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Методичні підходи до визначення зусиль, що діють на опорні
елементи реактора ВВЕР-1000 при проектних режимах
експлуатації енергоблока
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опорні елементи реактора,
корпус реактора,
продовження строку експлуатації,
розрахункове обґрунтування
безпечної експлуатації,
проектні режими експлуатації
енергоблока.

Наведено підходи до врахування впливу навантажень за проектних режимів
експлуатації енергоблока (нормальної експлуатації, порушень нормальної
експлуатації та аварійних режимів) на опорні елементи реактора (ОЕ) через
взаємодію з корпусом реактора, які застосовували під час розрахункового
обґрунтування безпечної експлуатації ОЕ енергоблока № 1 Хмельницької АЕС
у рамках обґрунтування продовження строку експлуатації. Зазначено, що
для визначення зусиль, що діють на патрубки корпусу реактора від головних
циркуляційних трубопроводів (ГЦТ) і трубопроводів системи аварійного охолодження активної зони реактора (САОЗ) проведено розрахунок системи трубопроводів першого контуру для набору розрахункових станів, які узагальнюють усі режими експлуатації енергоблока, що впливають на міцність ОЕ.
Для визначення зусиль, які діють на ОЕ через корпус реактора від приєднаних
трубопроводів САОЗ та ГЦТ, запропоновано стрижневу модель взаємодії реактора та ОЕ, в якій піддатливість ОЕ враховано шляхом присвоєння їм жорсткостей у горизонтальному та вертикальному напрямках, а також згинальної
та крутної жорсткостей.

Вступ
Розрахункове обґрунтування безпечної експлуатації устаткування реакторних установок, зокрема опорних елементів реактора (ОЕ), є невід’ємною частиною
організаційно-технічних заходів з обґрунтування їхньої
довгострокової експлуатації [1]. Одним із початкових
завдань при розрахунковому обґрунтуванні безпечної експлуатації ОЕ є розрахунок зусиль на ОЕ (кільце
опорне (КО), кільце упорне (КУ), сильфон розділяючий
(СР)), що виникають на патрубках корпусу реактора та
місцях взаємодії ОЕ з корпусом реактора за проектних
режимів (нормальної експлуатації, порушень нормальної
експлуатації та аварійних режимів) роботи енергоблока.

Як показує аналіз робіт з продовження строку експлуатації (ПСЕ) ОЕ [2], задача розрахунку зусиль, як правило, вирішується аналітично, вплив СР у розрахунковій
схемі не враховується. Більш детальний аналіз показує,
що розподіл моменту відносно осі корпусу реактора
розглядається як статично визначена задача, що є вкрай
спрощеним рішенням.
У цій статті описані підходи, уперше застосовані
на енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС, що полягають
у розрахунку зусиль методом скінченних елементів
з використанням стрижневої моделі взаємодії корпусу
реактора й ОЕ, що дозволяє коректно врахувати навантаження за проектних режимів на ОЕ через взаємодію
з корпусом реактора.
© В. О. Посох, 2020
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Визначення зусиль у вузлах приварки ГЦТ і трубопроводів САОЗ до патрубків корпусу реактора.
Відповідно до положень нормативних документів
та стандартів експлуатуючої організації [3−6], на основі
яких розробляються робочі програми з ПСЕ, до переліку
розрахункових обґрунтувань, які виконуються в рамках
обґрунтування ПСЕ ОЕ, входять такі розрахунки:
на статичну міцність;
на циклічну міцність;
на опір крихкому руйнуванню;
на сейсмічні впливи;
на вплив максимальної проектної аварії.
З метою отримання вихідних даних для виконання вищезгаданих розрахунків проводився
аналіз проектних режимів експлуатації енергоблока (нормальної експлуатації, порушень нормальної
експлуатації та аварійних режимів), перелік яких
установлено в технологічному регламенті безпечної
експлуатації [7], та оцінка їхнього впливу на напружений стан ОЕ. За результатами цього аналізу було
визначено перелік режимів, що впливають на ОЕ.
На наступному етапі з метою оптимізації кількості розрахункових обґрунтувань визначено основні розрахункові стани для ОЕ, які узагальнюють усі
режими експлуатації енергоблока, що впливають на
міцність ОЕ:
реактор розущільнений, верхній блок знятий,
тепловиділяючі збірки (ТВЗ) та внутрішньокорпусні
пристрої (ВКП) вивантажені;
реактор розущільнений, верхній блок та блок захисних труб (БЗТ) зняті, ТВЗ вивантажені;
реактор розущільнений та заповнений;
ректор ущільнений;
гідровипробування на щільність (17,6 МПа);
гідровипробування на міцність проектне
(24,5 МПа);
гідровипробування на міцність знижене
(20,3 МПа);
робота реактора на повній потужності;
робота реактора на нульовій потужності.
У всіх розрахункових станах враховуються як
вага реактора, так і зусилля на патрубках корпусу
реактора.
Для визначення зусиль, що діють на патрубки
корпусу реактора від головних циркуляційних трубопроводів (ГЦТ) і трубопроводів системи аварійного охолодження активної зони реактора (САОЗ) проводився розрахунок системи трубопроводів першого
контуру (рис. 1) для п’яти основних розрахункових
навантажень (табл. 1).
4

Рис. 1. Розрахункова модель трубопроводів
першого контуру

Для визначення зусиль для кожного розрахункового стану визначалися результуючі навантаження як лінійна комбінація основних навантажень
(табл. 2).
Розрахунок зусиль, що діють на ОЕ
Для визначення зусиль, які діють на ОЕ через
корпус реактора від приєднаних трубопроводів
САОЗ та ГЦТ, була запропонована розрахункова модель взаємодії реактора та ОЕ (рис. 2). Розроблена модель взаємодії реактора та ОЕ складається з чотирьох
ділянок. Оскільки розв’язання задачі виконувалось
за допомогою методу скінченних елементів, то як
елементи, які використовували при побудові моделі, обрано стрижневі (балочні) елементи. Для врахування піддатливості корпусу реактора стрижневому
елементу задавали параметри перерізу з внутрішнім
діаметром 4 138 мм та зовнішнім — 4 530 мм. Індекси
«O», «U» та «S» позначають точки з приналежністю
параметрів до КО, КУ та СР відповідно.
У розрахунковій моделі піддатливість ОЕ враховувалась шляхом присвоєння їм жорсткостей у горизонтальному (по осях X та Z) та вертикальному
(по осі Y) напрямках, а також згинальної (відносно
осей X та Z) та крутної (відносно осі Y) жорсткостей.
Детальний опис розрахункових моделей для визначення жорсткостей ОЕ наведено в роботі [8]. Варто
відзначити, що зусилля та переміщення, які отримані
в цих розрахункових обґрунтуваннях та використо-
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Методичні підходи до визначення зусиль
Таблиця 1. Основні розрахункові навантаження
Розрахункове
навантаження

Вхідні параметри

А

Теплове розширення
при роботі реактора на
повній потужності

Температура гарячої нитки ГЦТ та трубопроводу САОЗ з уприскуванням над
активною зоною (АЗ) (до 2-го зворотного клапана) становить 320 °C, температура холодної нитки ГЦТ та частини трубопроводу САОЗ з уприскуванням під АЗ
(до 2-го зворотного клапана) 289 °C, температура з’єднувального трубопроводу від
ГЦТ до компенсатора тиску — 323 °C, температура трубопроводів САОЗ від 2-го
зворотного клапана — 60 °C

Б

Теплове розширення
при роботі реактора на
нульовій потужності

Температура холодної та гарячої ниток ГЦТ та трубопроводу САОЗ до 2-го зворотного клапана становить 280 °C, температура з’єднувального трубопроводу від ГЦТ
до компенсатора тиску — 323 °C, температура трубопроводу САОЗ від другого
зворотного клапана — 60 °C

В

Навантаження тиском Тиск інших трубопроводів пропорційний цьому одиничному навантаженню — 
1 МПа на ГЦТ та трубо- тиск у трубопроводі живильної води становить 0,45 МПа, тиск у трубопроводі
провід САОЗ
САОЗ за 2-м зворотним клапаном від корпусу реактора (КР) — 0,371 МПа

Г

Навантаження власною Густина сталі становить 7860 кг/м3, води — 6 81 кг/м3 (320 °C), 747 кг/м3 (290 °C),
вагою
986 кг/м3 (60 °C)

Д

Теплове розширення
при гідровипробуваннях

Тип

Температура холодної та гарячої ниток ГЦТ та трубопроводу САОЗ до 2-го зворотного клапана становить 120 °C, температура трубопроводу САОЗ від 2-го зворотного клапана — 60 °C

Таблиця 2. Комбінації основних навантажень для визначення зусиль на патрубки КР
для розрахункових станів
№

Розрахунковий стан

Комбінації основних навантажень

0

Реактор розущільнений, верхній блок
знятий, ТВЗ та ВКП вивантажені

Навантаження тільки від власної ваги (Г)

0а

Реактор розущільнений, верхній блок та
Навантаження тільки від власної ваги (Г)
БЗТ зняті, ТВЗ вивантажені

1

Реактор розущільнений та заповнений

Навантаження тільки від власної ваги (Г)

1а

Реактор ущільнений

Навантаження тільки від власної ваги (Г)

2

Гідровипробування на щільність
(17,6 МПа)

Навантаження тепловим розширенням при гідровипробуваннях, власною вагою та 17,6-множником навантаження тиском
1 МПа (Д + Г + 17,6 ∙ В)

3

Навантаження тепловим розширенням при гідровипробуванГідровипробування на міцність проектне
нях, власною вагою та 24,5-множником навантаження тиском
(24,5 МПа)
1 МПа (Д + Г + 24,5 ∙ В)

4

Навантаження тепловим розширенням при гідровипробуванГідровипробування на міцність знижене
нях, власною вагою та 20,3-множником навантаження тиском
(20,3 МПа)
1 МПа (Д + Г + 20,3 ∙ В)

5

Робота реактора на повній потужності

6

Навантаження тепловим розширенням при роботі реактора на
Робота реактора на нульовій потужності нульовій потужності, власною вагою та 15,9-множником навантаження тиском 1 МПа (Б + Г + 15,9 ∙ В)

Навантаження тепловим розширенням при роботі реактора на
повній потужності, власною вагою та 15,9-множником навантаження тиском 1 МПа (А + Г + 15,9 ∙ В)
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Таблиця 3. Позначення, використані на рис. 2

Рис. 2. Загальна модель взаємодії корпусу реактора та ОЕ

вувались для отримання жорсткостей ОЕ, збігаються
з точками «O», «U» та «S» у балочній моделі взаємодії
корпусу реактора з ОЕ (див. рис. 2).
У табл. 3 наведені позначення, що використовуються на рис. 2.
Цифрами 1 та 2 на рис. 2 позначені точки при={
кладання зведених зусиль від гарячих та холодних
патрубків відповідно. Для визначення зусиль, що
діють на корпус реактора від приєднаних трубопроводів, необхідно звести зусилля від 12 патрубків
у сумарні зусилля в точках (рис. 3). Зусилля від трубопроводів першого контуру (f), що діють у локальній системі координат Xi, Yi, Zi, можна представити
у вигляді

=

{

}

=

(1)

де f1, f2, f3, f4 відповідають гарячим ниткам ГЦТ, f 7, f8, f9,
f10 — х олодним ниткам ГЦТ, f5, f6 та f11, f12 — п
 атрубкам
САОЗ над або під вузлом розділення потоку.
Положення всіх цих патрубків корпусу реактора
визначені в глобальній системі координат вектором
6

Позначення

Визначення

CO(Fx), CU(Fx), CS(Fx)

жорсткості КО, КУ та СР відповідно
в горизонтальному напрямку (по осі X)

CO(Fz), CU(Fz), CS(Fz)

жорсткості КО, КУ та СР відповідно
в горизонтальному напрямку (по осі Z)

CO(Fy), CS(Fy)

жорсткості КО та СР відповідно у вертикальному напрямку (по осі Y)

CO(Mx), CS(Mx)

згинальна жорсткість КО та СР відповідно (відносно осі X)

CO(Mz), CS(Mz)

згинальна жорсткість КО та СР відповідно (відносно осі Z)

CO(My), CU(My), CS(My)

тангенціальна жорсткість КО, КУ та СР
відповідно (відносно осі Y)

EI

жорсткість корпусу реактора

RO, RU, RS

реакція КО, КУ та СР відповідно

MO, MU, MS

реакція моменту КО, КУ та СР відповідно

L1

відстань від КО до холодних патрубків

L2

відстань від холодних патрубків до
гарячих

L3

відстань від гарячих патрубків до КУ

L4

відстань від КУ до СР

L

відстань від КО до СР

кута положення φ у площині XZ та вектором відстані r від кінця патрубка до осі корпусу реактора
(рис. 4):

={

}

}

={

={

}
(2)

}

де 1, 2, …, 6 відповідають гарячим патрубкам,
а 7, 8, …, 12 — х олодним патрубкам. Схема прийнятої
нумерації патрубків КР наведена на рис. 3. Тут вісь Y
співпадає з вертикальною віссю КР, вісь X представляє першу головну вісь КР (IК-IIIК), а вісь Z — другу
головну вісь КР (IIК-IVК).
Для перетворення зусиль від окремих патрубків
у глобальній системі координат, як це показано на
рис. 2, застосовується співвідношення:

=∑
=

⋅

=∑

⋅

(3)

=

де Tfi — матриця перетворення діючих зусиль.
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Висновки
Описано методичні підходи до розрахунку зусиль
на ОЕ за проектних режимів експлуатації енергоблока
(нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварійних режимів), що застосовувалися
під час виконання перевірочних розрахунків на міцність і сейсмостійкість ОЕ енергоблока № 1 Хмельницької АЕС у процесі виконання робіт з ПСЕ.
Уперше в рамках робіт з ПСЕ ОЕ застосовано такі
підходи:
розрахункова схема реактора враховує вплив СР;
розрахунок зусиль виконується в статично невизначеній постановці задачі (методом скінченних
елементів);
піддатливість ОЕ враховується шляхом завдання жорсткостей, які були визначені з використанням
розрахункових моделей ОЕ в повній постановці (без
застосування умов симетрії) з урахуванням усіх геометричних особливостей і врахуванням взаємодії
між окремими конструкціями та вузлами ОЕ [8].
Зазначені підходи дозволяють коректно врахувати навантаження під час проектних режимів експлуатації енергоблока на ОЕ через взаємодію з корпусом
реактора для подальших розрахунків полів температур і напружень у матеріалах елементів конструкцій
ОЕ, необхідних для оцінки строку їх безпечної експлуатації в частині аналізу статичної, циклічної міцності та опору крихкому руйнуванню (більш детально
ці питання будуть розглянуті в наступних статтях).

Рис. 3. С
 хема нумерації патрубків КР

Список використаної літератури
Рис. 4. Схема зусиль від трубопроводів першого контуру,
які діють на КР і, як наслідок, на елементи кріплення
(патрубки САОЗ не зображені)

1.

Матриця Tfi набуває такого вигляду:
2.

3.

(4)
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Methodological Approaches to Determining
the Forces Acting on the VVER‑1000 Reactor Support
Elements Under Power Unit Operating Loads
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Методические подходы к определению усилий,
действующих на опорные элементы реактора
ВВЭР‑1000 при проектных режимах эксплуатации
энергоблока
Приведены подходы к учету влияния нагрузок
при проектных режимах эксплуатации энергоблока
(нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной
эксплуатации и аварийных режимах) на опорные элементы реактора (ОЭ) через взаимодействие с корпусом реактора, которые применялись при расчетном
обосновании безопасной эксплуатации ОЭ энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС в рамках обоснования продления срока эксплуатации. Отмечено, что
для определения усилий, действующих на патрубки
корпуса реактора от главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) и трубопроводов системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ)
проводился расчет системы трубопроводов первого
контура для набора расчетных состояний, которые
обобщают все режимы эксплуатации энергоблока,
влияющие на прочность ОЭ. Для определения усилий, действующих на ОЭ через корпус реактора от
присоединенных трубопроводов САОЗ и ГЦТ, пред8

ложена стержневая модель взаимодействия реактора
и ОЭ, в которой податливость ОЭ учитывалась путем
присвоения им жесткостей в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также изгибной и крутящей жесткостей.

Approaches to taking into account the impact
of power unit operating loads (normal operation, abnormal operation and emergency conditions) on the reactor
support elements through interaction with the reactor
vessel are described in the paper. The described approaches were first used in the calculations performed within
justification of Khmelnytskyi nuclear power plant, Unit 1.
The approaches include two main steps.
At the first step the principle of calculating forces
acting on the nozzles of the reactor vessel from the main
coolant pipelines and the emergency core cooling system
pipelines is provided. To obtain the needed forces, a 3D
pipeline model is developed and then series of calculations with different input data (for the corresponding
power unit operating loads) are provided.
At the second step the principle of recalculating
the forces acting on the nozzles of the reactor vessel
to the forces acting on reactor support elements by means
of reactor beam model is shown. Reactor beam model accounts for reactor support elements, stiffness characteristics in horizontal, vertical and torsional directions which
were preliminary determined.
These approaches allow to consider the impact
of power unit operating loads on the reactor support elements through the interaction with the reactor vessel for
further stress-strain state calculations required for the reactor support elements long term safe operation.
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Математична модель автоматичного розпізнавання латентних
передаварійних станів системи механічного ущільнення вала
головних циркуляційних насосів АЕС
Ключові слова:
головний циркуляційний насос
енергоблока АЕС,
система механічного
ущільнення вала,
капілярний щілинний мікроканал,
скипання запираючої води,
стохастична динаміка
сигналу гідравлічного опору,
авторегресійна модель
ковзного середнього,
алгоритм виявлення розладки
випадкового процесу.

На основі аналізу теплофізичної специфіки скипання ущільнюючої води в капілярному щілинному мікроканалі трибоспряження розділового ступеня системи механічного ущільнення вала головного циркуляційного насосу енергоблока
АЕС запропоновано математичну модель автоматичного розпізнавання початкових фаз цього неконтрольованого сучасними засобами моніторингу передаварійного процесу. Модель, на відміну від існуючих детермінованих методів
оперативного контролю технологічних параметрів ядерного енергоблока, що не
можуть бути застосованими в даних умовах, використовує сучасні підходи теорії стохастичних динамічних систем і завдяки проведеним удосконаленням дає
змогу забезпечити своєчасне виявлення початку латентного пошкодження. Реалізовано алгоритми авторегресійного аналізу випадкових процесів, доповнених
нестаціонарними моделями на основі проінтегрованого ковзного середнього, які
дають можливість раннього виявлення раптової зміни статистичних властивостей часового ряду діагностичного сигналу гідравлічного опору щілинного мікроканалу і на цій основі своєчасного запобігання скипання ущільнюючої води
і руйнації всієї системи механічного ущільнення вала. Розроблені підходи становлять основу вдосконаленої еволюційної моделі навчання карт самоорганізації,
яка забезпечує можливість використання обмежених масивів апріорних даних
для реалізації етапу навчання спеціалізованої діагностичної нейронної мережі
в умовах апріорної невизначеності класів експлуатаційних режимів.

Вступ та вихідні фізичні умови задачі
автоматичної діагностики
У нашій попередній роботі [1] докладно розглянуто актуальну проблематику управління ресурсом
системи механічного ущільнення вала головних циркуляційних насосів (ГЦН) енергоблока АЕС. У цій
роботі наведено фізичне обґрунтування та вихідні
умови для математичної та програмно-алгоритмічної
реалізації моделі автоматичної комп’ютерної діагностики поточного технічного стану критичного еле-

менту системи механічного ущільнення вала ГЦН,
а саме його розділового ступеня. У контексті цієї розробки слід зазначити наступне.
Незважаючи на достатньо високу ефективність
запропонованих у роботах [2, 3] статистичних моделей автоматичної діагностики та прогнозу технічного стану ГЦН АЕС, що забезпечують можливість
оперативного формування діагностичних та прогностичних рішень на основі використання комплексу
спектральних параметрів віброакустичних сигналів,
вищезазначені моделі не дають змоги виявлення най-
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більш ранніх — латентних — с танів виникнення експлуатаційних порушень у деяких відповідальних
елементах та системах насосного агрегату. Значною
мірою ці функціональні обмеження стосуються пар
тертя сучасних ГЦН, а саме торцевих трибоспряжень системи механічного ущільнення вала, а також
їхніх підшипникових вузлів. Крім того, слід відзначити, що запропоновані у вищезазначених роботах
діагностичні та прогностичні підходи потребують
для своєї практичної реалізації використання значних статистичних масивів (у кілька десятків або сотень спектральних реалізацій апріорної навчальної
інформації). Показово, що ця інформація має бути
попередньо набута стосовно всієї множини діагностичних класів (режимів експлуатації), включаючи
аварійні діагностичні стани ГЦН, що підлягають автоматичному розпізнаванню. Разом з тим об’єктивна
наявність фізичного чинника ризику пошкодження
відповідальних вузлів ГЦН, зокрема його пар тертя,
у процесі набуття статистичних навчальних даних
у стендових або натурних умовах певною мірою обмежує можливості застосування запропонованого
статистичного підходу для автоматичної діагностики латентних фаз експлуатаційних пошкоджень трибоспряжень ГЦН енергоблоків АЕС.
Разом з тим, на відміну від теоретичних підходів
статистичної теорії розпізнавання образів випадкових об’єктів [4], штучні нейронні мережі [5] за рахунок своєї розподіленої структури, що певною мірою
відповідає біологічним принципам організації головного мозку людини, є здатними до ефективної реалізації процедур навчання діагностичної системи на
основі використання суттєво обмежених апріорних
даних про діагностичний об’єкт. У деяких випадках
ця навчальна інформація, яка має бути надана нейрокомп’ютерній системі автоматичної діагностики
на етапі її навчання (за умови використання певних топологій ансамблю штучних нейронів), може
являти собою одноелементні множини навчальних
спектральних реалізацій класів образів, що підлягають розпізнаванню. Виконання такого функціонала
здатна забезпечити топологія Кохонена [6], модифікована Г. І. Шараєвським на основі підходу, запропонованого в роботі [7]. Утім, практичне застосування
такої модифікованої нейронної мережі для автоматичного розпізнавання випадкових об’єктів потребує
вирішення завдання розробки алгоритмів для попереднього визначення (у реальному часі) міжкласових меж діагностичних об’єктів. Слід зазначити, що
ці алгоритми становлять функціональне ядро проISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

цедур самоадаптації для створюваного в секторі теплогідравліки ядерних установок Інституту проблем
безпеки АЕС НАН України нейромережевого програмного комплексу, призначеного для діагностичної
інформаційної підтримки оперативного персоналу
ядерного енергоблока. Вирішенню цієї актуальної
наукової задачі у вищезазначеному діагностичному
контексті присвячено дану публікацію.
З позицій сформульованих вище функціональних вимог далі розглянуто запропонований авторами діагностичний підхід до математичної формалізації задачі нейромережевого розпізнавання, а також
алгоритмічні засоби для автоматичного виявлення
початкових фаз латентних пошкоджень розділового ступеня системи механічного ущільнення вала.
Як зазначено вище, запропоновані підходи враховують факт наявності суттєвих обмежень на статистичне навчання діагностичної системи стосовно
аварійних режимів насосного агрегату. При цьому
теоретичною основою розробки методології самоадаптації створюваної спеціалізованої діагностичної
нейронної мережі є сучасна теорія стохастичних динамічних систем [7, 8]. З урахуванням прикладних
аспектів цієї теорії створюваний програмний модуль
інтелектуальної діагностичної системи має забезпечувати: 1) оперативний аналіз імовірнісної динаміки
зміни статистичних параметрів вхідних діагностичних векторів невідомої приналежності; 2) автоматичну ідентифікацію (за даними вищезазначеного оперативного аналізу) стану переходу діагностичного
об’єкта до його передаварійного експлуатаційного
режиму; 3) ідентифікацію в реальному часі факту
переходу діагностичного об’єкта до апріорно невідомого класу його експлуатаційного стану. Отримані
таким чином дані стосовно спектральної структури
раніше невідомого діагностичного сигналу є основою
для наступного еволюційного навчання спеціалізованої нейронної мережі.
Як відомо [9], випадковий часовий ряд {X1N},
N → ∞, що формується стохастичною послідовністю
дискретних значень певного фізичного параметра,
об’єктивно характеризує динаміку певного ймовірнісного об’єкта. При цьому рівноелементні множини
деяких послідовностей таких значень, що представлені для часових інтервалів відповідного терміну,
формують траєкторію конкретного часового ряду.
Як зазначено в роботі [10], головною умовою стаціонарності такої стохастичної послідовності випадкових даних є виконання вимоги незмінності моментів
другого порядку цього часового ряду. З урахуванням
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такого формального визначення стаціонарності доцільно відзначити наступні фізико-математичні
аспекти дотримання цієї стаціонарності часового
ряду відповідно до конкретних діагностичних даних.
Як такий часовий ряд у цій роботі розглядається певна послідовність рівнів автоспектральної щільності
діагностичного сигналу, а саме флуктуацій величини
гідравлічного опору капілярного щілинного мікроканалу в зоні трибоспряження торцевого ущільнення
розділового ступеня ГЦН. Можливість використання цих даних обґрунтовано попередніми дослідженнями нашого авторського колективу. Крім того,
необхідно підкреслити також той факт, що такий
часовий ряд формується стохастичною послідовністю значень спектральної щільності гідравлічного
шуму в деякому ключовому (тобто визначальному)
спектральному діапазоні цього діагностичного сигналу. Слід підкреслити той факт, що в цьому випадку
мова йде саме про породжуючу спектральну ознаку
відповідного міжкласового переходу, що відповідає
межі штатного та аномального режимів експлуатації розділового ступеня ГЦН. При цьому як ключову
ознаку міжкласового переходу запропоновано використовувати деякий, попередньо визначений в експериментальних дослідженнях [2, 3], спектральний
діапазон сигналів відповідного діагностичного сенсора. Математично формалізований далі підхід до
автоматичного виявлення факту міжкласового переходу, що відповідає умовам визначення апріорно
невідомої межі між двома режимами експлуатації
розділового ступеня — штатним режимом (клас 1) та
початком переходу до теплогідравлічної аномалії
(клас 2, яким є режим скипання ущільнюючої води
в капілярному щілинному мікроканалі), має у своїй
основі теоретичні підходи до аналізу стохастичних
динамічних систем.
Таким чином, відповідно до часового ряду {X1N},
N → ∞ в деякий момент t0 у капілярному щілинному
мікроканалі відбувається скипання запираючої води,
що зумовлює відповідну зміну статистичних параметрів (тренду, дисперсії, розподілів імовірностей
та ін.) діагностичного сигналу, які визначають фактичну траєкторію цього часового ряду. У результаті
певна стохастична послідовність {X1N}, N → ∞ раптово
змінює свої статистичні властивості.
З фізичної точки зору дослідження, що були
узагальнені в монографії [11], дозволили з’ясувати
головні фізичні відмінності процесу виникнення
кризи тепловіддачі також і в капілярних каналах,
визначальний геометричний розмір яких (діаметр) є
12

суттєво меншим за відривний розмір парового пузиря. З огляду на цю вирішальну фізичну відмінність
процесу кипіння на поверхні тепловіддачі вважаємо
за необхідне відзначити таке: 1) процес активації першого центру пароутворення спричиняє відповідні
структурні зміни спектра пульсацій гідравлічного
опору капілярного мікроканалу; 2) режим пузиркового кипіння в капілярах, на відміну від звичайних парогенеруючих макроканалів, є локалізованим
у критично вузькому діапазоні паровмістів, тобто
генерація парової фази в цих умовах є виродженою;
3) за таких умов скипання теплоносія в капілярних
мікроканалах безпосередньо переходить у кризу тепловіддачі і через випаровування рідинної плівки катастрофічно зменшується гідродинамічна сила, що
розжимає поверхні трибоспряження; 4) у результаті
ініціюється режим сухого тертя, який завершується
лавиноподібною руйнацією всіх ступенів механічного ущільнення вала ГЦН; 5) надійних розрахункових
залежностей для попередньої оцінки умов виникнення кризи тепловіддачі в капілярних щілинних мікроканалах на сьогодні не існує.
Таким чином, крім з’ясування головних фізичних особливостей процесу виникнення кризи тепловіддачі в капілярних мікроканалах для побудови
математичної моделі, є необхідними експериментальні дані, що мають підтверджувати значущість спектральних параметрів штатних сигналів гідравлічного
опору розділового ступеня ГЦН. На тепер ці дані ніяк
не використовуються штатними засобами контролю
насосних агрегатів першого контура в структурі АСУ
ТП АЕС. Утім, такі дані свого часу було отримано за
участі авторів цієї роботи на рухомій повнорозмірній моделі розділового ступеня ГЦН‑195М в умовах
спеціалізованого теплогідравлічного стенду Дослідного конструкторського бюро машинобудування
АТ «ДКБМ ім. І. І. Афрікантова» Росатома (м. Нижній
Новгород). Як ілюстрацію на рис. 1 наведено типовий характер трансформації спектральної структури
пульсацій гідравлічного опору капілярного щілинного мікроканалу торцевого ущільнення, що були
отримані в експериментах на вищезазначеній повнорозмірній моделі.
Слід зазначити, що в цих стендових експериментах визначення режиму початку кипіння запираючої води забезпечувалось на основі застосування
акустичного діагностичного сенсора та відповідної
методики його використання, що свого часу був розроблений авторами цієї роботи для задач діагностики скипання теплоносія в активній зоні ядерного ре-
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ного перехідного процесу та створює проміжок часу,
що є достатнім для розпізнавання факту виникнення
аварійної тепловіддачі у розділовому ступені та автоматичного вжиття превентивних протиаварійних
заходів щодо запобігання подальшій руйнації всієї
системи механічного ущільнення вала ГЦН.
Математична формалізація моделі
автоматичного виявлення латентних порушень
Рис. 1 Характер трансформації спектральної структури
флуктуацій сигналів гідравлічного опору розділового
ступеня ГЦН‑195М: 1 — штатний режим; 2 — п
 очаток
кипіння; 3, 4 — розвиток кипіння; 5 — к риза
тепловіддачі, повне пересихання капілярної плівки
та початок руйнації ущільнення

актора. Конструкцію цього сенсора та методологію
його використання розглянуто в роботі [12]. У контексті аналізу спектральної структури діагностичних сигналів на рис. 1 необхідно звернути увагу на
те, що спектр 5 відповідає стану виникнення кризи
тепловіддачі та повного пересихання плівки запираючої води в трибоспряженні розділового ступеня.
У результаті ці теплофізичні експерименти, виконані
з метою виявлення характерних особливостей виникнення та розвитку кризи тепловіддачі в капілярних
щілинних мікроканалах, дозволили з’ясувати головні
фізичні відмінності кризових явищ у цих каналах, які
мають саме двомірну, тобто просторову поверхню тепловіддачі. Ці експерименти засвідчили, що перебіг
кризових явищ у таких двомірних каналах суттєво
відрізняється від динаміки розвитку кризи тепловіддачі в капілярах циліндричної геометрії, де утворення та розвиток парових асоціацій є можливим лише
в аксіальному напрямку.
При цьому головні фізичні відмінності цих
аварійних процесів полягають у наступному. По-перше, при скипанні теплоносія в капілярних циліндричних мікроканалах, де відривний діаметр парового пузиря суттєво перевищує діаметр самого каналу,
виникнення вже перших парових утворень призводить до миттєвого блокування прохідного перерізу
цього мікроканалу та припинення циркуляції теплоносія й подальшої руйнації поверхні тепловіддачі.
По-друге, початок генерації парової фази на двомірній поверхні капілярного щілинного мікроканалу
хоч і призводить до лавиноподібного поширення парових асоціацій по цій поверхні, проте не викликає
миттєвого блокування всього прохідного перерізу
каналу. Це деякою мірою збільшує тривалість аварійISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

Далі розглянуто запропоновані алгоритми для
автоматичного визначення міжкласових меж у процесі динамічної зміни режимів теплообміну в плівці
запираючої води. Основою цього підходу є математична модель, яка має забезпечувати виявлення моменту
зміни статистичних властивостей вищенаведеного
стохастичного часового ряду діагностичних даних, що
сформовані послідовністю рівнів спектральної щільності в ключовій частотній ознаці, якою за даними
експериментів було визначено частоту 1,6 Гц у спектрі
пульсацій гідравлічного опору, на якій відбуваються
перші помітні зміни спектральної щільності діагностичного сигналу.
Як зазначено вище, часовий ряд {X1N}, N → ∞ є стаціонарною випадковою послідовністю з незмінними
статистичними моментами другого порядку, яка
формує відповідну траєкторію цього ряду. У деякий
момент часу t0 ця траєкторія стрибкоподібно змінює
свої статистичні властивості, що визначаються відповідним вектором статистичних параметрів, тобто θ,
dim{θ} = r. Це означає, що до моменту (t0 − 1) включно
вектор цих параметрів становив θ = θ1, а починаючи
з моменту розладки t0 цей вектор становить θ = θ1.
Принциповим у такій постановці є те, що при послідовному виявленні цього моменту в часовому ряді
{X1N}, N → ∞ визначення t0 має відбуватися в темпі,
що відповідає виникненню наступного виміру траєкторії XN цього випадкового процесу, тобто в реальному часі. Зі статистичної точки зору часовий ряд
{X1N}, що спостерігається до моменту часу (t0 − 1),
t
має розподіл P X1 θ із щільністю ймовірності
t
ω X1 θ . При цьому, як зазначено вище, до моменту часу (t0 − 1) включно вектор параметрів θ належить
деякій параметричній області Q1, тобто θ  Q1. Навпаки, при t ≥ t0 цей вектор стрибкоподібно змінює
свої статистичні властивості і починає належати іншій параметричній області, тобто θ  Q2. При цьому
області Q1 і Q2 не перетинаються між собою, і в момент часу t0 вектор параметрів часового ряду стрибкоподібно переходить з Q1 до Q2.

(

)

(

)
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Відповідно до класифікації алгоритмів кумулятивних сум (АКС) з робіт [8, 9] вищенаведений підхід відповідає першій моделі розладки і звичайно
позначається як АКС‑1. При цьому параметр θ є, зокрема, параметром щільності ймовірностей ( xt )
розподілу значень часового ряду {X1N}, N → ∞, а кумулятивна сума (КС) цього ряду при цьому визначається як
(1)

У цих умовах, якщо на момент t ця сума відповідає нерівності St ≥ h1, то діє гіпотеза H2, яка відповідає факту раптової зміни статистичних властивостей часового ряду, що розглядається. Навпаки,
якщо в цей момент зазначена сума становить St ≤ –ε,
то приймається гіпотеза H1, яка відповідає стану відсутності змін цих властивостей. Коли ж –ε < St < h,
то виконується наступний обчислювальний крок
алгоритму, що відповідає наступному моменту часу
(t + 1). За умов, коли на кроці (t – 1) прийнято гіпотезу H1, величина КС обнуляється, тобто приймається
k
її величина St = 0 (k = 0). Таким чином, якщо t0 є
моментом зміни гіпотез з H1 на H2, маємо таке математичне очікування:

E ln

( xt
( xt

)
1)
2

0.

(2)

Відповідно до класичного підходу, запропонованого свого часу Дж. Лорденом [8, 9], у цих умовах
приймається значення параметра g t, що характеризує рівень «відбиваючого екрана» ε = 0. Тоді згідно
з АКС‑1 та відповідно до рівняння (1) обчислюється
вирішуюча функція

gt

(g t

1

( x)

ln

( xt
( xt

max(0, x); g 0

0.

gt) ,

gt

)
1)
2

(3)

При цьому момент визначення факту розладки
випадкового часового ряду відповідно до рівняння
(1) має вигляд

ta

inf{ t 1: g t

h}.

(4)

У цьому контексті слід зазначити, що вищерозглянутий підхід Дж. Лордена до реалізації АКС‑1
не є безальтернативним. Відомі також модифікації
цього алгоритму, зокрема з використанням критерію
Неймана — Пірсона. Утім, ці математичні підходи
практично не можуть бути застосовані для вирі14

шення сформульованих вище задач, оскільки алгоритму АКС‑1 притаманні суттєві недоліки: а) інформація стосовно статистичного параметра θ = θ2 при
t > t0 відсутня через неможливість його визначення
в умовах швидкого розвитку аварійної ситуації; б) у
реальних умовах переходу до нового класу експлуатаційних режимів досліджуваний часовий ряд {X1N},
N → ∞ припиняє свою стаціонарність; в) часовий ряд
{X1N} апріорно не може вважатися незалежною послідовністю, оскільки може бути, зокрема, процесом
марківського типу.
Таким чином, наявні підходи до визначення
розладки на основі першої моделі виявлення зміни статистичних властивостей випадкової часової
послідовності (вирішення цієї задачі забезпечує
вищерозглянутий алгоритм АКС‑1) через низку
зазначених вище обмежень практично не може бути
застосований. З огляду на це вирішення сформульованої вище задачі виявлення початкових фаз
виникнення латентного пошкодження розділового ступеня системи механічного ущільнення вала
ГЦН принципово може бути реалізоване на основі
іншого підходу до визначення моменту різкої зміни
статистичних властивостей часового ряду, що використовує математичні моделі авторегресії (АР)
та ковзного стохастичного змінного середнього
(ЗС). Цей підхід розроблявся, зокрема, у роботах
М. Бассевіля. Суть цього підходу далі узагальнено
у вигляді алгоритму АКС‑2, який уособлює модель
визначення моменту зміни статистичних властивостей залежної (зокрема, марківської) випадкової часової послідовності та наступні підходи до завдання вектора її параметрів.
Так, відповідно до цієї моделі в моменти t ≤ t0− 1, що передують виникненню розладки, має місце вихідна щільність розподілу ймовірностей ( X 1t0 1 ) f ( :
1 ),
яка відповідає гіпотезі H0:
.1 При t > t0 відбувається
N
зміна статистичних властивостей часового ряду { X t0 },
який характеризується вже іншою сумісною щільністю
розподілу ( X tN0 ) , де = 2. Відповідно до цієї другої моделі можливим є такий математичний підхід до
завдання апріорної інформації про вектор статистичних
параметрів , відповідно до якого він може бути описаний рівнянням
0

c,

(5)

де 0 – попередньо встановлена межа у просторі параметрів характеристичного вектора; c — одиничний
вектор c 1 напрямку в просторі з розмірністю

dim c

r.
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Математична модель автоматичного розпізнавання латентних передаварійних станів

При цьому відповідно до рівняння (5) вирішуюче правило для ідентифікації факту зміни властивостей часового ряду в умовах виникнення розладки
має визначати момент переходу межі 0 в напрямку одиничного вектора c . Таким чином, до моменту виникнення розладки (t ≤ t0 − 1) діє гіпотеза H0,
якій відповідає параметр λ ≤ 0, а після розладки t >
t0 приймається гіпотеза H1, якій відповідає λ > 0.
З урахуванням зазначених особливостей цієї моделі
її застосування дає змогу визначати момент зміни
статистичних властивостей часового ряду лише за
умови попередньо відомого напрямку зміни вектора параметрів (його збільшення або зменшення).
З огляду на це в діагностичній задачі, що розглядається, саме раптове збільшення випадкового рівня інтенсивності спектральної щільності в обраній
інформаційно значущій спектральній ознаці відповідає факту виникнення перших проявів аномального режиму тепловіддачі (тобто початку кипіння)
у рідинній мікроплівці розділового ступеня системи
механічного ущільнення вала. При цьому, як свідчать
виконані в роботі стендові дослідження, пульсації
вже розвиненої парової плівки в щілинному мікроканалі безпосередньо перед його руйнацією призводять
до характерних інтенсивних коливань гідравлічного
опору в обох напрямках: спочатку його різке збільшення, а потім раптове суттєве зменшення.
Розглядаючи особливості застосування алгоритму АКС‑2, слід відзначити, насамперед, головні
структурні та функціональні особливості реалізації
умови (5), виконання якої в більшості випадків допускає можливість спрощеного вирішення задачі на
основі обчислювальної реалізації моделей АР, а також
за певних, більш складних, умов процедур використання моделей проінтегрованого ковзного середнього (тобто АРПКС) порядку (p, d, q).
Відповідно до зазначеного підходу для одномірної послідовності така модель має вигляд
d

xt

1

1

B ...

1

...
1B

Bq

1

p
1B

1

q 1
p

q

Bq

p
pB

t

E , (6)

де Ф1, …, Фр — коефіцієнти АР; Ψ1, …, Ψq — коефіцієнти ЗС; Bm — оператор зсуву назад ( B m xt xt m );
εt — незалежна гауссівська послідовність з E ( t ) 0;
2
; – математичне очікування.
E ( t2 )
При застосуванні моделі (6) для визначення розладки АР процесів підхід до виявлення t0 для частин
{ X1t0 1} та { X tN0 } { X tN0 } часового ряду {X1N } алгоритм
АКС‑2 передбачає обчислення коефіцієнтів системи
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рівнянь Юла — Уокера для цієї випадкової часової
послідовності

xt

(i )
1
t 1

x

...

(i )
p t p

x

,

t

(7)

де Ф1(і), …, Фр(і) — коефіцієнти АР (p)-процесу до
(i = 1) і після (i = 2) розладки, що мають бути обчислені; εt — гауссівська послідовність E ( t ) 0 ;
2
.
E ( t2 )
Таким чином, запропоновані математичні підходи, що передбачають використання моделей АР
та АРПКС, є основою комп’ютерної реалізації вищезазначеного алгоритму АКС‑2. При цьому розроблений програмний комплекс, що реалізує вищерозглянуту математичну модель автоматичного виявлення
моменту міжкласового переходу, забезпечив можливість виявлення раніше невідомої діагностичної
інформації про характер перебігу зміни основних
класів гідродинамічного стану рідинної мікроплівки
в розділовому ступені. З метою перевірки запропонованого підходу (тобто математичної моделі та її алгоритмічного забезпечення) було використано масиви
експериментальних даних вищезгаданих стендових
досліджень, виконаних на повнорозмірній рухомій
моделі розділового ступеня ГЦН‑195М. На основі
цих фізичних даних, які відповідають реальним умовам експлуатації системи механічного ущільнення
вала цього насосного агрегату, було виконано цикл
обчислювальних досліджень, що дало змогу отримати масив навчальної інформації для розроблюваної
діагностичної нейронної мережі та оцінити надійність комп’ютерної ідентифікації в режимі реального
часу за розробленим алгоритмом початкових фаз виникнення аварійного стану розділового ступеня системи механічного ущільнення вала насосного агрегату. Отримані в роботі результати оцінки надійності та
ефективності функціонування діагностичної системи
на основі розробленої математичної моделі та алгоритму АКС‑2 ілюструє рис. 2. Так, на рис. 2, а наведено
дані штатної системи контролю величини гідравлічного опору розділового ступеня (його капілярного щілинного мікроканалу) по запираючій воді. Цей графік
ілюструє фактичну неможливість візуального виявлення початку генерації парової фази в цьому каналі,
який реально мав місце на 35-й секунді проведеного
експерименту. Очевидно, що штатна система контролю гідравлічного опору в структурі АСУ ТП АЕС,
що використовує лише детерміновані рівні цієї та
інших величин для формування попереджувальних
та аварійних сигналів, є неспроможною виявити характерні зміни ймовірнісної структури цього сигналу
15
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в зазначених умовах. Навпаки, наведені на рис. 2, б
дані синхронного обчислення в реальному часі динаміки зміни величини кумулятивної суми на основі
використання вищерозглянутого алгоритму АКС‑2
переконливо свідчать про стійкий початок зростання
цієї діагностичної величини в момент початку активації перших центрів пароутворення. Ці синхронні
дані наочно демонструють принципову можливість
та високу ефективність завчасного виявлення латентних пошкоджень на основі запропонованого підходу,
практичне використання якого дає змогу своєчасно
запобігти неконтрольованій та незворотній руйнації
системи механічного ущільнення вала.

нічного стану цього діагностичного об’єкта початкових фаз виникнення передаварійного режиму його
експлуатації.
2. Із використанням сучасних методів теорії стохастичних динамічних систем та відповідно до умов
апріорної невизначеності множини класів, що мають
бути ідентифіковані, створено та практично реалізовано математичну модель і програмне забезпечення
для автоматичного виявлення потенційно небезпечного латентного експлуатаційного порушення (скипання запираючої води) на основі даних поточного
контролю гідравлічного опору розділового ступеня
системи механічного ущільнення вала ГЦН.
3. Досягнуто надійність автоматичного розпізнавання латентного передаварійного стану розділового
ступеня, що є практично неконтрольованим сучасними вимірювальними засобами експлуатаційним станом і відповідає початку раптового скипання рідинної
плівки в його трибоспряженні, на рівні, що перевищує
90 %.
Список використаної літератури
1.

Рис. 2. Експериментальні результати реєстрації
пульсацій абсолютної величини гідравлічного опору
щілинного мікроканалу розділового ступеня (а) та
синхронного обчислення величини кумулятивної суми
цього стохастичного динамічного сигналу на основі
алгоритму АКС‑2 (б) відповідно до умов виникнення
передаварійного режиму початку кипіння рідинної
плівки в розділовому ступені. ▲ — п
 очаток скипання
запираючої води на 35-й секунді вимірювань

Результати перевірки функціонування цього алгоритму засвідчили, що при використанні представницького контрольного масиву експериментальних
даних середня надійність правильної ідентифікації
початку скипання запираючої води на основі алгоритму АКС‑2 перевищує 90 %.

3.

4.

Висновки

5.

1. Реалізація запропонованих підходів до авто-

6.

матичної локальної діагностики критично важливого для безаварійної експлуатації ГЦН‑195М елемента
системи механічного ущільнення вала забезпечила
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Математическая модель автоматического
распознавания латентных предаварийных
состояний системы механического уплотнения
вала главных циркуляционных насосов АЭС
На основе анализа теплофизической специфики
вскипания уплотняющей воды в капиллярном щелевом микроканале трибосопряжения разделительной
ступени системы механического уплотнения вала главного циркуляционного насоса энергоблока АЭС предложена математическая модель автоматического распознавания начальных фаз этого неконтролируемого
современными средствами мониторинга предаварийного процесса. Модель, в отличие от существующих
детерминированных методов оперативного контроля
технологических параметров ядерного энергоблока,
которые не могут быть применены в данных условиях,
использует современные подходы теории стохастических динамических систем и благодаря проведенным
усовершенствованиям позволяет обеспечить своевреISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

менное выявление начала латентного повреждения.
Реализован алгоритм авторегрессионного анализа
случайных процессов, дополненный нестационарными моделями на основе проинтегрированного скользящего среднего, который дает возможность раннего
выявления внезапного изменения статистических
свойств временного ряда диагностического сигнала
гидравлического сопротивления щелевого микроканала и на этой основе своевременного предотвращения
вскипания уплотняющей воды и разрушения всей системы механического уплотнения вала. Разработанные
подходы составляют основу усовершенствованной эволюционной модели обучения карт самоорганизации,
которая обеспечивает возможность использования
ограниченных массивов априорных данных для реализации этапа обучения специализированной диагностической нейронной сети в условиях априорной неопределенности классов эксплуатационных режимов.
Ключевые слова: главный циркуляционный насос
энергоблока АЭС, система механического уплотнения
вала, капиллярный щелевой микроканал, вскипание
запирающей воды, стохастическая динамика сигнала
гидравлического сопротивления, авторегрессионная
модель скользящего среднего, алгоритм обнаружения
разладки случайного процесса.

А. V. Nosovskyi, G. І. Sharaevsky, N. М. Fialkо,
І. G. Sharaevsky, L. B. Zіmіn
Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants,
NAS of Ukraine, 12, Lysogirska st., Kyiv, 03028, Ukraine

Mathematical Model of Automatic Recognition of Latent
Pre-Emergency Сonditions of Shaft Mechanical Sealing
Systems of NPP Main Circulation Pumps
In order to improve the operational safety of nuclear
power plants (NPP) and the support systems for operating
personnel of nuclear power units and to exclude possible errors
due to human factors, as part of the developed automatic
systems for operating diagnostics of the current technical
conditions of the main equipment (in particular, the main
agregate modes of the main aggregate circulation pumps),
an additional subsystem for the trend of changes in this state
was created. This subsystem is designed to enable the early
detections of latent initial phases of potentially dangerous
violations of the normal course of physical processes in
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the most vulnerable modes of pumping units and the
timely prevention of the development of identified
deviations and anomalies in emergency situations. As it is
known the essence of the problem consists of that up-todate NPP monitoring-and-control systems being the part
of NPP computer-aided manufacturing control systems
(CAMCS) have in their base a deterministic approach
to logistic analysis of equipment operating conditions to
prevent controlled by them parameters from the falling
outside preliminary sate safe limits. In this work the
approach to building SOM‑neural networks regarding
the tasks of accidental objects recognition is reviewed.
Modified algorithm of study in the recognizing SOMneural structure is proposed in condition of absence of a
priori information on the power of classes multitude tobe-recognized. In this article the approach to the training
and automated adaptation of diagnostic in conditions of
a priory uncertainty of many classes to be recognized is
proposed. This approach is implemented on the basis of
determination of the moment of disorder of random time
series using the auto-regressive model. In this work the
approach to the training and automated adaptation of
diagnostic neuro-networking structure on the basis of
Kohonen’s topology in conditions of a priors uncertainty of
many classes to be recognized is proposed. This approach is
implemented on the basis of determination of the moment
of disorder of random time series using autoregressive
model.
Keywords: NPP primary circulation pumps, artificial neural
networks, self-organizing map, learning algorithm, stochastic
systems, self adaptive, automatic diagnostic.
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Діагностичні ознаки закупорки порожнистих провідників
та підвищеного струму в елементарних провідниках обмотки
статора турбогенераторів АЕC України
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дефекти,
діагностичні ознаки.

Наведено статистику відмов турбогенераторів українських АЕС за період
2011−2017 рр. Розроблено методику, математичні моделі, алгоритм і програму для
виконання на персональному комп’ютері розрахунку тривимірного температурного поля обмотки статора турбогенераторів потужністю 1 000 МВт типу ТВВ
у стаціонарних та перехідних режимах експлуатації. Для порівняння з експериментальними даними було виконано нестаціонарний (для пуску) і стаціонарний розрахунки нагріву стержнів обмотки статора турбогенератора потужністю
1 000 МВт типу ТВВ‑1000‑2У3. Порівняння експериментальних та розрахункових даних показало, що вони відрізняються менш ніж на 5 %, що свідчить про
адекватність розроблених методик, математичних моделей, алгоритмів і програми розрахунку. Для визначення діагностичних ознак технічного стану обмоток
статора було проведено розрахунки тривимірного температурного поля обмоток
турбогенераторів типів ТВВ‑1000‑2У3 і ТВВ‑1000‑4У3 при зміні навантаження
від нуля до номінального. Було визначено діагностичні ознаки, за допомогою
яких можливо надійно та ефективно діагностувати появу та розвиток дефекту
у стержнях обмотки статора турбогенераторів.

На чотирьох АЕС України експлуатуються 15 енергоблоків з водо-водяними енергетичними реакторами
(ВВЕР), у складі яких установлено 17 турбогенераторів
загальною потужністю 13,880 ГВт [1]. Усі вказані турбогенератори належать до серії ТВВ (виробництва ВАТ
«Силові машини», Росія) та відповідають трьом типам:
ТВВ‑220‑2АУ3, ТВВ‑1000‑2У3, ТВВ‑1000‑4У3. Відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 р. передбачається створення нових ядерних енергоблоків як
на уже існуючих, так і на нових промислових майданчиках [2], тому доцільним є визначення оптимальної
одиничної потужності енергоблоків та технічних характеристик їхнього обладнання.
Безпека, надійність та ефективність експлуатації
енергоблока АЕС у цілому залежить від показників

надійності кожного елемента технологічного ланцюга
перетворення енергії «ядерний реактор — п
 арогенератор — турбіна — генератор — блоковий трансформатор». Значна частка інцидентів (від 30 до 70 %) [3]
на українських АЕС, пов’язаних із незапланованими
відключеннями від мережі та зниженням навантаження енергоблоків, викликана недостатньою надійністю електротехнічного обладнання. Найбільша
частка недовиробітку електроенергії через відмови
електротехнічного обладнання припадає на турбогенератори (до 70−80 %) [3]. Відмови турбогенераторів
енергоблоків українських АЕС за період 2011−2017 рр.
наведено в табл. 1 [4−6]. Як видно з таблиці, надійність
(властивість технічних об’єктів зберігати у встановлених межах часу значення всіх параметрів, які характе© О. В. Виговський, 2020
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Таблиця 1. Відмови турбогенераторів енергоблоків українських АЕС за період 2011−2017 рр.
Тип
турбогенератора

Кількість
на АЕС
України

ТВВ‑220‑2АУ3

Кількість відмов за роками
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

2

0

0

0

0

0

0

2

3,71

ТВВ‑1000‑2У3

5

0

1

0

1

1

2

2

7

2,28

ТВВ‑1000‑4У3

8

2

1

0

2

0

3

3

11

2,24

ризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного
обслуговування, зберігання та транспортування) турбогенераторів потужністю 1 000 МВт значно нижча,
ніж турбогенераторів потужністю 220 МВт.
Так, наприклад, під час пускових випробувань
14.08.2019 р. ТГ‑1 Хмельницької АЕС відбулося
пошкодження верхнього стержня № 41D обмотки статора. Показники датчика зливу дистиляту зі
стержня № 41D були нестабільні, і різниця у >20 °C
виникала короткочасно і періодично.
Таким чином, низька надійність турбогенераторів потужністю 1 000 МВт є суттєвим чинником,
який впливає на безпеку, надійність та ефективність
експлуатації енергоблоків АЕС України. Простій
турбогенератора АЕС потужністю 1 000 МВт — це
економічні втрати у 480 000 USD за добу тільки від
недовиробітку електроенергії.
У турбогенераторах типу ТВВ із безпосереднім охолодженням обмоток статора водою відмови,
пов’язані з порушенням циркуляції води у стержнях
обмотки, за питомою вартістю поступаються лише
відмовам, першопричиною яких є розпушування
крайніх пакетів осердя статора. У деяких випадках
дефект припинення циркуляції води в обмотці виявляється лише тоді, коли процес руйнування ізоляції досягає останньої стадії свого розвитку — відбувається пробій корпусної ізоляції.
Важливим шляхом забезпечення надійної, безпечної та ефективної експлуатації турбогенераторів
АЕС, підвищення напрацювання на відмову, підвищення до світового рівня коефіцієнтів готовності є
контроль та діагностика технічного стану. Завдання
технічної діагностики полягає у визначенні дійсного стану машини в умовах експлуатації або під час
заводського контролю для своєчасного виявлення
(або передбачення) окремих несправностей та встановлення причин їхнього виникнення. Найважливішим завданням систем технічної діагностики турбо20

Усього Показник відмови
відмов за
на вироблений
2011−2017
МВт · год · 108

генератора є виявлення можливих дефектів на ранній
стадії виникнення. Результати діагностики повинні
дозволяти запобігти раптовій відмові та бути підставою для прийняття рішення про подальшу експлуатацію турбогенератора та характер майбутнього
ремонту або технічного обслуговування.
Для проведення оперативної діагностики технічного стану обмотки статора турбогенератора необхідно визначити діагностичні ознаки технічного стану
цієї обмотки для перехідних режимів. Для вирішення
такої проблеми було поставлено і розв’язано нову польову задачу розрахунку тривимірного температурного поля обмотки статора турбогенераторів типу
ТВВ у перехідних режимах експлуатації.
Розрахункову схему обрано для двох витків
обмотки статора, верхній і нижній стержні яких
розміщуються в одному пазу (рис. 1). Як відомо, для
турбогенераторів типу ТВВ потужністю 1 000 МВт
стержні кожного витка, розташовані в різних пазах, сполучені послідовно за струмом і паралельно за
водою-дистилятом. Верхній і нижній стержні в поперечному перерізі розбито на ділянки таким чином, аби

Рис. 1. Розрахункова схема обмотки статора
турбогенератора типу ТВВ‑1000‑2У3
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виділити кожний елемент та елементарний провідник
як елементарний об’єм (вузол сітки). Розрахункова модель дає можливість визначити підігрів води в кожному порожнистому провіднику, урахувати транспозицію стержня в пазовій і лобовій частинах. Для пазової
частини описано тепловий зв’язок із осердям (сталлю)
статора, температура якого спільно з обмоткою статора
розраховується у вигляді тривимірного поля. Аналогічно описано тепловий зв’язок лобових частин обмотки з охолоджуючим газом, підігрів якого також розраховується. Під час розрахунку передбачено врахування
залежності від температури теплофізичних параметрів
міді і холодоагентів, а також втрат потужності у міді.
При математичному описі температурного поля
прийнято такі припущення:
1. З огляду на наявність транспозиції в пазовій
частині стержня на 540 і на 360° у лобовій частині,
а також ураховуючи результати експериментальних
досліджень, приймається рівномірний розподіл тепловиділення вздовж висоти стержнів.
2. Припускається рівномірний розподіл тепловиділення вздовж довжини лобових частин.
3. Елементи розрахункової області розглядаються як однорідні анізотропні тіла з усередненими теплофізичними параметрами матеріалів, які залежать
від температури.
4. Залежність теплофізичних параметрів (коефіцієнтів теплопровідності, питомої густини, теплоємності) матеріалів обмотки й осердя статора від температури враховуються за допомогою відповідних
аналітичних залежностей.
5. Електромагнітні втрати в обмотці, які виділяються у вигляді тепла, і теплофізичні параметри
(коефіцієнти теплопровідності, питомої густини та
теплоємності) обмотки й осердя статора на першому
етапі задаються для очікуваної температури, а потім
уточнюються в процесі розрахунку залежно від температури на кожному часовому або ітераційному кроках.
6. Коефіцієнти тепловіддачі з охолоджувальних
поверхонь визначаються за відповідними критеріальними залежностями.
7. Під час вибору розрахункової області передбачається, що існує симетрія та періодична повторюваність елементів конструкції обмотки й осердя
статора, їхніх теплофізичних властивостей, умов
охолодження та тепловиділень по колу статора. Наявність неоднорідності й асиметрії параметрів по
колу, особливо на стику фазних зон, може бути визначена розрахунком виділених областей з наступним
«зшиванням» методом послідовних наближень.
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8. Граничні умови на межах дотичних поверхонь

описуються наступним чином. Як відомо, між дотичними поверхнями в області контакту процес теплопередачі має складний характер. Тому використовуючи метод еквівалентування, зручно розглядати еквівалентні
коефіцієнт теплопередачі контакту к (Вт/(м2 ∙ К)) і термічну провідність теплопередачі к (Вт/К), к Fк к
(де — п
 лоща контакту). Тоді на межі дотичних поверхонь має місце рівність теплових потоків
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де θi, θj — температури в області аналізу; λ — коефіцієнт теплопровідності розрахункової області,
Fк к
термічна
теплопередачі, ξ — при(Вт/К),
к —
к провідність
ріст координати.
9. Передбачається, що межа та граничні умови
розрахункової області математично гладкі.
З урахуванням вищенаведених припущень опис
температурного поля виконано за допомогою системи диференціальних рівнянь теплопровідності,
рівнянь підігріву холодоагенту, початкових і граничних умов I−IV роду:
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де с, ρ, λ — питома теплоємність, щільність і коефіцієнт теплопровідності розрахункової області,
θ — температури в області аналізу, l — відповідна
просторова координата, Fi, bi — площа поперечного
перерізу та ширина i-го охолоджувального каналу
відповідно, α xi, сxi — коефіцієнт тепловіддачі та питома теплоємність холодоагенту відповідно.
Рівняння теплопровідності для опису температурного поля у вузлах та елементах, що мають форму паралелепіпеда, у декартових координатах мають
такий вигляд:

(3)
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Рівняння теплопровідності для опису температурного поля у вузлах та елементах, що мають
циліндричну форму, у циліндричних координатах
записується як

(4)

0, тоді рівняння (3)
У стаціонарному режимі
t
і (4) перетворюються у відповідні еліптичні рівняння

(5)

(6)

де θ — температура в області аналізу, x, y, z — відповідні просторові координати, r, φ — відповідні циліндричні координати, Qi — витрата холодоагенту
у відповідному i-му каналі, Fi, bi — площа поперечного перерізу та ширина i-го охолоджуючого каналу
відповідно, l — відповідна просторова координата,
α xi, сxi — коефіцієнт тепловіддачі та питома теплоємність холодоагенту відповідно, с, ρ, λ — питома теплоємність, щільність і коефіцієнт теплопровідності
розрахункової області.
Граничні умови запишемо як
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на межі дотичних поверхонь елементів обмотки.
Розглянута задача в загальному вигляді є нелінійною, оскільки необхідно враховувати нелінійні за22

лежності коефіцієнтів теплопровідності, густини,
теплоємності та електричного опору від температури. Вирішення задачі здійснюється кінцево-
різницевими методами у тривимірній (просторовій)
постановці. Кінцево-різницева апроксимація задачі
виконана за допомогою інтегро-інтерполяційного
методу. Спочатку проведена дискретизація вихідних диференціальних рівнянь, у результаті створена
система нелінійних алгебраїчних рівнянь (нелінійна
різницева схема). Далі в межах відповідних об’ємів
проведена кускова лінеаризація й усереднення теплофізичних параметрів для температури на кожному ітераційному кроці. Передбачається, що розглянута крайова задача є коректною, тобто вона має
рішення і тільки одне, яке безперервно залежить від
вхідних даних.
Апроксимація задачі здійснюється у два етапи:
спочатку за просторовими змінними, а потім за часом. За просторовими змінними вузли та елементи
розглянутої області розбиваються на N‑у кількість
елементарних об’ємів. Використовуючи результати
побудови різницевої схеми задачі теплопровідності,
за допомогою інтегро-інтерполяційного методу
рівняння теплопровідності для внутрішнього n-го
елементарного об’єму представлено у вигляді рівняння теплового балансу
(7)

де n j, n — в заємна теплова провідність до сусіднього
елементарного об’єму (вузла).
Аналогічно можна записати в кінцево-різницевому
вигляді рівняння теплового балансу для граничного
елементарного об’єму, беручи до уваги провідності,
обумовлені тепловіддачею до холодоагенту n n Fn,
де n– коефіцієнт тепловіддачі,
—п
 лоща поверхні
теплообміну.
У результаті приходимо до диференціального
рівняння за часом і різницевого рівняння за просторовими змінними. У правій частині наявні безперервні складові (теплові потоки), в яких в явному вигляді
відсутні точки (лінії) розриву теплофізичних параметрів. Таким чином, за допомогою інтегро-
інтерполяційного методу одержуємо однорідну
диференційно-різницеву схему (у тому числі й для
ділянок підігріву (охолодження) холодоагенту в охолоджуючих каналах і областях). Потім проводиться
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різницева апроксимація частинних похідних за часом.
Розрахункові формули для визначення температури
j 1
n-го вузла в наступний момент часу t мають вигляд
θ nj

1

θi

де

F0n

qnj vn

n 1, n
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n

θ nj F0n

/ tj.

6
i 1

n 1, n

/ F0n , (8)

Рішення буде стійким при виконанні умови
F0n

6
i 1

n 1, n

0.

На кожному часовому та ітераційному кроках
уточнюються значення теплофізичних параметрів
міді та втрат у міді, що задаються у вигляді функцій
від температури за такими залежностями:
(9)
(10)
(11)
(12)

Блок-схему програми розрахунку наведено на рис. 2.
В якості тестового розрахунку для порівняння
з експериментальними даними виконано нестаціонарний (для пуску) і стаціонарний розрахунки нагріву
стержнів обмотки статора турбогенератора потужністю 1 000 МВт типу ТВВ‑1000‑2У3. Для порівняння
було використано дані теплових випробувань турбогенератора вказаного типу Рівненської АЕС (№ 5).
Для розрахунку було задано такі значення експериментального режиму: активна потужність
Р = 946,2 МВт; напруга U = 24,2 кВ; cos φ = 0,994;
струми фаз статора 22,5 кА, 22,5 кА і 21,8 кА; середнє
значення 22,3 кА; температура холодного дистиляту 38 °C; середня температура охолоджуючого газу
(водню) 33 °C; тиск водню р = 5 кПа. Також було задано коефіцієнти тепловіддачі в порожнистих каналах
провідників стержнів обмотки статора (до води), які
дорівнюють 15 000 Вт/(м2 · К).
Експериментальні значення температури й підігріву гарячого дистиляту становлять 52,5 і 14,5 °C,
а розрахункові — 53,6 і 15,0 °C; вони відрізняються
між собою на 2,1 і 3,4 % відповідно. При безпосередньому рідинному охолодженні температура порожнистих мідних провідників незначно відрізняється

де коефіцієнт лінійного розширення
При використанні описаних вище методики, алгоритмів і математичних моделей розроблено програму
для виконання на ПК розрахунку тривимірного температурного поля обмотки статора турбогенераторів
потужністю 1 000 МВт у стаціонарних та перехідних режимах. Програма побудована за структурно-
модульним принципом, здійснює розрахунки температур та інших теплофізичних параметрів (питомих
теплових потоків, питомих тепловиділень тощо) у вузлах (точках) розрахункової схеми, автоматичний вибір
кроків дискретизації згідно з просторовими координатами і за часом. Розроблена програма дозволяє розглядати різноманітні стаціонарні і нестаціонарні режими
нагрівання стержнів обмотки статора потужних турбогенераторів з урахуванням: підігріву води вздовж
довжини стержня обмотки; залежності теплофізичних
параметрів (теплоємність, щільність, коефіцієнт теплопровідності) міді та холодоагентів від температури; залежності втрат у міді від температури; часткової закупорки або припинення циркуляції води в одному або
декількох порожнистих провідниках. Передбачено моделювання термометрів опору, які знаходяться в пазах.
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Рис. 2. Блок-схема програми розрахунку тривимірного
температурного поля обмотки статора
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Рис. 3. Результати нагрівання верхнього стержня
обмотки статора та термометра опору турбогенератора
типу ТВВ-1000-2У3 при зміні навантаження від нуля
до номінального: 1 — температура провідника в пазу
перед виходом з останнього; 2 — показання датчика
температури під клином

від температури охолоджуючої води. Так, у перерізі
на виході з нижнього стержня максимальна температура гарячої води становить 50,3 °C, а температура порожнистих мідних провідників перебуває
в інтервалі 50,8−50,9 °C. За даними автоматизованої
системи контролю (АСКР), значення температур за
термометрами опору, які розташовані в пазу на бічній поверхні нижнього стержня, перебувають в інтервалі 34,0−48,0 °C. Розрахункове значення показів
відповідного термометра 42,9 °C.
Для верхніх стержнів експериментальні значення показів термометрів опору, які розташовані під

клином, перебувають в інтервалі 40,6−48,7 °C, а розрахункове — 4 8,2 °C. Дані експерименту й розрахунку практично збігаються (відрізняються менше, ніж
на 5 %). Це свідчить про достовірність розроблених
методик, математичних моделей, алгоритмів і програми розрахунку.
З використанням розробленої програми були
проведені розрахунки тривимірного температурного поля обмоток статора турбогенераторів потужністю 1 000 МВт у двополюсному виконанні типу
ТВВ‑1000‑2У3 та чотириполюсному виконанні типу
ТВВ‑1000‑4У3 при зміні навантаження від нуля до
номінального значення для визначення діагностичних ознак технічного стану вказаних обмоток.
Розглянемо результати розрахунків теплового стану і визначення діагностичних ознак
температурно-часових залежностей нагрівання верхнього стержня обмотки статора двополюсного турбогенератора потужністю 1 000 МВт типу ТВВ‑1000‑2У3.
На рис. 3 наведено результати нагрівання верхнього стержня обмотки під час пуску турбогенератора
при зміні навантаження від нуля до номінального.
За нагрівання під час пуску відбувається значне запізнювання нагрівання термометра опору порівняно
з мідними провідниками стержня. Змінення показів
термометра опору на 10 % від усталеного значення досягається через 115 с (мідного провідника — ч ерез 4 с).
У табл. 2 наведено результати опрацювання розрахункових температурно-часових залежностей нагрівання мідного порожнистого провідника та термометра опору (розташованого під клином) у пазу

Таблиця 2. Параметри температурно-часових залежностей нагріву мідного порожнистого провідника
та термометра опору в пазу верхнього стержня обмотки статора турбогенератора типу ТВВ‑1000‑2У3
за часткової та повної закупорки
Мідний порожнистий провідник верхнього стержня обмотки

Показання термометра опору

Коефіцієнт
часткової
закупорки
Кзак = Sзак/Sном

Початкова похідна dθм/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тм1, с

Час початку
регуляризації t**, с

Початкова похідна dθд/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тд1, с

0

1,55

43,0

2,2

0,025

254,0

0,3

1,55

48,2

12,0

0,025

256,4

0,5

1,55

55,4

23,1

0,025

260,4

0,6

1,55

62,0

30,8

0,025

264,0

0,7

1,55

72,8

41,2

0,025

269,6

0,8

1,55

91,8

53,2

0,025

279,2

Повна
закупорка

1,55

143,8

68,1

0,025

302,8
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верхнього стержня обмотки статора залежно від часткової та повної закупорки порожнистого провідника
при пуску турбогенератора й зміні навантаження від
нуля до номінального для визначення таких параметрів: початкової похідної dθ/dt|t=+0, постійної часу регулярного режиму Т1, часу початку регуляризації t**.
Як показують результати опрацювання температурно-часових залежностей згідно з визначенням
їхніх параметрів при частковій і повній закупорці
порожнистих провідників стержнів обмотки статора, постійна часу регулярного режиму і час початку
регуляризації істотно зростають як для мідного порожнистого провідника, так і для термометра опору,
установленого в пазу під клином, а початкові похідні (провідника й термометра опору) не змінюються.
Так, для незакупореного порожнистого провідника
Тм1 = 43,0 с, t** = 2,2 с, dθм/dt|t=+0 = 1,55, Тд1 = 254 с,
dθд/dt|t=+0 = 0,025; у разі часткової закупорки порожнистого провідника Кзак = 0,8: Тм1 = 91,8 с, t** = 53,2 с,
dθм/dt|t=+0 = 1,55, Тд1 = 279,2 с, dθд/dt|t=+0 = 0,025.
У табл. 3 наведено результати опрацювання
розрахункових температурно-часових залежностей нагрівання мідного порожнистого провідника
та термометра опору (розташованого під клином)
у пазу верхнього стержня обмотки статора залежно
від підвищеного струму порожнистого провідника
при пуску турбогенератора та зміні навантаження

від нуля до номінального для визначення наступних
параметрів: початкової похідної dθ/dt|t=+0, постійної
часу регулярного режиму Т1, часу початку регуляризації t**.
Результати опрацювання температурно-часових
залежностей згідно з визначенням їхніх параметрів залежно від підвищеного струму порожнистих
провідників стержнів обмотки статора свідчать,
що постійна часу регулярного режиму і час початку регуляризації не змінюються як для мідного порожнистого провідника, так і для термометра опору,
установленого в пазу під клином, а початкові похідні
(провідника і термометра опору) істотно зростають.
Так, для незакупореного порожнистого провідника
за номінального струму маємо: Тм1 = 43,0 с, t** = 2,2 с,
dθм/dt|t=+0 = 1,55, Тд1 = 254 с, dθд/dt|t=+0 = 0,025; у разі зростання струму порожнистого провідника І/Ін = 1,5:
Тм1 = 43,0 с, t** = 2,2 с, dθм/dt|t=+0 = 3,48, Тд1 = 254 с,
dθд/dt|t=+0 = 0,0274.
Розглянемо результати розрахунків теплового стану і визначення діагностичних ознак
температурно-
ч асових залежностей нагрівання
верхнього стержня обмотки статора чотириполюсного турбогенератора потужністю 1 000 МВт типу
ТВВ‑1000‑4У3. На рис. 4 показано результати нагрівання верхнього стержня обмотки при зміні навантаження від нуля до номінального. При нагріван-

Таблиця 3. Параметри температурно-часових залежностей за підвищеного струму
порожнистого провідника обмотки статора турбогенератора типу ТВВ‑1000‑2У3
Мідний порожнистий провідник верхнього стержня обмотки
І/Ін

Показання термометра опору

Початкова похідна
dθм/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тм1, с

Час початку
регуляризації t**, с

Початкова похідна
dθд/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тд1, с

1,0

1,55

43,0

2,2

0,025

254,0

1,05

1,65

43,0

2,2

0,0251

254,0

1,1

1,81

43,0

2,2

0,0254

254,0

1,2

2,21

43,0

2,2

0,0259

254,0

1,3

2,6

43,0

2,2

0,0264

254,0

1,4

3,03

43,0

2,2

0,0269

254,0

1,5

3,48

43,0

2,2

0,0274

254,0
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ні під час пуску відбувається значне запізнювання
нагріву термометра опору в порівнянні з мідними
провідниками стержня. Зміна показників термометра опору на 10 % від усталеного значення досягається
через 108 с (мідного провідника — ч
 ерез 3,8 с).
У табл. 4 наведено результати опрацювання розрахункових температурно-часових залежностей нагрівання мідного порожнистого провідника та термометра опору (розташованого під клином) у пазу
верхнього стержня обмотки статора залежно від
часткової і повної закупорки порожнистого провідника під час пуску турбогенератора та зміни навантаження від нуля до номінального для визначення
їхніх параметрів.
З результатів опрацювання температурно-
часових залежностей згідно з визначенням їхніх параметрів у разі часткової і повної закупорки порожнистих провідників стержнів обмотки статора можна
зробити висновок, що постійна часу регулярного режиму і час початку регуляризації істотно зростають
як для мідного порожнистого провідника, так і для
термометра опору, установленого в пазу під клином,
а початкові похідні (провідника та термометра опору)
не змінюються. Так, для незакупореного порожнистого провідника Тм1 = 41,2 с, t** = 2,18 с, dθм/dt|t=+0 = 1,55,
Тд1 = 253 с, dθд/dt|t=+0 = 0,0263; при частковій закупорці порожнистого провідника Кзак = 0,8: Тм1 = 88,1 с,
t** = 52,8 с, dθм/dt|t=+0 = 1,55, Тд1 = 278,7 с, dθд/dt|t=+0 = 0,0263.
У табл. 5 наведено результати опрацювання розрахункових температурно-часових залежностей нагрівання мідного порожнистого провідника та тер-
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Рис. 4. Результати нагрівання верхнього стержня
обмотки та термометра опору турбогенератора типу
ТВВ-1000-4У3 при зміні навантаження від нуля до
номінального: 1 — провідник у пазу перед виходом
з паза; 2 — провідник із максимальною температурою
(у лобовій частині); 3 — показання датчика температури
під клином; 4 — поверхневий прошарок ізоляції
в лобовій частині, що відповідає поперечному перетину
з максимальною температурою

мометра опору (розташованого під клином) у пазу
верхнього стержня обмотки статора залежно від
підвищеного струму порожнистого провідника при
пуску турбогенератора типу ТВВ‑1000‑4У3 і зміні навантаження від нуля до номінального значення для
визначення їхніх параметрів.
Як видно з табл. 5, постійна часу регулярного
режиму і час початку регуляризації не змінюються

Таблиця 4. Параметри температурно-часових залежностей нагріву мідного порожнистого провідника
та термометра опору в пазу верхнього стержня обмотки статора турбогенератора типу ТВВ‑1000‑4У3
при частковій і повній закупорці
Мідний порожнистий провідник
верхнього стержня обмотки

Показання термометра опору

Коефіцієнт
часткової
закупорки
Кзак = Sзак/Sном

Початкова похідна dθм/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тм1, с

0

1,55

41,2

2,18

0,0263

253,0

0,3

1,55

45,9

12,0

0,0263

254,9

0,5

1,55

52,8

23,1

0,0263

260,5

0,6

1,55

59,0

30,8

0,0263

263,7

0,7

1,55

69,3

41,2

0,0263

269,2

0,8

1,55

88,1

53,2

0,0263

278,7

Повна закупорка

1,55

142,3

66,1

0,0263

298,0
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Час початку регу- Початкова похідна
ляризації t**, с
dθд/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тд1, с
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Таблиця 5. Параметри температурно-часових залежностей при підвищеному струмі порожнистого
провідника обмотки статора турбогенератора типу ТВВ‑1000‑4У3
Мідний порожнистий провідник
верхнього стержня обмотки
І/Ін

Показання термометра опору

Початкова похідна
dθм/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного
режиму Тм1, с

Час початку регуляризації t**, с

Початкова похідна
dθд/dt|t=+0, °С/с

Постійна часу
регулярного режиму Тд1, с

1,0

1,55

41,2

2,18

0,0263

253,0

1,05

1,71

41,2

2,18

0,0265

253,0

1,1

1,88

41,2

2,18

0,0266

253,0

1,2

2,25

41,2

2,18

0,0268

253,0

1,3

2,63

41,2

2,18

0,0270

253,0

1,4

3,04

41,2

2,18

0,0273

253,0

1,5

3,50

41,2

2,18

0,0276

253,0

як для мідного порожнистого провідника, так і для
термометра опору, установленого в пазу під клином,
а початкові похідні (провідника і термометра опору) істотно зростають. Так, для незакупореного порожнистого провідника при номінальному струмі
Тм1 = 41,2 с, t** = 2,18 с, dθм/dt|t=+0 = 1,55, Тд1 = 253 с,
dθд/dt|t=+0 = 0,0263; при зростанні струму порожнистого провідника І/Ін = 1,5: Тм1 = 41,2 с, t** = 2,18 с,
dθм/dt|t=+0 = 3,5, Тд1 = 253 с, dθд/dt|t=+0 = 0,0276.
Таким чином, за результатами опрацювання інформації засобів штатного термоконтролю можливо
ефективно та надійно діагностувати часткову і повну
закупорку порожнистих провідників обмотки статора або підвищений струм в елементарних провідниках
цієї обмотки, зокрема виткові замикання. Параметри
опрацювання температурно-часових залежностей,
такі як початкова похідна dθ/dt|t=+0, постійна часу
регулярного режиму Т1 і час початку регуляризації
t**, можуть бути використані як діагностичні ознаки
появи та розвитку дефекту. На АЕС випробування
можуть проводитися під час планових пусків, зміни
навантаження або розвантаження енергоблока.
Висновки
Турбогенератори потужністю 1 000 МВт українських АЕС мають недостатню надійність, що є суттєвим чинником, що впливає на безпеку, надійність
та ефективність експлуатації енергоблоків. Одним із
важливих шляхів забезпечення надійної, безпечної
та ефективної експлуатації турбогенераторів АЕС,
продовження ресурсу, підвищення напрацювання
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

на відмову, підвищення до світового рівня коефіцієнтів готовності є контроль та діагностика їхнього
технічного стану. Питанням температурного контролю і температурної діагностики стержнів обмоток
з безпосереднім охолодженням в концептуальному
і технічному плані приділяється серйозна увага.
Однак проблема досі не вирішена. Нормативні
методи контролю мають низьку ефективність виявлення закупорок порожнистих провідників стержнів
обмоток статора [8]. Використання штатної системи
теплового контролю також є малоефективним для
виявлення локальних перегрівів у стержнях обмотки статора. Термометри опору встановлені в обмеженій кількості місць на зовнішній поверхні ізоляції
стержнів, вони є розподіленими по поверхні і, отже,
вимірюють усереднене значення температури в місці
розташування і не можуть безпосередньо контролювати температуру в найбільш нагрітих місцях обмотки, тим більше, що розміщення локальних перегрівів
змінюється зі зміною режимів роботи турбогенератора. У зв’язку з цим моделювання теплових процесів
для контролю і діагностики дефектів у стержні статора потужних турбогенераторів ТЕС і АЕС, розробка математичних моделей теплового стану стержня,
розробка алгоритмів і програм, отримання вихідних
даних за параметрами теплопередачі і додатковими
втратами в стержні, набувають все більшого значення.
Розроблені математичні моделі, методики, алгоритми і програми розрахунку відрізняються від використовуваних і відомих сьогодні за такими параметрами:
істотно більший ступінь адекватності реальним
фізичним процесам;
27

О. В. Виговський

вирішення усіх польових задач теплообміну (теплопередачі) у просторовій (тривимірній) постановці;
більш повне урахуванням фізико-технічних чинників;
висока точність розрахунку (похибка математичного розрахунку ≤ (0,2 ÷ 1,0) %);
використання сучасних методів, що базуються
на методах редукції до стрічкових різницевих схем
(матрицях).
Комплексне використання даних показників
штатних вимірювальних датчиків та адекватних математичних моделей дає можливість з достатньою
для практики точністю вирішувати проблему визначення локальних перегрівів в активних вузлах і елементах турбогенераторів та всіх інших електричних
машин.
Відмови, пов’язані з порушенням циркуляції
води у стержнях обмотки статора в турбогенераторах
із безпосереднім охолодженням цих обмоток водою,
за вартістю поступаються лише відмовам, першопричиною яких є розпушування крайніх пакетів осердя
статора. У деяких випадках дефект припинення циркуляції води в обмотці виявляється лише тоді, коли
процес руйнування ізоляції досягає останньої стадії
свого розвитку — в ідбувається пробій корпусної ізоляції.
Визначено діагностичні ознаки технічного стану
обмотки статора в перехідних режимах експлуатації
турбогенераторів типів ТВВ‑1000‑2У3 та ТВВ‑1000‑4У3
з метою діагностування часткової і повної закупорки порожнистих провідників обмотки статора та
підвищеного струму в елементарних провідниках
цієї обмотки, зокрема виткових замикань. Для цього
з використанням розроблених методики, алгоритмів
і математичних моделей було створено програму розрахунку на комп’ютері тривимірного температурного
поля обмотки статора турбогенераторів потужністю
1 000 МВт типу ТВВ у стаціонарних та перехідних режимах експлуатації.
За допомогою розробленої програми для
порівняння з експериментальними даними виконано нестаціонарний (для пуску) і стаціонарний розрахунки нагрівання стержнів обмотки статора турбогенератора потужністю 1 000 МВт типу ТВВ‑1000‑2У3.
Для порівняння розрахункових і експериментальних
даних було використано дані теплових випробувань
турбогенератора вказаного типу Рівненської АЕС.
Розрахункові дані, зокрема температури й підігріву
гарячого дистиляту, температура гарячої води, показники термометрів опору, які розташовані в пазу на
28

бічній поверхні нижнього стержня, відрізняються від
експериментальних не більше, ніж на 5 %, що свідчить про адекватність розроблених методик, математичних моделей, алгоритмів і програми розрахунку.
Для визначення діагностичних ознак закупорки порожнистих провідників та підвищеного
струму в елементарних провідниках обмотки статора турбогенераторів було проведено розрахунки
тривимірного температурного поля цих обмоток
турбогенераторів потужністю 1 000 МВт у дво- та
чотириполюсному виконанні при зміні навантаження від нуля до номінального значення. Проведено
опрацювання розрахункових температурно-часових
залежностей нагрівання верхнього стержня обмотки
із визначення їхніх параметрів, таких як початкова
похідна, постійна часу регулярного режиму і час початку регуляризації. Результати цього опрацювання
показують: у разі часткової і повної закупорки порожнистих провідників стержнів обмотки статора
постійна часу регулярного режиму і час початку
регуляризації істотно зростають як для мідного порожнистого провідника, так і для термометра опору,
а початкові похідні (провідника і термометра опору)
не змінюються; при підвищеному струмі порожнистих провідників стержнів обмотки статора постійна
часу регулярного режиму і час початку регуляризації
не змінюються як для мідного порожнистого провідника, так і для термометра опору, а початкові похідні
(провідника і термометра опору) істотно зростають.
Проведені дослідження показали, що за результатами опрацювання інформації засобів штатного термоконтролю можливо ефективно та надійно
діагностувати часткову і повну закупорку порожнистих провідників обмотки статора та підвищений
струм в елементарних провідниках обмотки статора,
зокрема виткові замикання. Параметри опрацювання температурно-часових залежностей, такі як початкова похідна, постійна часу регулярного режиму та
час початку регуляризації, можуть бути використані
як діагностичні ознаки появи і розвитку дефекту. На
АЕС випробування можуть проводитися під час планових пусків, зміни навантаження або розвантаження енергоблока.
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Диагностические признаки технического
состояния обмотки статора турбогенераторов
АЭС Украины
Приведена статистика отказов турбогенераторов
энергоблоков АЭС Украины за период 2011−2017 гг.
Разработаны методика, математические модели, алгоритмы и программа для выполнения компьютерного
расчета трехмерного температурного поля обмотки
статора турбогенераторов мощностью 1 000 МВт типа
ТВВ в стационарных и переходных режимах эксплуатации. Для сравнения с экспериментальными даными
выполнен нестационарный (для пуска) и стационарISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

ный расчеты нагрева стержней обмотки статора турбогенератора мощностью 1 000 МВт типа ТВВ‑1000‑2У3.
Сравнение экспериментальных и расчетных даных показало, что они отличаются меньше, чем на 5 %. Это
подтверждает адекватность разработанных методик,
математических моделей, алгоритмов и программы
расчета. Для определения диагностических признаков технического состояния обмоток статора были
проведены расчеты трехмерного температурного поля
этих обмоток турбогенераторов типа ТВВ‑1000‑2У3
и ТВВ‑1000‑4У3 при изменении загрузки от нуля до
номинальной. Были определены диагностические признаки, с помощью которых возможно надежно и эффективно диагностировать появление и развитие дефектов в стержнях обмотки статора турбогенераторов.
Ключевые слова: турбогенератор, обмотка статора,
математическая модель, дефекты, диагностические
признаки.

О. V. Vygovskyi
Institute for Safety of Problems of Nuclear Power Plants,
NAS of Ukraine, 12, Lysogirska st. Kyiv, 03028, Ukraine

Diagnostic Features of the Technical Condition
of Turbogenerators Stator Winding of Ukrainian
Nuclear Power Plants
Given statistics of Ukrainian NPP turbogenerators
failures for 2011–2017 was shown that machines with
a capacity of 1,000 MW have insufficient reliability. This
is a significant factor reducing the safety, reliability and
efficiency of the power units operation in general. New
three-dimensional mathematical model for calculating the
temperature field of turbogenerator stator winding that allows to determine diagnostic features of the technical condition of mentioned winding was developed. Discrepancy
of experimental and calculated data on non-stationary (for
starting) and stationary heating of stator winding bars of
turbogenerator type TVV-1000-2U3 with a capacity of
1,000 MW is less than 5 %, that confirms the accuracy
of developed techniques, algorithms and mathematical
apparatus. With a help of developed mathematical model
the theoretical studies of three-dimensional temperature
field of stator winding bars for starting the turbogenerators types TVV-1000-2U3 and TVV-1000-4U3 with such
defects as stopple of a hollow conductor and increased
29
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current in a hollow conductor of stator winding bar are
carried out. Studies have shown when stopple of hollow
conductor occurs the start time regularization and time
constant of the regular mode are increasing significantly
for both a copper hollow conductor and resistance thermometer, while the initial derivatives remain unchanged.
For high current in a conductor, the start time regularization and time constant of the regular mode remain unchanged and the initial derivatives increase significantly.
Thus, according to the results of information processing
from devices of staff heat control, it is possible to diagnose
these defects, in particular, coil fault, reliably and effectively. At the NPP tests can be conducted at planned startups,
load changes or unload of power units.
Keywords: turbogenerator, stator winding, mathematical
model, damages, diagnostic features.
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Thermal Hydraulics Verification Safety Studies to Support
the Licensing of Neutron Source Accelerator Driven System
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The State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety performs
the scientific and technical support of Ukrainian regulatory authority (State Nuclear
Regulatory Inspectorate of Ukraine) in licensing activities of the Neutron Source
Based on a Subcritical Assembly Driven by a Linear Electron Accelerator (hereinafter
designated as the Neutron Source). In the Neutron Source’s licensing, the independent
models of key nuclear facility elements were developed and calculations for verification
safety studies using non-identical analytical tools were performed.
Aspects related to the development of independent (regulatory) thermal hydraulics
models of the core elements of the Neutron Source are discussed in the paper.
The process of modeling neutron-generating target and the fuel assembly of Neutron
Source are described in the article. Moreover, the results of the verification safety
studies are also presented.

Introduction

physics calculations, thermal hydraulics safety analysis
and radiation protection calculations. Aspects related
to thermal hydraulics models and safety studies are discussed in the paper.

An experimental nuclear research facility driven
by accelerator, called the Neutron Source is under commissioning in the National Scientific Center “Kharkov Institute of Physics and Technology” (NSC KIPT), Ukraine
as an international collaborative project of NSC KIPT
and Argonne National Laboratory (ANL), USA. Licensing
of new research facility is impossible without use of various types of analytical tools for the verification safety
analysis. Moreover, the International Atomic Energy
Agency (IAEA) recommends to develop and use independent expert models for regulatory safety assessment
of nuclear installations. The independent models of key
nuclear facility elements have been developed. The verification safety studies using non-identical analytical tools
have been performed. The models of key nuclear facility
elements were developed in the directions of neutron-

Model aims and objectives
According to Ukrainian regulation “General Safety
Provisions for Nuclear Subcritical Assemblies” [1], the nuclear subcritical assembly safety is ensured by consistent
implementation of defense-in-depth strategy based on the
use of physical barrier system on the way of radiation and
radioactive substances spreading to the environment, and
system of technical means and organizational measures
on protection of physical barriers and maintaining their
efficiency. The main purpose of the defense-in-depth strategy implementation is timely detection and elimination
of factors leading to abnormal operation, emergencies, and
© O. V. Kukhotskyi, A. V. Nosovskyi, 2020
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prevention of their progression into accidents, limitation
or mitigation of accident consequences. Considering this,
it is necessary to define physical barriers, establish and justify safe operation limits. Based on Neutron Source design
[2] the system of physical barriers on the way of radioactive substances and radiation spreading from the Neutron
Source includes:
fuel cladding — c onfinement of fuel fission products,
elimination of fuel contact with the coolant;
cladding of the neutron generating target — confinement of products resulting from activation of target
plates, elimination of contact between the target plates
and the coolant;
primary cooling circuits of the subcritical assembly
and the neutron generating target — confinement of the
coolant activation products, corrosion of equipment
of primary cooling circuits of the subcritical assembly and
the neutron generating target and fuel fission products
at fuel cladding damage;
confining system of leaktight compartments — e liminate release of radioactive substances in the form of aerosols and inert radioactive gases to the experimental hall
of the Neutron Source and the environment.
The integrity criteria for the mentioned physical barriers were defined according to Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) [3] and presented below:
maximum temperature of the fuel cladding and
the neutron generating target cladding — 485 °C when
melting temperature is 660 °C;
maximum temperature of the coolant in the primary
cooling circuit — n
 ot higher than 32 °C;
maximum pressure of the coolant in the primary
cooling circuit — n
 ot higher than 0.5 MPa.
As it is shown by the integrity criteria, the following
components of the Neutron Source are the key components affecting safety: neutron generating target (NGT)
and the fuel assembly (FA) with claddings of aluminum
alloy with the lowest melting temperature in the system.
In order to perform independent verification calculations
SSTC NRS on behalf of State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) has developed their own, independent models of key elements of the Neuron Source
using other analytical tools and has been performed verification safety studies to support the licensing process.
Modeling approaches and tools
The thermal hydraulics verification safety studies
are focused on verification of the Neutron Source safety
criteria that are relevant to the integrity of the physical
32

barriers. In view of integrity criterion for the mentioned
physical barriers independent (regulatory) models for
NGT and the FA with claddings of aluminum alloy with
the lowest melting temperature in the system were developed with further performing verification safety studies.
The development of independent thermohydraulic models of key Neutron Source elements is performed using
Computational Fluid Dynamics (CFD) code ANSYS CFX,
which is a professional analytical software package, and
is designed for a wide range of computational fluid dynamics and gas issues.
The verification safety studies were performed
in a few stages (Fig. 1): (1) steady state calculation aimed
on models verification and validation and (2) studies
of transient safety cases and finally results comparison.
final steady state calculations

Development of the
calculation models

Steady
state calculations

(Geometry construction, finite
element grid, boundary conditions)

Verification safety
studies
Transient analysis
(LOCA, LOFA)

Models verification

Comparison with the PSAR results

Fig. 1. Modeling of Neutron Source key elements

Development of the calculation models. The first
stage of CFD calculation is pre-processing: geometry
computer-aided design (CAD), meshing and boundary
conditions. In case of thermal-hydraulics safety studies
are interested exclusively in hydrodynamic characteristics
of the NGT and FA, the temperature characteristics of the
surface of the NGT plates and elements of FA.
Structurally, the NGT consists of the following basic
components: vacuum window, head, connector for supply and removal of the coolant designed for connection
of the target to the primary circuit for target cooling, target socket designed for fixing of target plates, target plates
(7 (W) or 11 (U) pcs); helium chamber, fixing finger [3, 4].
The geometry of the calculated part of the tungsten NGT
consists in modeling: flow part of the tungsten NGT; set
of the NGT plates (7 pcs); simplified part of the separator.
Considering the NGT’s geometry (2 symmetric channels),
decision on calculation of the half of the NGT was made,
i. e. one channel with further assignment of boundary
conditions for symmetry and distribution of results to the
full-scale NGT. The geometry of the three parts of the
computational model are presented in Fig. 2 [2].
The Neutron Source core consists of 35−38 fuel assemblies (depending on the target type) VVR-M2, and
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Fig. 2. The geometry of the computational domain NGT

is located in the subcritical assembly (SA) tank. The fuel
assembly consists of three elements (fuel elements) of a
tubular form: two coaxial tubes of a cylindrical form
and one outer tube that is hexagonal. The FA model is a
cell of the averaged core, which includes 120-degree
sectors of three adjacent fuel assemblies in accordance
with the triangular grid for placing (Fig. 3). Such a configuration in the general form of a hexagon multimaterial cell takes into account the entire spectrum of the
possible leakage and coolant heat exchange mode not
only within the limits of one cell, but also in the space
between the fuel assemblies, which is especially important for the formation of circuit for cooling between
the assemblies. Taking into account the similarity of fuel
assembly geometrical profile and the similarity of thermal hydraulic processes in the azimuthal direction
of the calculation cell (energy release of identical fuel
rods, azimuthal repetition of cooling channels profile
and geometrical and material configuration of fuel and
claddings), it is enough to consider sectors of assemblies

and not assemblies in general. For the circulation circuit
(fluid volumes of the model) on the boundaries of the
sectors forming the similarity conditions, the boundary symmetry conditions are set, which actually reflect
the “mirror” behavior of the flow in the imaginary volume (that is not simulated in this task) opposite to the
boundary of specified condition (the tensor of velocity
flow components is zero). For a problem with natural
convection of a fluid, this assumption is also acceptable,
since the formation of the circuit of natural circulation
in the channel of constant section is related only to the
change in the axial component of the velocity tensor
(in full simulation of the entire area, flows at the boundary of similarity would integrally go to zero) [4, 5].
ANSYS ICEM CFD package was used for construction of the computational finite element grid for the NGT
and FA model. The selection of the calculation grid is determined by the conditions of fluid flow in the near-boundary layer and possible computer resources (the principle
of correct sufficiency of spatial discretization in relation

Fig. 3. The geometry of the computational domain FA
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to the set task). In general, the calculation grid was developed for the conditions of natural circulation (task
for the transient analysis). Therefore, for the stationary
state with water coolant, the same grid is used, which
makes it possible to correctly transfer initial conditions
for the solution of the task related to the emergency transient with the instantaneous flow of water coolant (though
for the stationary task, the grid with lower degree of fluid volume discretization is permissible). The calculation
grid takes into account the formation of the profile of the
fluid velocity from the wall of cladding (viscous sublayer)
to the flow middle; therefore a gradual increase in the radial thickness of elements along the normal from the wall
is observed, which correlates with the nature of velocity gradient change for the both laminar and turbulent
modes of fluid flow. The selection of the number and
thickness of the grid elements in the near-boundary layer, in general, is controlled by the so-called Y+ parameter, which shows the change in the fluid velocity gradient
along the normal to the wall in relation to the element
thickness in the same direction. In the ideal situation,
such a parameter shall be 1.0, which is almost impossible
to achieve for non-trivial tasks. In the engineering practice for solving applied tasks, the more so with the use
of one-parameter or two-parameter models of turbulence,
it is quite enough to be guided by the maximum value Y+
less than 50 (or less than 100 in the local spatial-temporal
zone of the calculation task). For stationary task, Y+ max
is within 2.8 ÷ 9.0. Parameter Y+ can be estimated analytically at the stage of calculation grid design, but such a task
is quite voluminous. At the stage of forming preliminary
models, one can perform calculation experiments with
own boundary conditions and check the possible maximum value Y+ parameter, which is the resultant value
for CFD packages.
For preliminary checking of the models, boundary
conditions were assigned that are compliant with NGT/
FA operation under normal conditions and the steady-
state was calculated. Volumetric energy release of NGT
and fuel are defined based on neutron calculation performed within PSAR. The average volumetric energy release from tungsten target is 1.5E09 W/m3. Distribution
of specific power is performed along the height of all fuel
elements of maximum loaded FA and presented below:
SM — s tationary mode (steady state analysis), RH — r esidual heat release at 60 s (transient analysis).
Safe operation limits of the Neutron Source were
used as acceptance criteria for thermal hydraulic parameters of the coolant, the NGT and FA. For the stationary
state of fluid flow, it is sufficient to use RNG k-ε turbu34

Fig. 4. FA power distribution (max-loaded FA)

lence model, which rather accurately and stably simulates
the turbulent regime of forced fluid flow in a simple geometry channel (classic k-ε turbulence model is badly suited
for the regimes with a high Reynolds number, although
it is somewhat less demanding to the grid).
Results of steady state calculation. As a result of test
calculations, correction of the model and Solver setting,
the working model of the Neutron Source NGT was obtained. The calculations resulted in the following:
temperature of secondary line outflow is 28.4 °C
(PSAR — 2 9.8 °C);
average temperature at outlet is 29.1 °C (PSAR —
30.4 °C);
maximum temperature of the target plates reaches
160 °C that is significantly lower than melting temperature of the plate cladding and target casing [4].
The main calculation results are graphically presented in Fig. 6.
As a result of test calculations, correction of the model and Solver setting, the working model of the Neutron
Source FA was obtained. The calculations resulted in the
following:
at a coolant temperature of 25.0 °C at inlet to the fuel
assembly with maximum fuel temperature, the coolant
temperature at outlet from the fuel assembly is 29.5 °C
(PSAR — 30.32 °C) which ensures large margin to coolant boiling;
maximum fuel temperature is 45.11 °C, which shows
large margin to safety criterion 660 °С.
The main calculation results are graphically presented
in Fig. 7, 8.
The calculation results show compliance within safety criteria. Therefore, the developed model can
be used for local (for the fuel assembly) analysis of emer-
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Fig. 5. NGT and FA models

Fig. 6. NGT’s coolant temperature distribution (left) and
the temperature of the NGT’s plates

gency processes and transients of the Neutron Source.
Insignificant difference in results may be caused by assumptions made during calculations and peculiarities
of mathematic models of the Solver and showed more
conservative cases in PSAR studies [5].
Verification safety studies — transient analysis
for FA
Scenario with coolant loss is one of the most interesting for analyses in the aspect of thermal hydraulic
analyses. Task considers subcritical assembly coolant
loss and assumes that the circulation circuit for the cooling of NGT is operable. After loss of coolant, according to the operation of I&C system of protection and
interlocks, the linear electron accelerator is turned off
and the Neutron Source is transferred to the shutdown
state. Heat release from fuel is at the level of residual
heat. The calculation scenario for defining the impact
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

of loss-of-coolant accident (LOCA) on fuel temperature
envisages that the water in the cooling system is pumped
out instantaneously and replaced by air with simultaneous tripping of the accelerator. The analysis of the LOCA
transient with the partial loss-of-coolant (coolant level
(water) at the midpoint of the core or below) is the subject of future analysis.
One also envisages natural circulating air loop that
passes up the fuel assembly to the upper part of subcritical
assembly volume, where it is cooled. Then, the air moves
down along the reflector rods, as presented in Fig. 9.
The process of cooling during the LOCA is based
on the presence of a column of cold air along the edge of the
core and the ability of the air to remove released heat.
The task with transient related to the formation of natural air circulation circuit ideally used k-w turbulence model that exactly simulates the entire spectrum of processes
in a thin transverse layer, which is especially typical for
the natural circulation regime, whose driving force is fluid
35
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Fig. 7. Coolant temperature along longitudinal section of the fuel assembly (left) and temperatures
along longitudinal section of the fuel assembly (right)

Fig. 8. Temperature of fuel and fuel cladding
in section at fuel assembly outlet

Fig. 9. Natural circulating air loop

density gradient in the near boundary layer. However,
such a turbulence model requires rather a detailed discretization of near boundary layers of the grid, which
significantly increases the required computer resources
and time of calculation. At the stage of preliminary calculations it was established that turbulent stable mode
of natural convection was formed, taking into account
simple geometrical configuration of model vertical
channels (without so-called separation points of flow
fluctuations), which is possible with a sufficient degree
of accuracy in using RNG k-ε turbulence model (renormalization of groups in RNG k-ε model in comparison
with the classic k-ε model allows more accurate modelling of near-wall layers even on coarse grids, which
requires somewhat more time for calculation). In general, use of k-ω turbulence model is critical only in case

of very narrow channels, in which parallel near-boundary layers create impact on each other, complex geometry with the presence of stochastic separation points,
low Reynolds flow modes (which do not apply to our
task). Only temperature of stationary model materials
is used as the initial conditions for the transient analysis.
It is conservatively assumed that the air from the zero
second is already warmed to the temperature of water
before flow, and the air velocity at the beginning of the
emergency process is zero, that is the natural circulation circuit only gradually begins to form (in maximum
value of initial fuel energy release). The capacity of the
assembly is established at the level of residual heat release of the maximum loaded fuel, calculated on the basis of data of PSAR (RH in Fig. 4). The used power levels
are conservative, and need to be clarified.
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As a result of the calculation, the following results for
modelling transient with LOCA were received:
at the initial stage of transient, after loss of coolant, the natural air circulation is established gradually
(Fig. 10), natural convection is not enough to remove residual heat of fuel, which leads to the heating of the entire
fuel assembly and increase of the temperature gradient
between fuel and coolant (air) (Fig. 10), at the same time,
heating of the area intensifies natural circulation of air,
in the future, taking into account the gradual decrease
of fuel rods power to the level of residual heat;
there is stabilization of parameters and the transition
to a quasi-stationary state of residual heat removal due
to the natural convection of the coolant.
The heating fuel assembly does not lead to fuel cladding integrity damage and does not cause the release
of radioactive substances from the fuel matrix. The maximum temperature of the fuel reaches 278.6 оС, and

the cladding — 2 77.7 оС, which does not exceed the safety
criteria. On the other side, in uncovering core elements,
there is an intensification of radioactive substances release
due to the deflation of radioactive aerosols. Aerosols are
removed from the vessel volume by means of air intake
device of the special ventilation, release of radioactive substances beyond the limits of biological protection of the
subcritical assembly does not occur. The presented results
of the calculation are conservative, taking into account
made assumptions. The LOCA analysis should be detailed
taking into to account 1) the actual flow leakage of flow
rate 2) justified level of residual heat release. The effect
of reducing water level in the subcritical assembly vessel
on nuclear safety is considered in frame of neutron-physic
calculations. It is shown that the accident with drying
of subcritical assembly vessel does not lead to the increase
of multiplying properties of the medium and does not
reduce nuclear safety of the Neutron Source.

Fig.10. Coolant velocity in channels (transient) and coolant/fuel temperature gradient

Fig. 11. The maximum temperature of the fuel and cladding
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Conclusions
Licensing of the new research facility is impossible
without using various types of analytical tools for verification safety studies. The independent thermo-hydraulic
models of nuclear facility key elements developed and performed verification safety studies using non-identical analytical tools. Performed test and validation calculations for
the developed models of the Neutron Source key elements
showed good convergence, and their compliance with identic calculation performed within PSAR. Also, the scenario
with coolant loss (LOCA) is one of the most interesting for
analyses in the aspect of thermal hydraulic analyses. LOCA
was analyzed in these verification safety studies. The results show that the heating of the fuel assembly does not
lead to fuel cladding integrity damage and does not cause
the release of radioactive substances from the fuel matrix,
in case of residual heat. Taking into account result of safety
studies the duplication (by an operator) of automatic accelerator shutdown actions should be predicted on Accident
Management Guidelines for LOCA scenarios.
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Теплогідравлічні перевірочні розрахунки для
підтримки ліцензування ядерної підкритичної
установки «Джерело нейтронів»
Дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів, яка базується на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ
«Джерело нейтронів») наразі перебуває на стадії
введення в експлуатацію в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут»
(ННЦ ХФТІ) як міжнародний проект ННЦ ХФТІ
і Аргонської національної лабораторії (ANL), США.
Відповідно до Міжнародної класифікації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) такі
установки належать до Accelerator Driven Systems —
систем, що керуються прискорювачем. Державний
науково-технічний центр з ядерної та радіаційної
безпеки здійснює наукову та технічну підтримку
українського регулюючого органу (Державна інспекція ядерного регулювання України) при ліцензуванні ЯПУ «Джерело нейтронів». Здійснення діяльності
з ліцензування нової ядерної установки неможливо
без використання різного роду аналітичних інструментів для виконання перевірочних розрахунків
аналізу безпеки установки в цілому і її ключових елементів. Тому при ліцензуванні «Джерела нейтронів»
були розроблені незалежні теплогідравлічні моделі
основних елементів ядерної установки та проведені
перевірочні розрахунки та дослідження безпеки
з використанням неідентичних аналітичних інструментів. Перевірочні теплогідравлічні дослідження
орієнтовані на перевірку неперевищення критеріїв
безпеки «Джерела нейтронів». У статті розглянуто
аспекти, пов’язані з розробкою незалежних теплогідравлічних моделей ключових елементів установки — нейтрон-у творюючої мішені та паливної збірки. Розробка незалежних теплогідравлічних моделей
виконувалась з використанням коду розрахункової
гідродинаміки (CFD) ANSYS CFX. Описано процес
розробки моделей нейтрон-у творюючої мішені та паливної збірки, представлено результати тестових розрахунків для стаціонарного стану, а також виконано
аналіз перехідного процесу — а варійного сценарію
з течею теплоносія бака підкритичної збірки (LOCA).
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Теплогидравлические проверочные расчеты
для поддержки лицензирования ядерной
подкритической установки «Источник нейтронов»
Государственный научно-технический центр по
ядерной и радиационной безопасности осуществляет научную и техническую поддержку украинского
регулирующего органа (Государственная инспекция
ядерного регулирования Украины) при лицензирова-

нии ядерной подкритической установки «Источник
нейтронов, основанный на подкритической сборке,
управляемой линейным ускорителем электронов»
(далее — « Источник нейтронов»). При лицензировании «Источника нейтронов» были разработаны независимые теплогидравлические модели основных
элементов ядерной установки и проведены проверочные расчеты и исследования безопасности с использованием неидентичных аналитических инструментов. В этой статье рассмотрены аспекты, связанные
с разработкой независимых теплогидравлических
моделей основных элементов, описан процесс моделирования нейтрон-образующей мишени и топливной сборки и представлены результаты проверочных
расчетов.
Ключевые слова: теплогидравлический, исследования
безопасности, лицензионный процесс, источник
нейтронов, ускоритель.
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Chornobyl NPP’s operational wastes accumulated before 1986 accident in State
Specialized Enterprise “Chornobyl Nuclear Power Plant” solid waste repository
(SWR) were studied. Material content of SRW at around 1 m depth in “light” eastern compartment was identified. After a visual examination, the waste materials
were split into four streams. Representative samples for laboratory analysis were
collected from each waste stream. Specific activities of 24 radionuclides to be certified before the waste is disposed at the Plant for solid radwaste treatment, were investigated. Parameters of correlation between radionuclide activities in specimens
were defined. A statistical correlation can be checked for data set without abnormal
results and results on values of radionuclide specific activities being less than minimum detectable activity (MDA). The research results demonstrated that the total
radioactivity of SRW in the outer layer of eastern compartment storage is, mainly,
determined by the content of such radionuclides as 137Cs, 60Co, 90Sr, 94Nb, 235U, 238U,
241
Am, 3H and 14C. The data obtained indicate that the scaling factor method can
be applied to quantify the specific activity of difficult-to-measure (DTM) radionuclides in the waste. Specific activity of DTM radionuclides such as 90Sr, 94Nb and
241
Am can be evaluated with high enough accuracy with using gamma spectrometry of 137Cs and/or 60Co key nuclides (KN). For the rest DTM radionuclides to be
certified in the waste, their content according to gamma-ray spectrometry data of
KN can be estimated with using Medium Activity Method technique.

Introduction
The management of radioactive waste, especially
its safe disposal, is one of the most urgent and complex
problems of nuclear energy at the decommissioning stage
of nuclear power units [1]. One of the essential activities
aimed at decommission of State Specialized Enterprise
“Chornobyl Nuclear Power Plant” (SSE ChNPP) is
the management of historical solid radioactive wastes
(SRW), which have been accumulated over normal

work period of its power units. Currently, this type of
ChNPP SRW is being stored in the Building No. 85 of
Repository for SRW (RSRW) of SSE ChNPP. The filling
of RSRW compartments was initiated in 1978 and had
been continued before May 2003. Actual SRW nuclide
content under their loading was not identified because
of lacking at that moment of relevant instrumental and
methodical base in the nuclear industry [2]. The rules for
SRW management valid in Exclusion Zone [3] require
identifying radionuclide content of each package (batch)
© O. V. Mykhailov, V. M. Bezmylov, A. K. Terzi, 2020
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of wastes coming for its disposal with determining
specific and total activity of controllable radionuclides,
whose major part refers to difficult-to-measure (DTM)
alpha- and beta-emitters.
The experience accumulated during the Ignalina
NPP [4, 5] decommissioning demonstrated that it is
difficult to predict the nuclide content in very low-level,
low- and intermediate-level SRW by purely theoretical
methods due to physical and chemical processes involved
in waste generation. At the same time, the experimental
measurements of nuclide content are the only tool for
checking any theoretical predictions. As it turned out,
the ChNPP SRW have the same problem. The results
of measuring equipment tests of Industrial Complex
for SSE ChNPP SRW Management (ICSRWM) showed
that calculation algorithms entered into the software
of automated system of radiation-technological control
(SRTC) do not allow correctly certifying DTM specific and
total activity in a waste package [2]. To solve the problem of
SRW characterization, application of scaling factor method
(SFM) for existing SRTC was recommended by experts
of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and
World Association of Nuclear Operators (WANO) [6, 7].
The SFM is widely used and based on development
of a correlation between easy-to-measure (ETM) gammaemitting nuclides (otherwise, key nuclides – KN) and DTM
nuclides, which are contaminated by different materials
in nuclear reactor [8–12]. The international standard
ISO 21238:2007 [9] provides a general methodology for
empirical determination of Scaling Factor’s (SF) to evaluate
the radioactivity of DTM nuclides in low- and intermediatelevel radwaste packages. The activities of DTM nuclides in
waste packages are estimated by KN activity measurements
and subsequent multiplication of this value by the SF.
The SF value is calculated as based on established ratios
of radioactive concentrations of DTM nuclides/KN of
radionuclide data obtained by sampling and radiochemical
analysis methods. In practice, the procedure of empirical
determination of SF values includes either sampling of waste
and laboratory analysis of radionuclide content, analysis of
experimental data and selection of KN based on evidence
of correlation, modeling, or in conformity with the proven
practice [11]. If a statistical correlation between the DTM’s
and KN’s is not found, so-called “Mean Activity Method”
(MAM) can be applied [12]. This technique consists of
calculation of arithmetic mean activity of each DTM nuclide
in a sample, including the values being below the minimum
detectable activity (MDA), and allows assessing the upper
bound expected levels of DTM radionuclide activities in a
radwaste package and is used in many countries [8].
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

This article is aimed at analyzing radionuclide
content of RSRW “light” eastern compartment in order
to establish radionuclide contamination features, which
were a basis for SRW characterization with using the SFM.
Objects and methods
As investigation objects, the material referred to
SRW and stockpiled in “light” eastern compartment
of SSE ChNPP RSRW were used. This cubicle is located
in Building No. 85 of ICSRWM and filled by the SRW
produced of operational wastes originated during the
ChNPP unit work from 1978 before 1986. The wastes were
delivered in this repository in special containers with using
motor transport. The SRW was unloaded in compartments
in bulk method through the hatches located at the RSRW
roof. Low-level operational wastes were stockpiled in two
“light” compartments. Total volume of operational SRW is
evaluated at 1,069 m3, and their summary activity (under
mean filling density making 1.5 · 103 kg/m3) is evaluated at
1.1 · 1011 Bq. Compartment mothballing was realized prior
to Unit 4 accident. Total amount of the wastes received for
storage before compartment mothballing made 668 m3,
under mean density being 1.5 · 103 kg/m3. Average specific
activity of SRW equals to 70 kBq/g and gives ground to
refer the object under investigation to the low-level RAW.
Calculated total activity of SRW in compartment volume
is evaluated at 7 · 1010 Bq.
Within the framework of preparation of measures to
characterize the SRW accumulated in RSRW and their next
burial at the Plant for solid radwaste treatment (PTSRW),
unsealing of “light” eastern compartment and sampling
of specimens and laboratory analysis of specific activity
of radionuclides contained in the SRW were realized
on November 16, 2016. After a visual examination, the
waste materials were split into four streams (Tab. 1).
Representative samples for laboratory analysis were
selected from each stream. Tab. 2 shows a list of methods
and devices that were used to determine the content of each
radionuclide to be certified in the SRW according to [3].
Sampling procedure, methods and instrumentation used
in the work, are described in details in [2].
To provide statistical plausibility of evaluated
parameters of regression dependencies of data subselection corresponding to the same DTM-KN pairs, they
were merged into one. The data on values of radionuclide
specific activities being less than MDA were excluded from
the analysis.
At the next data analysis stage it was taken into account
that selected measurement results being analyzed can in41
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Table 2. Methods and instrumentation
used in the work

Table 1. General characterization of waste materials split
into four streams
Stream No.
1
2
3
4

Waste materials
Metal waste produced as result of recovery and
repair work
Rubber products, elastron, cable products and
heat insulation unsuitable to reuse
Reconstruction waste (sand, concrete, plaster, wood)
producible as result of recovery and repair work
Rags, worn special clothing, spent individual
protection gear (IPG), paper

clude potential outliers, which are extremely large or small
relatively to the rest measurement data and, therefore, they
are suspected in misrepresenting the population from which
they were collected. The nature of these derived data can be
diverse one. The potential outliers may occur from transcription errors, data-coding errors, or measurement system problems. Based on assumption that these lab measurements (specific activity of DTM and ETM in SRW samples)
belong to normal (Gaussian) distribution, analyzed selection were checked for abnormality of measurement outliers
according to Grubbs criterion [13]. The hypothesis that we
are testing in every case is that all observations in the sample
come from the same normal population. To determine in
data selection x1 ≤ x2 ≤ x3 < … ≤ Xn (in growing magnitude order) of outliers that occur on the high (Xn) or low
(x1) side, to evaluate the test criterion (Tn or T1), universal
calculation formula (1) shall be always used. Critical values
for the case of 5 percent levels of significance (0.05) are given
in the Tab. 3 (“one-sided” significance levels).

( x - xi )
,
Ti =
s

(1)

Measurement
method

Devices

Gamma-ray
spectrometry

HPGe gammaray spectrometer
SЕG‑002 (“Atom
Komplex Prylad”,
Ukraine)

H, 14C, 63Ni,
Sr, 241Pu

Liquid scintillation
counting

Liquid scintillation
counter Hidex 300SL

Nр, 238Pu,
241, 243
Am

Alpha-particles
spectrometry

Alpha-particles
spectrometer SEA‑01
(“Atom Komplex
Prylad”, Ukraine)

Radionuclides

60

Co, Nb,
Cs, 241Am
94

137

3

90

237

Be, 59, 63Ni,
Zr, 94Nb,
99
Tc,129I, 135Cs, ICP mass237
Np, 243Am, spectrometry
235, 236, 238
U,
239, 240, 241, 242
Pu,
10

93

Mass-spectrometry
systemAgilent 7500
Series ICP-MS

where x — arithmetic mean of all n values, xi — values
from x1 (lowest) to xn (highest) value, respectively, s — e stimate of population standard deviation calculated with
n — 1 degrees. A condition to delete measurement result
(xi ) from data array as an abnormal one was the excess of
Ti evaluated on formula (1) of T critical value, is as follows:

Ti > T ,

(2)

where T — critical values from Tab. 3 according to data
amount, which are equal to n.
After the result, which has not passed the check (2),
was deleted, calculation on formula (1) was again carried

Table 3. Critical values for T (one-sided test) and 5 % significant level [13]
Data amount, n
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T
1.15
1.46
1.67
1.82
1.94
2.03
2.11
2.18
2.23

Data amount, n
12
13
14
15
16
17
18
19
20

T
2.29
2.33
2.37
2.41
2.44
2.47
2.50
2.53
2.56

Data amount, n
21
22
23
24
25
30
31
32
33

T
2.58
2.60
2.62
2.64
2.66
2.75
2.76*
2.78*
2.79*

Data amount, n
35
38
40
45
50
55
60
65
70

T
2.82
2.85*
2.87
2.92*
2.96
2.99*
3.03
3.06*
3.09

*Values are approximated.
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out for reduced data population. The test was repeated as
long as the data remained after drop-out satisfied the
Grubbs criterion (Tab. 3). These tests shall be used to identify data points that require their further investigation
only. In accordance with [8, 9], regression dependence
between specific activities of ETM and DTM radionuclides, or their logarithms in SRW being analyzed, was
conducted in assumption of available dependence of type
(3) or (4).
b
АDTM  а  АKN ,

(3)

where АDTM and АKN — r elevant specific activities of DTM
(Y) and KN (X) in sample; a and b — r egressions parameters (constants) for given DTM–KN pair.
Ln( АDTM )  Ln(а )  b  Ln( АKN ) .

(4)

In line with [14, 15], for each radionuclide X–Y pair
within the limits of selection (sub-selection) of resulted specific activities, the hypothesis was checked about
availability/absence of correlation (b ≠ 0 or b = 0) in the
simple linear regression model for 5 percent level significance. Under available correlation (b ≠ 0), a measure of
significance of pair correlation coefficient was evaluated
on the law of normal distribution of random variables.
For each regression equation, confidence intervals for a,
LN(a) and b parameters were determined. Reliability rate
of correlation coefficient was defined from inequality (5)
on the results of comparison with a value multiple of its
mean error calculated with the formula (6).
rX ,Y   3 r

X ,Y 

ACs, Bq/kg
1,0E+05

 r
1,0E+04

X ,Y 



.

1 r2X ,Y 
n

(5)

,

(6)

where r(X, Y) — c orrelation between radionuclide activities,
n — number of results with specific activity > MDA. In
1,0E+03
case, when inequality condition (5) was satisfied, correlation coefficient was recognized as a reliable
Stream 1one and which
1,0E+02
Stream 2by established
reflects the desired relationship expressed
Stream 3
regression equation (4).
Stream 4
1,0E+01

Results and Discussion

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03 1,0E+04
ACo, Bq/kg

The results of laboratory studies have stated that the
radioactivity of upper layer of operational SRW materials
being stored in the ChNPP RSRW is determined, mainly,
by such radionuclides as: 137Cs, 60Co, 90Sr, 94Nb, 235U, 238U,
241
Am, 3H and 14C. Since the measured activities cover several orders of magnitude, the logarithmic scale has been
used (see Fig. 1−4). The linear scale of data representation
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was used for such pairs of radionuclides as 235U — 238U and
3
H — 14C (see Fig. 5−6). Data relating to different waste
streams is plotted on the graph with various shape dots.
Specific activity of the other radionuclides is below of
corresponding MDA of the equipment used for measurements (see Tab. 2). Such results within the framework of
current report have not represented any special interest
and were excluded from further statistical data analysis.
A correlation analysis of measured specific activity of
above mentioned radionuclides in operational solid waste
of ChNPP was performed. As the Figures show, except for
Stream 2, the number of results with radionuclide specific
ACs, Bq/kg
1,0E+05

ASr, Bq
1,0E+0

1,0E+0

1,0E+04

1,0E+0
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Fig. 1. Correlation of 137Cs and 60Co specific activities
in SRW of ChNPP
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Stream 1
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1,0E+05 1,0E+06
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Fig. 2. Correlation of 90Sr and 137Cs specific activities
in ChNPP’s solid radioactive waste

activity being above the MDA for the samples referring
to different streams, turned out to be low ones. To obtain
more reliable evaluation of features of possible trends, the
43
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Fig. 3. Correlation of Nb specific activities with specific activities of KN Co (a) and
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Am specific activities with the KN

data collected for diverse waste streams were united in
one data retrieval.
To summarize the data, the results of correlation
analysis and parameters of established regression dependencies with values of confidence intervals are presented in the Table 4. For the vast majority of radionuclide
pairs, analysis results confirm the reasonableness of such
data combination. These radionuclides include also the
DTM–KN pairs, which are recommended to be used for
DTM’s characterization in SRW packages on the results of
gamma-ray spectrometry [8]. The parameters of obtained
dependencies for alternative DTM–KN (137Cs and/or 60Co)
options were compared. As the Table 4 shows, there are
some pairs among the radionuclides, which have a close
correlation between their specific activities in measured
44
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Fig. 4. Correlation of

Cs (b) in SRW of ChNPP

137

bb

b

Cs (a) and Co (b) specific activities in SRW of ChNPP

137

60

range. The pairs are as follows: 137Cs — 60Co, 90Sr — 137Cs,
94
Nb — 60Co, 94Nb — 60Cs, 241Am — 137Cs and 235U — 238U.
That’s certainly understandable, since these radionuclides
are related to the same groups having a common source
of origin. The reactor core is the main contaminant due
to generation of radionuclides during neutron capture, or
nuclear fission and activation of reactor core components.
These radionuclides can be released to the technological
media of NPP due to fuel cladding defects and corrosion
of metal structures of reactor core components and contamination of the main circulation circuit (MCC) coolant
due to direct contact. Each step of radionuclide transition from one medium to another (fuel matrix to clad
gap, MCC coolant surface to structural materials) results
in some change of activity concentrations of isotopes of
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Fig. 5. Correlation of 235U and 238U specific activities in SRW
of ChNPP

Fig. 6. The lack of correlation between the specific activities
of radionuclides in SRW of ChNPP

different chemical elements due to different physical and
chemical properties. As result, the ratios of isotope activities, in general, will be different in nuclear fuel, reactor
core components, and final radioactive waste. This implies that isotopes of elements with some common chemical properties (solubility in water, chemical activity) can
be expected to behave similarly during their transport
through technological media of NPP.
The comparison with criterion (5) has demonstrated that evaluated correlation coefficients were reliable
for above radionuclide pairs, and, hence, for established
regression dependencies. For 241Am — 60Co and 14C — 3H
pairs, correlation was very low. It is clear, since the radionuclides belong to different groups depending on their
origin nature. The exceptions were for 94Nb — 137Cs pair
only, for which a close correlation dependence was revealed between their specific activities. The detected fea-

ture is, probably, a typical one for operational SRW of
ChNPP within investigated layer of waste materials.
For the rest radionuclide pairs, even after the removal
of abnormal results, no correlation between the data is observed. Therefore, the results of conducted correlation and
regression analysis were also not inserted in the Table 4.
A special mention should be made for the result obtained
by us for the pair of radionuclides (3H — 14C), which is
shown in Fig. 6. A similar result is not so surprising one,
too. For instance, a reliable correlation between 3H and
14
C nuclides may not be detected in many cases for waste
streams [8].
In practical aspects, found features of formation of
radioactive contamination of various materials and stable ratios of radionuclide activities in their mixtures allow conducting reliable calculation of activity levels of
DTM radionuclides in the waste packages (certification)

Table 4. The results of established correlation between radionuclides (Y–X) activity in SRW
Radionuclides
Fig. No.

Y

Regression parameters
Data amount, n

X

1

137

Cs

2

90

Sr

137

3a

94

Nb

60

3b

94

Nb

137

4a

241

Am

137

5

235

U

238

60

Ln(a)

b

Correlation
coefficient

Co

29

5,17 ± 1,53

0,59 ± 0,30

0,67 ± 0,08

Cs

32

–0,45 ± 3,19

0,84 ± 0,34

0,68 ± 0,06

Co

17

–1,35 ± 2,23

0,89 ± 0,36

0,80 ± 0,06

Cs

17

–4,05 ± 3,95

0,81 ± 0,40

0,75 ± 0,07

Cs

14

–4,42 ± 2,92

1,02 ± 0,30

0,90 ± 0,03

U

29

–2,61 ± 0,31

0,81 ± 0,18

0,87 ± 0,03

Note. 95 % confidence intervals of estimated parameters.
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according to gamma-ray spectrometry of KN content. As
it was highlighted above, the SFM was recommended by
the IAEA and WANO experts for practical implementation in Chornobyl radwaste [6, 7] characterization. Regression analysis of logarithms is used in such countries
as Germany, Hungary, Lithuania, Mexico and Slovakia
[8]. It is a simple enough technique for definition of SF
value, which corresponds (see Tab. 4) to the coefficient b
in the formula (4). For such forms of results distribution,
which are shown in the Figs. 1−4, it is recommended to
use a second technique to estimate the SF’s value which is
based on the hypothesis that the underlying distribution
of SFs is often log-normal [8, 12]. If SF are log-normally distributed, the geometric mean SF is a robust central
tendency estimator. When the data points are spread over
several orders of magnitude (as in our case, see Figs. 1−5),
a statistical analysis of activity ratio logarithms makes it
possible to more accurately estimate the median of results
distribution and to obtain a more realistic value of the SF.
This way to determine the SF was used in our work [2].
Finally, if a statistical correlation between the DTM’s
and KN’s is not found, that the MAM can be applied.
This technique consists of calculation of arithmetic mean
activity of each DTM nuclide in a sample, including the
values being below the MDA [12]. The MAM also allows
assessing the expected levels of DTM radionuclide activities and is used to characterize the radwaste in many
countries, but it brings to more conservative estimate of
total activity (upper bound values) in a package, as compared to above described method [2, 8].
The results of correlation analysis presented in this
work indicate that for characterization of operational
wastes generated at the Chornobyl nuclear power plant
and those, which had been stored in the storage before
1986 accident, the SFM can also be used. At the same
time, the SRW of ChNPP has characteristics and features
of radionuclide contamination similar to those characteristics of operational SRW of other NPPs, including the
Ignalina NPP with RBMK‑1500 reactors.

fidence intervals for established correlation parameters. The
calculated correlation is enough to predict with sufficiently
high accuracy the DTM radionuclide activities of such as
90
Sr, 94Nb and 241Am, with using the KN (137Cs and/or 60Co).
In order to certify radionuclide content and specific as
well as total activity in the waste packages, the availability of a good correlation between 137Cs and 60Co allows, in
some cases, using the data of 60Co gamma spectrometry
instead of 137Cs data.
The data on specific activity of other radionuclides do
not permit estimating the parameters of DTM/KN activity ratio with good accuracy. However, in accordance with
the world practices, they can be used for conservative or
upper limit of SF values with using MAM, which, in case
of its application, would allow certifying DTM radionuclide contents in the SRW packages.
References
1.

2.

3.

4.

Conclusions
The laboratory analysis of experimental data enabled
evaluating some typical features of contaminated solid
waste of ChNPP, which were formed during the normal
operation of power units (before 1986 accident), and which
are subject to final disposal in the near future. The analysis
results demonstrate that the data on logarithmic scales can
be approximated by a linear dependence of DTM radionuclide activities to the KN with rather narrow ranges of con46

5.

6.

Nosovskyi A. V., Vasylchenko V. M., Klyuchnykov O. O.,
Yashchenko Ya. V. (2005). [Decommission of nuclear power
installations]. Kyiv: Tekhnika, 288 p. (in Russ.)
Mikhailov A. V., Pavljuchenko N. I., Mjasnikov A. V.,
Terzi A. K., Krasnov V. A. (2019). [Results of radionuclide
vectors determination to be used in characterization of
SSE NPP’s solid radwaste]. Problemy Chornobylskoi zony
vidchuzhennia [Problems of Chornobyl exclusion zone],
vol. 20, pp. 13‑26. (in Russ.)
Criteria for acceptance of waste for burial in specially
equipped near-surface repository for solid radwaste
(SESRSRW). First stage of SESRSRW operation. Acceptance
of RAW from SSE ChNPP PTLRW and PTSRW for burial
in two symmetrical compartments of SESRSRW. Revision 5.
Endorsed by acting Director General of State Corporation
“UkrSE “Radon”. Chornobyl, 2009, 38 p. (in Ukr.)
Lukauskas D., Plukiene R., Plukis A., Gudelis A.,
Duskesas G., Juodis L., Druteikiene R., Lujaniene G.,
Luksiene B., Remeikis V. (2006). Method to determine the
nuclide inventory of low-activity waste of the RBMK‑1500
reactor. Lithuanian J. Phys., vol. 46, no. 4, pp. 497−503.
doi: 10.3952/lithjphys.46413.
Plukis A., Remeikis V., Juodis L., Plukiene R., Lukauskas D.,
Gudeli A. (2008). Analysis of nuclide content in Ignalina
NPP radioactive waste streams. Lithuanian J. of Phys., vol.
48, no. 4, pp. 375−379. doi: 10.3952/lithjphys.48409.
Improvement of Radioactive Waste Characterization
Systems at Existing Nuclear Power Plants of Ukraine and
Procedures and Methodology of Clearance from Regulatory
Control of Materials. Contract NSI/2014/341‑505. Detail
Task B3 report. Appendix 1. Kyiv, 2017, 37 p.

ISSN 2311-8253 Nuclear Power and the Environment № 1 (16) 2020

Analysis of radionuclide contamination features in solid radioactive waste
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Methodology and practice in defining nuclide vectors.
Final report of WANO-MC Technical Support Mission at
Chernobyl NPP (Slavutych, May 14−18, 2018). Slavutych,
2018, 12 p. (in Russ.)
IAEA (2009). Determination and Use of Scaling Factors
for Waste Characterization in NPP. IAEA Nuclear Energy
Series NW-T‑1.18. Vienna: IAEA, 142 р.
ISO 21238:2007. Nuclear energy — 
Nuclear fuel
technology — Scaling Factor Method to Determine the
Radioactivity of Low- and Intermediate-Level Radioactive
Waste Packages Generated at Nuclear Power Plants. Geneva:
International Organization for Standardization, 2009, 23 p.
Mikhailov A. V., Krasnov V. A., Bezmylov V. N.
(2018). [Methodology for using radionuclide vectors to
characterize NPP RAW]. Yaderna Energetyka ta Dovkillia
[Nuclear Power and the Environment], vol. 12, no. 2,
pp. 52−58. (in Russ.)
Mykhailov O. V., Krasnov V. O., Bezmylov V. M. (2019).
Theoretical and practical aspects in using scaling factor
method to characterize operational solid radioactive waste
producible at nuclear power plants. Yaderna Energetyka ta
Dovkillia [Nuclear Power and the Environment], vol. 13,
no. 1, pp. 52−58.
Zaffora B., Magistris M., Saporta G., La Torre F.
(2016). Statistical sampling applied to the radiological
characterization of historical waste. EPJ Nuclear Sci.
Technol, vol. 34, no. 2, pp. 1‑11. doi: 10.1051/epjn/2016031.
Grubbs F. E. (1969). Procedures for detecting outlying
observations in samples. Technometrics, vol. 11, no. 1,
pp. 1−21.
U. S. Environmental Protection Agency (2006). Data
quality assessment: statistical methods for practitioners. EPA
QA/G‑9S. Washington: U. S. Environmental Protection
Agency, 198 р.
Ross S. M. (2004). Introduction to probability and statistics
for engineers and scientists. Third Edition. USA: Elsevier
Academic Press, 641 p.

О. В. Mихайлов1, В. M. Бeзмилов1, A. K. Teрзі2
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна,
2
ДСП «Чорнобильська АЕС», Славутич, а/с 11, 07101, Україна
1

Аналіз закономірностей радіонуклідного
забруднення твердих радіоактивних
відходів «легкого» східного відсіку сховища
Чорнобильської АЕС
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

Відповідно до критеріїв прийняття на захоронення, діючих у зоні відчуження Чорнобильської АЕС,
кожна упаковка твердих радіоактивних відходів (ТРВ),
що надходить від ДСП «Чорнобильська АЕС», повинна
пройти характеризацію за даними визначення питомої та сумарної активності (паспортизацію) більше 20
радіонуклідів. Серед них переважна частина належить
до радіонуклідів, що важко вимірюються (РВВ). За результатами випробувань промислового комплексу
з поводження з ТРВ було встановлено, що автоматизована система радіаційно-технологічного контролю
не дозволяє коректно визначити активність РВВ в упаковці. Для вирішення цієї проблеми було прийнято
рішення впровадити в технологію поводження з РАВ
методологію радіонуклідних векторів (коефіцієнти
масштабування).
У рамках підготовки заходів щодо характеризації ТРВ і подальшого захоронення їх на заводі
з переробки радіоактивних відходів було проведено
розкриття «легкого» східного відсіку сховища ТРВ
(СТРВ). У п’яти точках відсіку з глибини до 1 м було
відібрано репрезентативні проби матеріалів, які після візуального огляду були розділені на чотири потоки відходів. У лабораторних умовах зразки відходів
було досліджено на вміст 24 радіонуклідів, що підлягають обов’язковій паспортизації. Для визначення
питомої активності радіонуклідів використовували
методи альфа-, бета- і гамма-спектрометрії, рідинної сцинтиляції та ICPM‑спектрометрії. Результати вимірювань було проаналізовано за допомогою
кореляційно-регресійного аналізу з використанням
статистичних методів відсіву анормальних результатів вимірювань (критерій Граббса). Результати
вимірювань у вигляді «<МДА» (менше значення
мінімально детектованої активності обладнання, що
використовувалось) із вибірок даних виключались.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що радіонуклідний склад верхнього шару
експлуатаційних ТРВ ДСП «Чорнобильська АЕС»,
накопичених і законсервованих ще до аварії 1986
р. в «легкому» східному відсіку СТРВ, визначається
вмістом таких радіонуклідів, як 137Cs, 60Co, 90Sr, 94Nb,
235
U, 238U, 241Am, 3H та 14C. Питома активність інших
радіонуклідів не перевищує значень МДА. Отримані
дані свідчать про те, що метод коефіцієнтів масштабування може бути використаний для розрахунку
прогнозного значення питомої активності РВВ у відходах. Зважаючи на високі показники кореляційної
залежності, питома активність таких РВВ, як 90Sr, 94Nb
і 241Am, може бути оцінена з досить високою точні47
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стю за даними гамма-спектрометрії реперних радіонуклідів 137Cs і/або 60Co. Питома активність інших
РВВ, що підлягають паспортизації у складі упаковок
відходів, може бути розрахована з високим ступенем консервативності із застосуванням так званого
методу середньої активності, що рекомендується застосовувати за відсутності кореляції або за наявності
результатів вимірювань у вигляді «<МДА».
Ключові слова: Чорнобильська АЕС, тверді радіоактивні
відходи, питома активність, радіонукліди, що важко
вимірюються, реперні радіонукліди, коефіцієнт кореляції,
коефіцієнти масштабування.
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Анализ закономерностей радионуклидного
загрязнения твердых радиоактивных отходов
«легкого» восточного отсека хранилища твердых
отходов Чернобыльской АЭС
Изучен состав эксплуатационных твердых радиоактивных отходов (ТРО), накопленных и законсервированных до аварии 1986 г. в «легком» восточном отсеке хранилища твердых отходов (ХТО) ГСП
«Чернобыльская АЭС». Материалы, образцы которых
были извлечены из глубины до 1 м, после визуального
осмотра были разделены на четыре потока отходов
в соответствии с рекомендуемой классификацией. От
каждого потока были отобраны репрезентативные

образцы отходов для последующего лабораторного
анализа. В соответствии с критериями принятия
ТРО на захоронение, действующими для завода по
переработке ТРО, отобранные пробы были исследованы на содержание в их составе 24 альфа-, бетаи гамма-излучающих радионуклидов, подлежащих
паспортизации. По данным измерений оценены
коэффициенты корреляции и параметры регрессионных зависимостей для радионуклидов, уровни
удельной активности которых оказались выше минимально детектируемой активности (МДА). Выборки данных анализировались после удаления значений в виде «<МДА» и анормальных результатов, не
удовлетворяющих критерию Граббса. Установлено,
что радиоактивность ТРО в верхнем слое материалов, хранящихся в «легком» восточном отсеке ХТО,
определяется в основном содержанием таких радионуклидов, как 137Cs, 60Co, 90Sr, 94Nb, 235U, 238U, 241Am,
3
H и 14C. Полученные данные свидетельствуют о том,
что метод коэффициентов масштабирования может
быть использован для количественного определения
удельной активности трудноизмеряемых радионуклидов (ТИР) в отходах. Удельная активность таких ТИР, как 90Sr, 94Nb и 241Am, может быть оценена
с достаточно высокой точностью по данным гамма-
спектрометрии реперных радионуклидов 137Cs и/или
60
Co. Удельная и суммарная активность остальных
ТИР, подлежащих паспортизации в составе упаковок
отходов, может быть рассчитана с применением так
называемого метода средней активности.
Ключевые слова: Чернобыльская АЭС, твердые
радиоактивные отходы, удельная активность,
трудноизмеряемые радионуклиды, реперные
радионуклиды, коэффициент корреляции, коэффициент
масштабирования.
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Экспертная оценка текущего уровня подкритичности
скоплений топливосодержащих материалов в объекте
«Укрытие» после установки нового безопасного конфайнмента
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Приведены результаты анализа и интерпретации изменений в динамике плотности потока нейтронов (ППН) утечки в штатных точках детектирования нейтронной активности скоплений топливосодержащих материалов после установки нового безопасного конфайнмента. Показано, что наличие в динамике ППН
постоянного тренда может определяться только ростом эффективного коэффициента размножения (Kэф) в процессе потери воды переувлажненной размножающей средой скоплений. Наблюдаемые на фоне тренда регулярные сезонные
отклонения в скорости роста ППН незначительны и связаны с процессом появления (весна — лето) и высыхания (осень — зима) конденсационной влаги на
поверхности скоплений. Предложены процедуры экспертной расчетно-экспериментальной оценки по тренду в динамике ППН текущего и прогнозируемого уровня подкритичности ядерно-опасного скопления (ЯОС), скрытого в зоне
проплавления бетона опорной плиты шахты реактора. Для версии физической
модели ЯОС получены консервативные оценки скорости ввода положительной
реактивности и времени достижения аварийных значений подкритичности при
потере воды размножающей средой.

Введение
В зоне проплавления двухметрового монолита
железобетона опорной плиты (ОП) шахты разрушенного 4-го реактора Чернобыльской АЭС находится
ядерно-опасное скопление (ЯОС), вероятность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) в котором не может быть исключена [1].
ЯОС с массой топлива до 20 т урана образовалось
на заключительной стадии аварии и представляет собой двухслойную композицию, скрытую под слоем
«свежего 1986 г.» бетона. Верхний слой — черные лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ)

с массовой долей топлива до 5 % урана, образовавшиеся в результате растворения фрагментов топливных
каналов в силикатном расплаве и сформировавшие
большой горизонтальный поток. Нижний слой — критическая масса керамики с долей топлива от 50 % урана, являющаяся продуктом взаимодействия расплава
топлива (кориума) с бетоном ОП.
Основным фактором, определяющим динамику
нейтронной активности ЯОС, являются процессы
изменения массового содержания воды (замедлитель-поглотитель) в поровом пространстве их размножающей среды. Поровое пространство представляет собой систему газовых макро- и микропор,
© Е. Д. Высотский, К. А. Сущенко, Р. Л. Годун, 2020
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объединенных между собой и внешней средой бесконечным кластером микротрещин (порядка 2,5 мкм)
и поровых наноканалов (40−60 нм). Совокупность
газовых макропор (сферической формы размером
до 10 см) определяет влагоемкость и гетерогенность
размножающей среды скоплений, а микротрещины
и наноканалы — механизм объемной сорбции и скорость миграции воды в объеме скоплений [3, 4].
В июне 1990 г. после длительных и интенсивных атмосферных осадков в юго-восточной части
подреакторного помещения 305/2 в месте образования и исхода потоков ЛТСМ была зарегистрирована
повторная критичность. СЦР возникла в процессе
поступления воды в скопление ТСМ, находящееся
в зоне проплавления бетона ОП [5, 6]. До июня 1990
г. сухое скопление было глубоко подкритичным (Kэф
< 0,7), так как его температура выше 100 °C поддерживалась остаточным тепловыделением. В процессе
поступления воды от атмосферных осадков в остывающую размножающую среду скопление при температуре менее 100 °C достигло состояния критичности. СЦР удерживалась в режиме осцилляций 32
ч с запасом реактивности (ρ) порядка 10‑3 β и интенсивностью делений до 1013 дел/с. При дальнейшем поступлении воды в количестве, превысившем диапазон оптимального увлажнения, скопление перешло
в состояние подкритичности, уровень которой может
находиться за пределами аварийных значений Kэф >
0,98 [7, 8].
До установки нового безопасного конфайнмента
(НБК) 29.11.2016 г. полное увлажнение размножающей среды ЯОС удерживалось за счет регулярных
поступлений атмосферных осадков и конденсата, что
и обеспечивало стабильное состояние подкритичности ЯОС. После установки НБК и прекращения доступа в объект «Укрытие» атмосферных осадков наблюдается постоянный рост нейтронной активности,
связанный с ростом Kэф, что подтверждает версию
гашения СЦР при повторной критичности в результате переувлажнения размножающей среды ЯОС [9].
В настоящее время при неопределенном механизме
обезвоживания ЯОС существует вероятность возвратной критичности с положительным температурным
коэффициентом, ускоряющим разгон [10]. Наименее
затратной временной мерой, минимизирующей риски
возникновения возвратной критичности, является организация контроля, обеспечивающего эффективные
процедуры обнаружения достижения опасных уровней подкритичности и последующего оперативного
восстановления водного режима ЯОС [9].
50

Динамика нейтронной активности ЯОС
Физическая модель ЯОС представлена композицией из двух (подкритической – слой ЛТСМ, и критической – керамика с массой топлива до 20 т урана
с обогащением 1,15 % по 235U) гетерогенных водо-урановых систем, скрытых в зоне проплавления ОП
под слоем «свежего» бетона (1986 г.).
В объеме однородной размножающей среды систем равномерно распределены делящиеся материалы, примеси и внутренние источники нейтронов.
Структура и плотность размножающей среды ЯОС
определяется наличием широкого спектра микро- и
макропор.
Мониторинг нейтронной активности ЯОС осуществляется непрерывным измерением плотности
потока нейтронов (ППН) блоками детектирования
(БД) штатной системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ). БД размещены на доступной периферии
зоны проплавления ОП через скважины. На рис. 1
приведена нормированная динамика ППН, детектируемая на периферии ЯОС, а также изменение
температурно-влажностного режима в нижних помещениях объекта «Укрытие».
БД СКЯБ нейтронов штатной системы контроля
ядерной безопасности установлены через скважины:
БД 1 — в юго-восточном квадранте подреакторного
помещения 305/2 над зоной проплавления; БД 3 и
БД 6 — в бетоне ОП в юго-восточном и БД 7 —
в юго-западном квадранте помещения 305/2;
БД 4 — на поверхности скопления в соседнем помещении 304/3.
БД 1, 3, 6 детектируют нейтроны утечки от двух
источников, расположенных в зоне проплавления
ОП: критической переувлажненной массы керамики и глубоко подкритической переувлажненной
размножающей среды слоя черных ЛТСМ. БД 1 детектирует нейтроны, появляющиеся на верхней поверхности слоя черных ЛТСМ; БД 3, 6 — на боковых
поверхностях источников; БД 4 — на поверхности
слоя черных ЛТСМ; БД 7 — непосредственно в слое
коричневых ЛТСМ.
До установки НБК динамика ППН удерживалась с июня 1990 по ноябрь 2016 г. в пределах сезонных отклонений (от среднегодовых значений
менее 5 % в периоды конденсата и испарения) за
счет регулярных поступлений в зону проплавления ОП атмосферных осадков. После установки
НБК и прекращения поступления воды наблюдается постоянный рост ППН утечки с коэффициентом
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Рис. 1. Динамика ППН, температура и относительная
влажность в нижних помещениях объекта «Укрытие»

корреляции временных реализаций показаний БД
1, 3, 6 более 0,8. Рост ППН определяется процессом
потери влаги, сопровождающимся увеличением K эф
в переувлажненной размножающей среде. При этом
в период конденсата скорость роста ППН сдерживается, а в период испарения возрастает. Рост ППН
от минимальных значений при полном увлажнении
зависит от длительности сухого периода и означает,
что скопления в помещении 305/2 были постоянно
переувлажнены. Отсутствие тренда в динамике
ППН, детектируемого в БД 4, показывает, что в помещение 304/3 вода не поступала.
В расчетах нейтронно-физических параметров
скопления моделируются как водо-урановые гетерогенные размножающие системы с низкообогащенным топливом, внутренним источником нейтронов
и самопоглощением. Для таких систем существует
оптимальное водо-урановое отношение, т. е. концентрация воды, при которой K эф достигает максимального значения, а дальнейший рост концентрации приводит к переувлажнению и падению K эф до
значений, определяемых влагоемкостью размножающей среды. Для систем с критической массой топлива диапазон оптимального увлажнения (K эф > 1)
определяется двумя значениями водо-уранового
отношения [11].
На рис. 2, а приведены расчетные зависимости Kэф от
концентрации воды (C) и плотности (γ) размножающей
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

среды ЛТСМ: 1 — к
 оричневые, γ = 2,7 г/см3, уран = 8 %;
2 — коричневые, γ = 2,5 г/см3, уран = 8 %; 3 — черные, γ
= 2,5 г/см3, уран = 5 %; 4 — черные, γ = 1,15 г/см3, уран =
5 %. Экспериментальные значения плотности среды получены для проб, отобранных по глубине слоя в потоках
ЛТСМ [1].
На рис. 2, б приведены расчетные зависимости Kэф
от уровня объемного содержания воды и шага моделирующей решетки (1−0,5 см; 2−3 см; 3−4 см; 4−5 см) в критической массе керамики (> 50 % урана, γ = 3,5 г/см3).
Зависимости Kэф от концентрации воды получены для
версии физической модели в виде плоского, вписывающегося в зону проплавления бетона ОП, цилиндра
2  ×  0,9 м с массой урана до 20 т при обогащении
235
U = 1,15 % и пористостью 52 % от объема [7].
Очевидно, что в процессе обезвоживания ЯОС Kэф
может расти только в случае уменьшения объемной
концентрации воды в переувлажненной размножающей среде ЛТСМ и керамики с критической массой.
Если уход воды приводит к потере массы увлажненной
среды, то Kэф будет падать. В непереувлажненной среде
любой механизм ухода воды приводит только к уменьшению Kэф.
Процедура экспертной оценки уровня
подкритичности
При мониторинге нейтронной активности изменение уровня подкритичности скоплений оценивается по результатам интерпретации динамики ППН
утечки φ(t). В геометрии наблюдения, когда точки
детектирования ППН находятся на периферии скоплений и влияние среды раздела является незначительным, динамика φ(t) будет адекватно отображать
изменение плотности нейтронов n(t) в источнике.
Временные реализации n(t) интерпретируются на
основании уравнений кинетики точечной модели
для размножающей системы. Плотность нейтронов
в объеме среды рассматривается как функция времени, пространственные зависимости n(t) не учитываются.
При медленном введении положительной реактивности (
где β = 0,0065 - единица реактивности в эффективных долях запаздывающих vw
нейтронов для водо-урановых систем) значение n(t)
в подкритичности
(1)

где S - интенсивность внутреннего источника нейтронов, l - среднее время жизни нейтронов.
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а

б

Рис. 2. Зависимость Kэф от концентрации воды в размножающей среде:
а — ЛТСМ; б — к ерамики с критической массой

Cкорость роста плотности нейтронов определяется соотношением
(2)

Таким образом, существует связь между динамическими параметрами размножающей системы
в подкритичности: плотностью нейтронов; скоростью нарастания плотности; скоростью ввода реактивности и уровнем подкритичности (1 – Kэф). При
заданных начальных условиях (Kэф0) и определяемых
по реализациям φ(t) двух динамических параметров
(n, dn/dt) однозначно можно оценить два других параметра (Kэф, dKэф/dt). В глубокой подкритичности при
Kэф < 0,7 скорость роста плотности нейтронов определяется скоростью ввода реактивности и практически
не зависит от уровня подкритичности. Скорость ввода реактивности связана со скоростью потери воды
размножающей средой расчетной зависимостью
Kэф(C) (см. рис. 2), полученной с использованием кодов MCNP для физической модели размножающих
систем [6].
В квазистатическом приближении и при условии
адекватности динамики φ(t) и n(t) принимается, что

НБК, а на рис. 3, б показана модельная зависимость
K эф(C).. За начальные условия принимаются значение φ(t0) и расчетное значение Kэф0 соответствующие
максимальной концентрации воды, удерживаемой
в размножающей среде скоплений до установки
НБК. Тогда на интервале наблюдения ∆t = t1– t0 определяются:
текущее значение
скорость ввода
реактивности
скорость потери воды

а

(3)

где значение φi и Kэфi в начале и φi+1 и Kэфi+1 в конце
интервала наблюдения ∆t.
На рис. 3, а для слоя коричневых ЛТСМ (БД 7
в юго-западной части помещения 305/2), приведена
динамика φ(t) и линия тренда с момента установки
52

б

Рис. 3. Динамика ППН с линией тренда и (а)
модельная зависимость Kэф(C) (б)
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При оценке текущего уровня подкритичности ЯОС учитывается, что детектируемая на периферии скопления φ(t) включает в себя нейтроны, генерируемые двумя источниками: керамики
с критической массой φк(t) и слоем черных ЛТСМ
φл(t) (рис. 4). За начальные условия в t0 на интервале наблюдения принимаются значения при полном увлажнении размножающей среды в ЯОС:
φ(t0) = φл0 + φк0; φл0/φк0 = 1/5 ÷ 1/2; K л0 = K л(C л0) и Kк0 =
K к(C к0); (dСл)/dt. При допущении, что скорость потери воды в ЛТСМ на интервале наблюдения не
изменяется, тогда в конце интервала наблюдения t1
определяются:
уровень подкритичности слоя ЛТСМ:

а

ППН, генерируемая слоем ЛТСМ:
б
ППН, генерируемая керамикой с критической
массой:
текущая подкритичность керамики:
в
концентрация воды в керамике в конце интервала наблюдения:
средняя скорость потери воды керамикой:
средняя скорость ввода положительной реактивности в размножающую среду керамики:
Полученные оценки скорости ввода реактивности позволяют дать прогноз динамики роста интегральной ППН как минимум на текущем интервале
сезонных колебаний в период конденсата (май — с ентябрь) или испарения (октябрь — апрель).

Рис. 4. Линии тренда в динамике φ(t) (а), модельная
зависимость K эф в ЛТСМ от концентрации воды K л(Cл)
(б) и модельная зависимость K эф в керамике с критической массой от концентрации воды Kк(Cк) (в)

В таблице приведены результаты оценки параметров критичности для рабочей версии физической
модели ЯОС [7] на трех интервалах наблюдения, в течение каждого из которых влияние сезонных колебаний влажности на ППН скопления исключено. На первом интервале наблюдения (11.2016−06.2017) скорость
ввода реактивности в среде керамики с критической
массой (dKк)/dt находилась в пределах 1,4 ∙ 10–7–1,7 ∙ 10‑7
β/с, на втором (10.2017−06.2018) составляла
3,8 ∙ 10–8–4,0 ∙ 10‑8 β/с, на третьем (11.2018−07.2019) —
3,6 ∙ 10–8–3,7 ∙ 10‑8 β/с.

Результаты оценки параметров критичности ЯОС
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В качестве исходных данных для первого интервала наблюдения были взяты: временной интервал
Δt1, φ0, φ1, скорость потери воды слоем ЛТСМ dСл/dt,
а также концентрации воды в средах ЛТСМ и керамики при полном увлажнении Сл0 и Ск0. Исходные
данные для второго и третьего интервалов наблюдения были определены из расчета на промежуточных
интервалах наблюдения.
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Експертна оцінка поточного рівня підкритичності
скупчень паливовмісних матеріалів після
встановлення нового безпечного конфайнмента
Наведено результати аналізу та інтерпретації змін
у динаміці щільності потоку нейтронів (ЩПН) у штатних точках детектування нейтронної активності
скупчень паливовмісних матеріалів. Показано, що
наявність у динаміці ЩПН витоку постійного тренду може визначатися тільки зростанням ефективного
коефіцієнта розмноження (Kеф) у процесі втрати води
перезволоженим розмножуючим середовищем скупчень. Регулярні сезонні відхилення, що спостерігаються на фоні тренду, незначні й пов’язані з появою (весна — л іто) і висиханням (осінь — з има) конденсаційної
вологи на поверхні скупчень. Запропоновано процедури експертної розрахунково-експериментальної
оцінки за динамікою ЩПН поточного і прогнозованого рівнів підкритичності ядерно-небезпечного скупчення (ЯНС), прихованого в зоні проплавлення бетону
опорної плити шахти реактора. Для версії матеріальної моделі ЯНС отримано консервативні оцінки швидкості введення позитивної реактивності і часу досягнення аварійних значень підкритичності при втраті
води розмножуючим середовищем.
Ключові слова: рівень підкритичності, розмножуюче
середовище, неорганізовані скупчення паливовмісних
матеріалів, динаміка щільності потоку нейтронів,
щільність потоку нейтронів витоку, оцінка рівня
підкритичності.
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Expert Assessment of the Current Criticality Level
of Clusters of Fuel-Containing Materials after
the New Safe Confinement Installing
Results of the analysis and interpretation of changes
of dynamics of the neutron flux density (NFD) at points
of neutrons activity monitoring (which are located on the
periphery of main clusters of fuel-containing materials, FCM)
are presented. The presence of a constant growth trend in
the dynamics of the NFD can be caused by an increase of
the effective multiplication coefficient (Kef) in the process of
water loss by a waterlogged breeding medium (FCM clusters).
Under the condition of the presence of a critical composition
in the penetration zone of the sub-reactor plate of the reactor
shaft and the continued introduction of positive reactivity
into this breeding medium, there are risks of an emergence
of uncontrolled self-sustaining chain reaction (SCR) of
neutron fission with difficultly predictable consequences.
Thus, the change of neutron-physical parameters (due to
changes of storage conditions) of nuclear hazardous fissile
materials (NHFM) clusters requires an effective procedure
for identifying the achievement of dangerous values of the
subcriticality level. In connection with this, an algorithm for
assessing the current and forecasted level of subcriticality of
the NHFM cluster according to the NFD dynamics (recorded
at the periphery of this FCM) is proposed. The proposed
algorithm is based on the use of existing dependencies
(obtained from the results of calculation and experimental
work), as well as taking into account the kinetics of the
neutron activity of the breeding system. For the version of
material model of a NHFM cluster, the conservative estimates
of the positive reactivity input rate as well as the time to reach
emergency values of subcriticality due to the water loss in
breeding medium were obtained. Under the assumption of a
constant rate of the water concentration decrease in breeding
medium, the conservative estimate of rate of positive reactivity
introduction (according to the current registered NFD
dynamics) did not exceed 10-7 β/s. Thus, at the maximum
rate of reactivity input, the current period for NFD doubling
is at least 2 years, which allows for the detection of emergency
values to take measures on criticality parameters suppression.
For effective timely identification of dangerous changes in the
level of subcriticality of NHFM clusters, it is recommended
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to introduce the proposed methodology into the software of
a state nuclear safety monitoring system of the Shelter object.
Keywords: subcriticality level, unorganized accumulations
of fuel containing materials, neutron flux density dynamics,
leakage neutron flux density, estimation of subcriticality level.
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Радіоактивні аерозолі в ближній зоні
Чорнобильської атомної електростанції у 2018 р.
Ключові слова:
об’єкт «Укриття»,
новий безпечний конфайнмент,
об’ємна активність 137Cs в повітрі,
гарячі частинки,
кореляційний аналіз.

Наведено дані про стан забруднення радіоактивними аерозолями приземного
шару атмосфери ближньої зони Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС)
після спорудження арки нового безпечного конфайнмента (НБК). Незважаючи на досить високу питому активність повітря під накриттям НБК унаслідок
проведення будівельно-монтажних робіт на прилеглій території спостерігається зменшення рівня забруднення приземного шару повітря не лише порівняно
з рівнем під час будівництва об’єкта «Арка», а й з рівнем, що передував початку
будівництва. Відсутність достовірних кореляцій між об’ємними активностями
137
Cs в повітрі всередині і зовні НБК свідчить про відсутність суттєвого впливу виносу радіоактивного аерозолю з-під арки на радіоаерозольну ситуацію
в ближній зоні НБК. Кореляційний аналіз даних вимірювань об’ємних активностей повітря зовні об’єкта «Арка» та метеорологічних параметрів вказує на
значний внесок у формування радіоактивних аерозолів радіоактивно забруднених прилеглих територій та провідну роль вітрової ресуспензії як механізму
надходження радіоактивних аерозолів у приземний шар атмосфери ближньої
зони ЧАЕС. Запропоновано алгоритм ранжування напрямків вітру, що дає змогу
виділити переважні напрямки надходження радіоактивних аерозолів до кожної
з чотирьох фільтровентиляційних установок у ближній зоні ЧАЕС. Проведений
аналіз дозволив виявити та пояснити відмінності в механізмах формування аерозольного забруднення повітря в місцях розташування пробовідбірників.

Вступ
Відомо, що створення об’єкта «Укриття» повністю не ліквідувало проблему викидів радіоактивних
матеріалів у навколишнє середовище [1−3]. Будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) є одним з основних етапів перетворення 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС)
на екологічно безпечну систему, покликану забезпечити безпеку персоналу, населення та навколишнього середовища [4]. Основний елемент НБК — об’єкт
«Арка» — б уло встановлено в кінці 2016 р., але протя-

гом 2018 р. на ньому ще проводилися роботи, зокрема
герметизація щілин.
Необхідно відзначити, що крім завдання ізоляції 4-го енергоблока від навколишнього середовища
будівництво НБК повинно дати змогу безпечно проводити роботи із залишками енергоблока, при цьому
проектом допускаються досить високі рівні об’ємної активності радіоактивних аерозолів усередині
НБК — д о 210 Бк/м3 за загальною бета-активністю [5].
Спорудження НБК суттєво вплинуло на радіоаерозольну ситуацію в ближній зоні ЧАЕС. Спочатку в ході виконання підготовчих робіт і власне
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будівництва спостерігалися періоди значного підвищення (до 5 Бк/м3) рівня об’ємних активностей 137Cs,
а відповідно й трансуранових елементів та сумарної
бета-активності, оскільки основна активність 137Cs
пов’язана з паливними частинками [6−8]. При цьому
високі рівні об’ємних активностей під час будівництва спостерігалися лише поблизу місць виконання
робіт і не реєструвалися вже на відстані 0,5−1,5 км від
них [6]. Відзначимо, що динаміка активності радіоактивних аерозолів у ближній зоні дещо відмінна від
динаміки неорганізованих викидів через нещільності
об’єкта «Укриття» та систему «Байпас» [9, 10]. Після
встановлення об’єкта «Арка» та його герметизації
об’ємні активності радіоактивних аерозолів на прилеглій території різко знизились. Але питання про
вплив цього об’єкта на радіоаерозольну ситуацію
в ближній зоні залишається відкритим з огляду на
заплановані високі рівні при виконанні робіт усередині об’єкта «Арка».
Практично в усіх попередніх роботах як основне джерело радіоактивних аерозолів розглядався або
сам об’єкт «Укриття», або відповідні місця проведення робіт на території ближньої зони. Після встановлення НБК і зниження потоку радіоактивних аерозолів від об’єкта «Укриття» в навколишнє середовище
зростає внесок інших можливих джерел у формування радіоаерозольної ситуації в ближній зоні ЧАЕС.
Оскільки детальний аналіз напрямків поширення
радіоактивних аерозолів у ближній зоні та виявлення додаткових джерел їхніх надходжень не проводились, питання виявлення таких джерел залишається
відкритим. Визначення напрямків переважного перенесення радіоактивних аерозолів за даними наших вимірювань ускладнено тим, що накопичення
аерозольних часток на повітряному фільтрі відбувається протягом тривалого часу (7 діб), а напрямок
вітру при цьому не залишається постійним. Обійти
це ускладнення можна за допомогою статистичних
методів для роботи з векторними величинами [11].
Метою роботи є дослідження динаміки забруднення приземного шару атмосфери радіоактивними
аерозолями в ближній зоні ЧАЕС та виявлення основних напрямків поширення таких аерозолів після
завершення будівництва НБК протягом 2018 р.
Матеріали та методика експерименту
Відповідно до програми контролю радіаційного
забруднення приземного шару атмосфери поблизу
об’єкта «Укриття» протягом року в безперервному
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Рис. 1. Схема розташування ФВУ
в ближній зоні об’єкта «Укриття».
Стрілками вказано напрямки переважаючого переносу,
довжина стрілок пропорційна коефіцієнтам кореляцій,
товщина відображає рівень достовірності (див. далі по
тексту табл. 5). 1 — основний промисловий майданчик;
2 — допоміжний промисловий майданчик;
3 — залишки ставка охолоджувача; 4 — інші водойми

режимі працювали чотири фільтровентиляційні
установки (ФВУ): ФВУ‑1 «Ventmeca» — розташована на схід від санпропускника СП‑1430 приблизно
за 500 м від південно-з ахідного кута машинного
залу; ФВУ‑2 «Тайфун» — знаходиться на відстані
1,4 км від адміністративного корпусу (АК) об’єкта
«Укриття» (ОУ); ФВУ‑3 «Град‑1.8» була розміщена
безпосередньо біля південної стіни машинного
Таблиця 1. Основні технічні характеристики ФВУ
ФВУ‑1
ФВУ‑2
Параметри
ФВУ
«Ventmeca» «Тайфун»

ФВУ‑3

ФВУ‑4

«Град‑1.8»

«Град‑1.0»

Широта
місцезнаходження

51°23’13.0» 51°23’39.9» 51°23’17.9» 51°23’26.8»

Довгота
місцезнаходження

30°05’31.4» 30°04’50.8» 30°05’52.4» 30°06’09.2»

Висота відбирання
проби, м

1,0

2,5

1,8

1,0

Продуктивність,
м3/год

300

4500

450

450

Площа
фільтра, м2

0,36

0,78

0,56

0,56
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Рис. 2. Динаміка об’ємної активності 137Cs в приземному шарі повітря поблизу об’єкта «Укриття»:
А — ФВУ-1 «Ventmeca»; Б — ФВУ-2 «Тайфун»; В — ФВУ-3 «Град-1.8»; Г — ФВУ-4 «Град-1.0».
Вертикальною лінією відмічено час насування об’єкта «Арка»

залу. Після монтажу об’єкта «Арка» ця ФВУ опинилась усередині НБК, де і продовжує працювати.
ФВУ‑4 «Град‑1.0» розташована з північної сторони
4-го енергоблока (рис. 1). Основні параметри ФВУ
наведено в табл. 1. Матеріал повітряних фільтрів —
тканина Петрянова ФПП‑15‑1,5. Періодичність зміни фільтрів — 7 діб.
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Вимірювання активності 137Cs на повітряних
фільтрах проводили за допомогою напівпровідникового гамма-спектрометра.
Для аналізу погодних умов розповсюдження
радіоактивних аерозолів було використано дані
міні-метеостанції Інституту проблем безпеки
АЕС НАН України CR‑10, розташованої на даху
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адміністративного корпусу об’єкта «Укриття». Основні метеорологічні параметри (напрямок і швидкість вітру, температура, вологість повітря, опади)
осереднювалися і запам’ятовувалися по 10-хвилинних інтервалах.
Результати та їх обговорення
Динаміка питомої активності повітря в приземному шарі атмосфери поблизу об’єкта «Укриття» протягом 2013−2018 рр. представлена на рис. 2, а більш
детально протягом 2018 р. — на рис. 3. Необхідно
відзначити, що на ФВУ, розташованих поза межами
НБК, спостерігається суттєве зниження об’ємної активності 137Cs в порівнянні з роками до будівництва
НБК і особливо в період будівництва самого НБК
(див. рис. 3). У той же час активність 137Cs в повітрі під
накриттям НБК унаслідок виконання робіт з демонтажу радіоактивно забруднених об’єктів залишалася
досить високою.
Значення коефіцієнтів кореляції між питомою
об’ємною активністю 137Cs в повітрі для кожної
з точок відбору та метеорологічними параметрами — к ількістю опадів, середніми за час експозиції
вологістю повітря, швидкістю вітру та значеннями
максимальної швидкості вітру, вирахуваної при
усередненні по 3-годинних інтервалах, — наведено у верхньому правому кутку табл. 2. Оскільки
спостерігається явна кореляція об’ємних активностей з вологістю повітря, були знайдені частинні
коефіцієнти кореляції при виключенні впливу вологості — в они наведені в нижньому лівому кутку
таблиці.
Бачимо, що зовні НБК (ФВУ‑1, 2 і 4) спостерігається пряма кореляція між об’ємними активностями 137Cs в цих точках відбору, навіть при виключенні
впливу вологості. Це свідчить про наявність спільних (окрім вологості) факторів, що впливають на
надходження радіоактивних аерозолів для цих ФВУ.
Кореляції між об’ємними активностями та швидкостями вітру, як середньою, так і максимальною, а також обернена кореляція об’ємної активності з вологістю повітря свідчать на користь вітрової ресуспензії
як основного механізму надходження радіоактивних
речовин у повітря поза межами НБК.
Відсутність кореляцій між об’ємними активностями для ФВУ‑3 всередині НБК і рештою ФВУ,
розташованих зовні, свідчить про те, що вплив виносу радіоактивних речовин з-під об’єкта «Арка» на
радіоаерозольну ситуацію в ближній зоні ЧАЕС є не60

суттєвим, незважаючи на досить високі рівні об’ємної активності всередині об’єкта «Арка». Наявність
прямої кореляції між об’ємною активністю та вологістю повітря під накриттям НБК, можливо, пов’язана
з прискоренням коагуляції часток пилу та, відповідно, пришвидшенням випадання гарячих часток.
Відомо, що інтенсивність вітрового піднімання (ресуспензії) часток при малих швидкостях вітру
V пов’язана з випадковим проривом турбулентних вихорів до підстильної поверхні і в першому
наближенні пропорційна V. З ростом швидкості
вітру починає працювати механізм перекочування
більш крупних часток по поверхні з вивільненням
дрібних пилових часток у повітряний потік. При
подальшому збільшенні швидкості вітру вмикається механізм сальтації, коли частки, що котяться
по поверхні, відриваються від неї, підстрибують,
розганяються потоком повітря і після падіння на
поверхню вибивають з неї дрібні пилові частки чи
руйнуються самі з утворенням останніх. Унаслідок
цього потік пилових часток на малих швидкостях
пропорційний швидкості вітру, при більших високих швидко зростає за кубічним законом. У свій
час різними авторами для вітрового підйому був
запропонований ряд дещо подібних залежностей.
Так, для горизонтального масового потоку часток
кг
q[
] піщаних дюн Багнольдом [12] була запром с
понована залежність
(1)

де С — безрозмірний коефіцієнт, що визначається властивостями поверхні (рельєф, склад часток,
вологість, рослинний покрив тощо); — густина
повітря;
— д инамічна швидкість (міра інтенсивності турбулентного пульсаційного руху, що
дорівнює квадратному кореню з дотичної напруги
турбулентного тертя, поділеної на густину повітря);
g — прискорення вільного падіння. Оскільки робота механізмів перекочування та сальтації починається з певної граничної швидкості v 0, для опису
потоку часток були запропоновані більш складні
вирази:
[13]

(2)

[14]

(3)

та
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Рис. 3. Динаміка об’ємної активності 137Cs в приземному шарі повітря поблизу об’єкта «Укриття»:
А — ФВУ-1 «Ventmeca»; Б — ФВУ-2 «Тайфун»; В — ФВУ-3 «Град-1.8»; Г — ФВУ-4 «Град-1.0»
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Таблиця 2. Кореляційні співвідношення між об’ємними активностями 137Cs в повітрі поблизу точок
відбору проб та метеорологічними параметрами — правий верхній кут таблиці; нижній лівий — частинні
коефіцієнти кореляції при виключенні впливу вологості
ФВУ-1

ФВУ-2

ФВУ-3

ФВУ-4

Вологість, %

Опади, мм

Vср, м/с

Vmax, м/с

ФВУ-1

1

0,69

−0,29

0,48

−0,51

0,06

0,34

0,38

ФВУ-2

0,58

1

−0,19

0,72

−0,52

−0,24

0,40

0,38

ФВУ-3

−0,12

0,01

1

−0,15

0,38

0,09

0,16

0,19

ФВУ-4

0,32

0,64

-0,15

1

−0,44

−0,09

0,51

0,45

–

–

–

–

1

0,40

−0,10

−0,09

Опади, мм

0,34

−0,04

−0,08

0,11

–

1

0,28

0,13

Vср, м/с

0,34

0,40

0,21

0,52

–

0,36

1

0,80

Vmax, м/с

0,30

0,30

0,30

0,39

–

0,14

0,81

1

Вологість, %

Примітка. Жирним шрифтом виділені значення з достовірністю p > 95 %, звичайним — p > 93 %, курсивом — p
 < 93 %.

Оскільки територія ближньої зони в основному
вкрита рослинністю, що сприяє зниженню швидкості
вітру безпосередньо біля земної поверхні, а швидкості вітру не такі вже й великі (максимальне значення протягом року 7,7 м/с), у першому наближенні
будемо вважати величину ефективності вітрового
піднімання пропорційною швидкості вітру. У такому
разі для об’ємної активності А в місці розташування
ФВУ А = k*V, де k — деякий коефіцієнт, що характеризує середню продуктивність піднімання радіоактивних аерозолів при даному напрямку і швидкості
вітру. Необхідно відразу зауважити, що для різних
площадок і різних напрямків вітру цей коефіцієнт
буде різний. Крім того, він значною мірою буде залежати від метеорологічних умов, у першу чергу від
вологості ґрунту.
Спробуємо визначити пріоритетні напрямки
вітру, за яких відбувається максимальне накопичення активності на повітряних фільтрах. Зауважимо,
що описаний підхід дещо відрізняється від запропонованих у [11].
Нехай існує певний напрямок, з яким ми пов’язуємо вітрову ресуспензію та відповідне перенесення.
Складемо список напрямків (румбів) вітру так, щоб
їхня значимість зростала (з номерами місць від 1 до
8). Проведемо ранжування напрямків. Для прикладу
на рис. 4, а як такий пріоритетний напрямок вибрано
напрямок південного вітру, а на рис 4, б — п
 івнічно-
західного. Дробові значення одержано згідно з правилами обчислення середніх рангів. Позитивна
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кореляція між об’ємною активністю в цій точці й ранжованими величинами напрямків вітру буде слугувати деяким аргументом на користь такої гіпотези. Але
апріорі невідомо, з якими напрямками вітру пов’язане
перенесення радіоактивних аерозолів. Тому далі проводиться процедура пошуку найбільш імовірного відповідного напрямку. Для цього побудуємо таблицю
середніх рангів для кожного з напрямків рози вітрів
(табл. 3), де пріоритетні напрямки позначено загальноприйнятими латинськими літерами.
Оскільки в нашому випадку середні швидкості
вітру достовірно корелюють з максимальними його
швидкостями (R = 0,8), а величина інтенсивності ресуспензії зростає зі збільшенням швидкості повітряного потоку, то інтенсивність ресуспензії повинна корелювати з напрямками та величинами максимальної
швидкості вітру Vmax. У таблицю для статистичної
обробки внесемо відповідно 8 варіантів напрямків
вітру з ранжуванням за пріоритетними напрямками рози вітрів. Знайдені коефіцієнти кореляцій між
об’ємною активністю і рангами для всіх 8 румбів,
що відповідають напрямку максимальної швидкості
вітру Vmax під час даної експозиції, наведено в табл. 4.
Як бачимо, для об’ємних активностей 137Cs в повітрі
поблизу ФВУ‑1 спостерігаються достовірні кореляції
з напрямками східного та північно-східного вітрів,
дещо менш достовірними є кореляції з південно-
західним та західним вітрами для ФВУ‑3 і ще менш
достовірними кореляції з північно-західним та західним вітром для ФВУ‑4.
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Рис. 4. Рангові коефіцієнти для вибраних пріоритетних напрямків: а — південного, б — північно-східного
Таблиця 3. Значення рангових коефіцієнтів для вибраних напрямків вітру
Пріоритетний напрямок

Напрямок
вітру

S

SE

E

NE

N

NW

W

SW

Пн.

1

2,5

4,5

6,5

8

6,5

4,5

2,5

Пн. Сх.

2,5

4,5

6,5

8

6,5

4,5

2,5

1

Сх.

4,5

6,5

8

6,5

4,5

2,5

1

2,5

Пд. Сх.

6,5

8

6,5

4,5

2,5

1

2,5

4,5

Пд.

8

6,5

4,5

2,5

1

2,5

4,5

6,5

Пд. Зх.

6,5

4,5

2,5

1

2,5

4,5

6,5

8

Зх.

4,5

2,5

1

2,5

4,5

6,5

8

6,5

Пн. Зх.

2,5

1

2,5

4,5

6,5

8

6,5

4,5

Таблиця 4. Коефіцієнти кореляцій між об’ємною активністю і рангами основних напрямків
ФВУ‑1

ФВУ‑2

ФВУ‑3

ФВУ‑4

Вологість, %

Опади, мм

Vсередн, м/с

Vmax, м/с

S

−0,06

−0,03

0,10

−0,23

0,16

−0,16

−0,02

0,08

SE

0,17

0,08

−0,13

−0,23

0,05

−0,08

−0,12

−0,06

E

0,35

0,14

−0,28

−0,12

−0,02

0,11

−0,13

−0,19

NE

0,32

0,14

−0,29

0,17

−0,19

0,24

−0,02

−0,17

N

0,06

0,03

−0,10

0,23

−0,16

0,16

0,02

−0,08

NW

−0,17

−0,08

0,13

0,23

−0,05

0,08

0,12

0,06

W

−0,35

−0,14

0,28

0,12

0,02

−0,11

0,13

0,19

SW

−0,32

−0,14

0,29

−0,17

0,19

−0,24

0,02

0,17

Примітка. Жирним шрифтом виділені значення з достовірністю p > 95 %, жирним курсивом — p > 90 %, звичайним
шрифтом — p > 80 %, звичайним курсивом — p < 80 %.
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Таблиця 5. Коефіцієнти кореляцій між об’ємними активностями повітря в точках розташування ФВУ
і добутками максимальних швидкостей вітру з рангами основних напрямків
ФВУ-1

ФВУ-2

ФВУ-3

ФВУ-4

Вологість, %

Опади, мм

Vсередн, м/с

Vmax, м/с

S

−0,02

−0,01

0,18

−0,14

0,11

−0,10

0,20

0,37

SE

0,28

0,16

−0,07

−0,09

−0,03

−0,02

0,19

0,32

E

0,57

0,34

−0,22

0,14

−0,19

0,16

0,35

0,37

NE

0,55

0,38

−0,22

0,43

−0,33

0,20

0,44

0,39

N

0,31

0,30

−0,05

0,48

−0,31

0,12

0,41

0,40

NW

0,05

0,16

0,20

0,45

−0,17

0,04

0,47

0,51

W

−0,13

0,07

0,35

0,30

−0,08

−0,11

0,46

0,62

SW

−0,19

−0,02

0,35

0,00

0,09

−0,17

0,30

0,51

Примітка. Жирним шрифтом виділені значення з достовірністю p > 95 %, жирним курсивом — p > 90 %,
звичайним шрифтом — p
 > 80 %, звичайним курсивом — p < 80 %.

Спробуємо врахувати не лише напрямки, а й
величини максимальних швидкостей вітру. Для
цього знайдемо коефіцієнти кореляцій між об’ємними активностями 137Cs в повітрі в точках розташування ФВУ і добутками максимальних швидкостей
вітру з рангами основних напрямків. Представлені
в табл. 5 результати демонструють явне збільшення
коефіцієнтів кореляцій та їхньої достовірності.
Виділені напрямки пріоритетного переносу активності для кожної з ФВУ позначено стрілками на
рис. 1. Бачимо, що зовні об’єкта «Арка» (ФВУ‑1, 2 та
4) головними напрямками, з яких відбувається перенесення радіоактивних аерозолів, є група вітрів
північного, північно-східного та східного напрямків.
Дещо меншим є вплив північно-західних вітрів.
Для ФВУ‑1 північний і північно-східний напрямки є очікуваними — це напрямки з 4-го енергоблока.
Східний вітер — це вітер уздовж південної стіни енергоблока та дороги, що проходить поруч. Тут імовірний
вплив антропогенного піднімання, викликаний рухом
транспортних засобів. А південно-східний вітер уже
спрямований не від, а до об’єкта «Укриття». Підвищення активності 137Сs в повітрі за такого напрямку може
бути пояснено ресуспензією радіоактивних часток
з осушеної поверхні ставка-охолоджувача ЧАЕС та
подальшим перенесенням їх на ФВУ‑1, хоча не можна
виключати й вітрове піднімання на решті території
поблизу промислового майданчика 2 (див. рис. 1).
Для ФВУ‑2 і 4 спостерігаються схожі між собою
залежності. Основний внесок у перенесення дають
вітри північного спрямування, і в цих випадках активність повітря значною мірою визначається перенесенням радіоактивних часток з території на північ
64

від ЧАЕС, що може бути пояснено процесами ресуспензії на північному сліді чорнобильських випадань
та сильно забрудненій території між станцією та заплавою річки Прип’ять.
Як уже було зазначено, об’ємні активності під
дахом об’єкта «Арка» (ФВУ‑3) не корелюють з активностями на інших ФВУ. Основний внесок в об’ємну
активність дають вітри західного спрямування. Найбільш імовірне пояснення полягає в тому, що саме
ці вітри спрямовані у ворота об’єкта, завдяки чому
відбувається перенесення пилу всередині об’єкта та
транспорт пилу до ФВУ‑3.
Відсутність явного впливу ресуспензії вздовж
більш потужного західного сліду може бути пояснена
дією деяких факторів: по-перше, для західного сліду
характерне випадання більш крупних гарячих часток
[2], вітрове піднімання яких менш імовірне; по-друге — ліс, по якому переважно проходить слід, перешкоджає вітровому підніманню; по-третє — б лижня до
станції зона сліду під час ліквідації наслідків аварії
була засипана товстим шаром піску (прилегла до станції територія, частина «Рудого лісу»).
Висновки
1. Після встановлення арки НБК у проектне положення в ближній зоні об’єкта «Укриття» спостерігається зменшення рівня забруднення приземного
шару повітря, незважаючи на те що внаслідок проведення монтажних робіт питома активність повітря
під накриттям НБК залишається досить високою.
2. Відсутність кореляцій між об’ємними активностями 137Cs у повітрі всередині (ФВУ‑3) і зовні НБК
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свідчить про відсутність суттєвого впливу виносу радіоактивних аерозолів з-під об’єкта «Арка» на
об’ємну активність аерозолю в інших пунктах спостережень.
3. Кореляційний аналіз об’ємних активностей
137
Cs у повітрі та метеорологічних параметрів указує
на провідну роль ресуспензії радіоактивних часток
із забрудненої території навколо ЧАЕС у формуванні
радіоактивних аерозолів поза об’єктом «Арка».
4. Запропонований алгоритм ранжування напрямків вітру дозволяє виділити переважні напрямки надходження радіоактивних аерозолів до кожної
з чотирьох фільтровентиляційних установок у ближній зоні ЧАЕС. Проведений аналіз дав змогу виявити
та пояснити відмінності в механізмах формування
аерозольного забруднення повітря в місцях розташування пробовідбірників.
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Радиоактивные аэрозоли в ближней зоне
Чернобыльской атомной электростанции в 2018 г.
Приведены данные о состоянии загрязнения
радиоактивными аэрозолями приземного слоя атмосферы ближней зоны Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС) после сооружения арки
нового безопасного конфайнмента (НБК). Несмотря на достаточно высокую удельную активность
воздуха под накрытием НБК в результате проведения строительно-монтажных работ на прилегающей
территории наблюдается уменьшение уровня загряз65
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нения приземного слоя воздуха не только по сравнению с уровнем при строительстве объекта «Арка»,
но и с уровнем, предшествовавшим началу строительства. Отсутствие достоверных корреляций между объемными активностями 137Cs в воздухе внутри
и снаружи НБК свидетельствует об отсутствии существенного влияния выноса радиоактивного аэрозоля
из-под арки на радиоаэрозольную ситуацию в ближней зоне НБК. Корреляционный анализ данных измерений объемных активностей воздуха снаружи
объекта «Арка» и метеорологических параметров
указывает на значительный вклад радиоактивных
выпадений на прилегающих территориях в формирование радиоактивных аэрозолей и ведущую роль
ветровой ресуспензии в качестве механизма поступления радиоактивных аэрозолей в приземный слой
атмосферы ближней зоны ЧАЭС. Предложен алгоритм ранжирования направлений ветра, позволяющий выделить преимущественные направления
поступления радиоактивных аэрозолей к каждой из
четырех фильтровентиляционных установок в ближней зоне ЧАЭС. Проведенный анализ позволил выявить и объяснить отличия в механизмах формирования аэрозольного загрязнения воздуха в местах
расположения пробоотборников.
Ключевые слова: объект «Укрытие», новый безопасный
конфайнмент, объемная активность 137Сs в воздухе,
горячие частицы, корреляционный анализ.

V. K. Shynkarenko, М. М. Talerko, V. A. Kashpur,
G. G. Skorjak, О. A. Svуrуd

aerosols inside the NSC – up to 210 Bq/m3 in total beta
activity. The purpose of the work is to study the dynamics
of the aerosol situation in the near zone of the Chornobyl
NPP under the influence of the NSC during 2018. Data
on the contamination with radioactive aerosols of the
near-surface atmosphere in the near zone of the Chornobyl NPP after the construction of the arch of the NSC
are presented. Despite a relatively high specific activity
of the air under the NSC roof as a result of building and
construction works, there is a decrease in the level of contamination of the surface air layer in the adjacent territory, not only compared to the level during the construction
of the “Arch” object, but also to levels preceding the start
of construction. The absence of reliable correlations between the 137Cs volumetric activities in the air inside and
outside the NSC indicates the absence of a significant effect of the outside transport of radioactive aerosol from
the “Arch” on the radio-aerosol situation in the near zone
of the NSC. A correlation analysis of volumetric air activity measurement data outside the “Arch” facility and meteorological parameters indicates a significant contribution
of radioactive depositions in the adjacent territories into
the formation of radioactive aerosols and the leading role
of wind resuspension as a mechanism for the input of radioactive aerosols into the near-ground atmospheric layer
of the near Chornobyl NPP zone. An algorithm for wind
directions ranking is proposed, which enables to identify
the preferred directions of the arrival of radioactive aerosols to each of 4 air samplers in the near Chornobyl NPP
zone. The analysis made it possible to identify and explain
the differences in the mechanisms of formation of aerosol
air contamination at the locations of the samplers.
Keywords: Shelter object, new safe confinement,
137
Cs volumetric activity in air, hot particles, correlation analysis.
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обстановки
Ключевые слова:
картография,
радиоэкологическая ситуация,
критичность территории,
районирование,
типологические
объекты, дистанционное
зондирование Земли,
ГИС-процедуры.

В зависимости от масштаба решаемых задач по оценке и прогнозу радиоэкологической обстановки1, а также уровня принятия решений по природоохранным
и реабилитационным мероприятиям предлагаются различные варианты создания цифровой картографической информации. Рассматриваются три пространственных уровня: государственный, региональный и локальный. При создании
картографических слоев используются методологии ландшафтно-бассейнового
и радиоэкологического районирования местности. Учитываются географические особенности территории, радиоэкологические характеристики ландшафтов,
почв, растительности и актуализация этой информации по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Используется собранный и проанализированный материал по радиоэкологическим исследованиям территории радиоактивного загрязнения Украины после глобальной аварии на Чернобыльской АЭС.
Изучены и предложены новые возможности использования картографического
материала для решения пространственных задач радиоэкологических исследований. Предлагается методология построения базовых и оригинальных картографических слоев на трех пространственных уровнях с использованием современных геоинформационных систем (ГИС) и данных ДЗЗ.

Введение
Результаты исследований последствий крупных
радиационных аварий показали, что оценка последствий воздействия аварий на население и окружающую
среду требует рассмотрения и учета характеристик
местности: локальных географических особенностей
региона, ландшафтной структуры местности, распределения населения по территории, структуры землепользования, водопользования и сельскохозяйствен-

ного производства [1, 2]. Для выявления локальных
особенностей загрязненной территории и выделения
приоритетных районов внедрения реабилитационных мероприятий необходимо изучить и заблаговременно провести анализ и радиоэкологическую оценку
природно-географических особенностей территорий
не только вокруг АЭС, но и по всей территории Украины, используя метод радиоэкологического районирования территории [3]. Это является неотъемлемой
частью процедуры экологической оценки, которая

Под радиоэкологической обстановкой будем понимать пространственно-временное сочетание совокупности параметров,
характеризующих степень радиоактивного загрязнения природных сред и уровни воздействия ионизирующего излучения на
человека и объекты живой природы.
1
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используется в качестве инструмента превентивного
экологического регулирования хозяйственной деятельности в странах Европейского Союза [4].
Для прогнозирования оценки радиационной
обстановки при выбросах из АЭС на разных пространственных масштабах, формирования сети радиоэкологического мониторинга и контроля качества продукции в Институте проблем безопасности
атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины
разрабатывается структура информационной системы численного моделирования и прогноза радиационной обстановки. В структуру системы входит
согласованный набор численных моделей, баз данных и технологических процедур, объединяющих
и формирующих потоки информации и выполнение
задач прогнозирования и мониторинга радиационной ситуации средствами геоинформационных
систем (ГИС) и баз данных. Комплексный анализ
разнообразной информации, полученной по разным
программам (мониторинга, моделирования и прогноза) с разной периодичностью как во времени, так
и в пространстве возможен при организации информации на единой методологической и программной
основе. При этом создание, анализ и обработка (препроцессирование) картографической и экологической информации проводится на единой организационной, методической и программной основе,
какой являются ГИС‑Mapinfo10.02 и ArcGIS10.23. ГИС
используется как интегрирующий и связывающий
инструмент при комплексной обработке радиоэкологической и картографической информации, а также
как средство наиболее наглядного и выразительного
отображения пространственного анализа, классификации, районирования и динамики изменений радиоэкологической обстановки.
Общие подходы к созданию
картографического материала на разных
пространственных масштабах
В соответствии с классификацией радиационных аварий [5] и в зависимости от уровня принятия
управленческих решений по результатам численного
и физико-статистического моделирования и прогноза радиоэкологической ситуации информационное
обеспечение для поставленных задач готовится в трех

пространственных масштабах:
государственном — несколько областей, страна
с площадью > 1000 км2 (М 1 : 1 000 000);
региональном — т ерритория нескольких районов,
областей с площадью от 100 до 1 000 км2 (М 1 : 200 000);
локальном — территория района, сельсовета,
поля с площадью < 100 км2 (М 1 : 100 000, 10 000).
Поскольку со временем после выпадений радиоактивных элементов на поверхность происходит их
миграция в объектах окружающей среды, необходимо разделить процессы во времени, как это определено в НРБУ‑97 [5], на три временные категории:
ранняя — ф
 аза от начала выпадений до 1 месяца;
делится в свою очередь на три подкатегории согласно сезонной смене подстилающей поверхности: снег,
«открытая» почва, растительность;
средняя — фаза стабилизации до 1 года;
поздняя — ф
 аза восстановления более 1 года.
В ИПБ АЭС НАН Украины оценка и прогноз радиоэкологической ситуации в разных фазах развития
радиационной аварии проводится с использованием
комплекса численных моделей WRF-LEDI (модель
численного прогноза погоды США WRF и региональная модель атмосферного переноса и осаждения
радионуклидов LEDI) и физико-статистических моделей (APLANT, SPLANT — модели оценки аэрального и корневого загрязнения продукции в острой
и поздней стадиях аварии) в соответствии с нормами
НРБУ‑97 [6−8].
Все используемые модели согласованы между
собой по входным и выходным данным и учитывают
два основных фактора — масштаб и время.
Для решения комплекса численных моделей атмосферного переноса и осаждения радиоактивных
веществ на подстилающую поверхность на ранней
стадии аварии (WRF-LEDI) необходима следующая
информация о природной среде: оперативные или архивные данные о погодных условиях для территории
аварии; картографические данные о свойствах подстилающей поверхности: параметре шероховатости,
типе подстилающей поверхности, типе растительности, высоте местности, структуре землепользования
и т. п. Информация о погодных условиях обеспечивается результатами расчета полей метеоэлементов
и характеристик пограничного слоя атмосферы на
разных временных шагах, полученных по модели чис-

MapInfo Professional. User’s Guide. MapInfo Corporation. Troy, New York. May 2002. http://ftp.twaren.net/cpatch/gis/mapinfo/
source/mi_ug70.pdf.
3
ArcGIS – http://desktop.arcgis.com/ru/desktop.
2
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ленного прогноза погоды общего пользования WRFARW, разработанной в США, в NCAR (National Center
for Atmospheric Research) и внедренной в ИПБ АЭС
НАН Украины [7]. Метеоэлементы рассчитываются
в узлах регулярной сетки с горизонтальным шагом
27, 9 и 3 км, по вертикали через 20−50 м в пограничном слое атмосферы и на основных изобарических
поверхностях: 1 000, 925, 850, 700, 500 гПа и т. д.
Решение физико-статистических моделей оценки
радиоэкологической обстановки и степени радиоэкологической критичности территории обеспечивается
базовыми цифровыми картографическими слоями на
трех пространственных масштабах: топографической
информацией, почвенными данными, данными о подстилающей поверхности, высотах местности, ландшафтах территории, основных бассейнах рек и данными
о структуре природопользования и землепользования.
Используемые картографические данные должны
быть актуальными, с соответствующим пространственным разрешением согласно типу и масштабу
решаемых моделей. Это обеспечивается информационными ресурсами сети Интернет и публикуемыми данными ДЗЗ, с разным пространственным разрешением (космические снимки Landsat 7 и 8 были
получены на кафедре геоинформационных систем
и технологий Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, открытого
источника https://earthexplorer.usgs.gov, а также из информационных ресурсов на сервере компании ESRI,
в частности World Imagery Digital Globe ArcGIS [22]).
Картографический материал готовится в соответствии с требованиями ГИС и требованиями к тематическим данным: согласованность информации
(почвы, ландшафта, подстилающей поверхности, видов растительности) и отдельных картографических
слоев между собой и их экспертная оценка. В работе
используются проверенные и статистически проанализированные данные: проводится анализ рельефа,
обобщаются данные о почве и углах склонов по бассейнам, по типологическим единицам и т. п.
Технология получения необходимого цифрового
картографического материала включает два этапа: на
первом этапе — использование имеющегося или создание оригинального цифрового покрытия в соответствии с легендой данной карты; на втором этапе — и
з
оригинальной векторной карты путем использования
разработанных или стандартных ГИС‑процедур создается картографический материал двух типов:
данные в узлах или по ячейкам сетки с регулярным шагом — 2 км, 500 и 250 м в зависимости от мас70

штаба решаемой задачи (сеточные данные);
типологические объекты (научно-обоснованные
выделенные объекты мониторинга с близкими радиоэкологическими характеристиками, которые непосредственно влияют на миграцию радионуклидов по пищевым цепям и на формирование дозы внутреннего
облучения населения).
Аналитический материал и публикации о последствиях влияния радиационных аварий на окружающую среду [9, 10] показал, что можно использовать
следующие экологические характеристики, отображающие локальные особенности территории и отвечающие за радиоэкологические характеристики — м
 играцию радионуклидов в системе «почва — р
 астения»
и формирование дозовой нагрузки на население:
тип использования земли (landuse) и тип ландшафта (landscape);
группа почв (soil group) в рамках бассейна;
плотность населения в рамках бассейна (population
density);
высота местности в рамках бассейна (elevation).
Создание согласованного картографического
материала обеспечивается соблюдением бассейно-
ландшафтного принципа, определяющего бассейн как
устойчивую геосистему, объединенную системообразующими потоками вещества и выстроенными в четкой иерархии внутренних водосборов бассейна [11, 12].
Бассейн используется в качестве первичной объективно
существующей структурной единицы территории, в которой определяются типы почвы, ландшафта и землепользования — экологические факторы, которые позволяют учесть влияние ландшафтно-геохимических
условий местности на процессы осаждения на подстилающую поверхность и на растения, миграцию радионуклидов в системе «почва — растение» и формирование
дозы облучения населения при поступлении радионуклидов в организм животных и человека. Критическими
объектами на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие радиационной аварии, являются леса, природные лугопастбищные угодья, которые
характеризуются существенно более высокими коэффициентами перехода радионуклидов из почвы в растительность по сравнению с пахотными землями. Анализ данных, относящихся к зоне Полесья, загрязненной
в результате Чернобыльской катастрофы, показал, что
критичность ландшафтов с точки зрения интенсивности миграции радионуклидов в трофических цепях обусловливается типом почв, к которым в основном относятся торфяные, торфяно-глеевые и торфяно-болотные
почвы, для которых коэффициенты перехода радиоце-
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зия в системе «почва — растение» могут превышать
соответствующие значения на дерново-подзолистых
почвах в 4−30 раз [8].
Построение бассейновых карт на трех уровнях
имеет особенности в подготовке входных данных
и представлении конечных результатов. Общими являются: 1) этапы анализа данных о высоте рельефа,
которые предполагают применение инструментов для
создания модели поверхности рельефа и ориентации
склонов (Aspect), а также анализа гидрографических
особенностей местности (Hydrology) средствами
Spatial Analyst Tools ArcGis; 2) создание картографических слоев речной сети и водоемов с использованием современных космических снимков территории
обследования. Связь между бассейнами на разных
пространственных масштабах (государственном,
региональном, локальном) осуществляется с использованием унифицированных классификаторов, в которых код (класс) бассейна на локальном уровне вклю-

чает код бассейна на региональном и государственном
уровнях. На рис. 1 схематично представлена тестовая
область исследований и взаимосвязь между масштабами и бассейнами с использованием вложенных сеток для разных масштабов.
Использование разных пространственных масштабов позволяет детализировать и увеличивать число
экологических факторов, участвующих в анализе территории (рис. 2). Для регионального и локального уровней
были введены дополнительные факторы: класс элементарного ландшафта (Landscape), класс землепользования
(Landuse) и класс растительности (Vegetation).
Структура и состав картографической
информации, источники данных
На основе изложенного картографический материал создается для решения задач трех основных
модельных блоков методами физико-математического

Рис. 1. Схема взаимосвязи между бассейнами на разных пространственных масштабах:
а — государственный уровень (бассейн р. Припять); б — р
 егиональный уровень (бассейн р. Норынь);
в — л окальный уровень (бассейн р. Вильшанка, приток р. Норынь)
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Рис. 2. Экологические параметры разного пространственного разрешения

и статистического моделирования:
превентивной оценки степени радиоэкологической критичности территории;
численного моделирования переноса и осаждения радиоактивных веществ в случае радиационной аварии;
оценки загрязнения продукции и дозовой нагрузки
на население на разных стадиях радиационной аварии
и планирования радиоэкологического мониторинга загрязненной территории.
В соответствии с требованиями к составу и точности исходных данных для решения поставленных
задач была разработана структура и состав картографической информации для разных пространственных масштабов. База картографических данных содержит информацию о природно-к лиматических
и ландшафтных особенностях территории. Это основные характеристики местности — почва, бассейн
реки, растительность, высота местности, угол склона,
комплексный радиоэкологический показатель степени критичности территории. Представим состав
картографической информации на разных уровнях
управления принятия решений.
Государственный уровень, масштаб М 1 : 3 500 000:
бассейновая карта с основными реками (притоками 2−3 порядка), с площадью бассейна не менее
2000 км2, М 1 : 3 500 000;

карта бассейнов с гидрографическим районированием, М 1 : 200 000;
карта почв, М 1 : 3 500 000;
карта подстилающей поверхности с основными
классами природопользования — лес, агроландшафт,
луговая и болотная растительность, водная поверхность, М 1 : 200 000;
карта высот местности — данные SRTM4 V 4.1
с шагом 900 и 90 м;
карта параметра шероховатости, М 1 : 200 000;
карта населенных пунктов со структурой и численностью населения, М 1 : 200 000.
Региональный уровень, масштаб М 1 : 200 000:
бассейновая карта основной реки с притоками
4−5 порядков с площадью бассейна не менее 1000 км2,
М 1 : 200 000;
карта групп почв, М 1 : 200 000;
карта структуры регионального землепользования с основными классами — лес, агроландшафт,
луговая и болотная растительность, водная поверхность, сельская территория с огородами, М 1 : 200 000;
карта элементарных ландшафтов, М 1 : 200 000;
карта высот местности — данные SRTM V 4.1
с шагом 250 и 90 м;
карта населенных пунктов, актуализированная
с помощью космического снимка.

SRTM V 4.1 Shuttle Radar Topography Mission collected topographic data over nearly 80 percent of Earth’s land surfaces,
creating the first-ever near-global data set of land elevations, http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/mission.htm.
4
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Локальный уровень, масштаб М 1 : 100 000/10 000:
карта локального бассейна (например, бассейн
р. Вильшанка, М 1 : 25 000);
карта почв, М 1 : 200 000;
карта землепользования, М 1 : 10 000, созданная
с использованием данных космического зондирования среднего (30 м) и высокого разрешения (менее 30 м).
Доступными материалами для разработки векторных
слоев карт являются данные спутника Landsat: многозональной съемки и геопривязанные космические
фотоснимки земной поверхности [13];
карта границ сельсоветов;
карта рельефа с рассчитанными углами склонов
и определенным типом ландшафта.
Создана пространственная база данных на основе
публикаций и проведенных исследований [17] c использованием оригинальной информации интернет-портала
www.diva-gis.org/gdata и Национального атласа Украины
[14], она включает векторные карты:
почв, представленных в Национальном атласе
Украины, М 1 : 3 500 000;
растительного покрова, М 1 : 200 000.
Для согласования картографических данных
использовались геопривязанные растровые топографические карты Украины М 1 : 100 000 и публичная
кадастровая карта Украины [15, 16].
Созданные покрытия для разных уровней (масштабов) в зависимости от задачи и уровня принятия
решений объединялись в одну интегральную базовую
карту «regular grids», представляющую собой регулярную сеть с равномерным шагом сетки по горизонтали.
Шаг сетки определяется путем анализа объектов на
однородность и минимальную изменчивость выбранных экологических параметров в рамках пространственных объектов (бассейн, почва, структура землепользования).
Построение цифровых карт с выделением типологических объектов основан на том, что элементарный ландшафт или его структурный элемент (почва,
растительный покров) в рамках одного бассейна рассматривается как объединение территории с однородными миграционными характеристиками, а значения плотности выпадений радионуклидов и других
характеристик в ее пределах допускает их усреднение.
Такие элементы территории определяют местоположение однородной почвенной (растительной) единицы в определенном классе ландшафта в единой
структурной хозяйственной единице — бассейне соответствующего пространственного масштаба.
Пример создания комплексной карты для сеточISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

Рис. 3. Состав и структура картографической
базы данных

ной области и для карты типологических объектов на
государственном и региональном уровнях приведен
на рис. 3.
Базовая карта «regular grids» объединяет два вида
информации: пространственную о местоположении
объекта с характеристиками территории (бассейна,
почвы, ландшафта) и тематическую о радиоэкологических особенностях объектов (параметр шероховатости, коэффициенты осаждения на растительность,
перехода радионуклидов в системе «почва — растения», степень критичности территории и т. п.).
Интеграция данных в регулярную сетку или типологические объекты обеспечивает согласованную
работу всех математических моделей и получение
результатов для комплексной оценки и прогноза радиоэкологической ситуации, а также планирования
природоохранных мероприятий в рамках единой
структурной единицы — бассейне соответствующего масштаба.
Рассмотрим некоторые особенности создания
цифровых карт, необходимых для оценки степени
природной (потенциальной) критичности территории и решения задач по математическому моделированию и оценке радиоэкологической ситуации на
радиоактивно загрязненных территориях.
Некоторые особенности создания
картографических данных на разных
пространственных масштабах
Как было указано в предыдущих разделах, критическими объектами на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие радиационной
аварии, являются леса, природные лугопастбищные
73
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Таблица 1. Вклад (w, %) экологических характеристик в интегральный показатель
радиоэкологической критичности территории на разных пространственных уровнях
Государственный уровень

Региональный уровень
Характеристика

Локальный уровень

Характеристика

w, %

1. Тип природопользования

40

1. Тип элементарного
ландшафта

40

1. Тип элементарного
ландшафта

38

2. Тип почвы

35

2. Тип почвы

25

2. Тип почвы

24

3. Тип рельефа

15

3. Тип регионального
природопользования

25

3. Тип землепользования +
тип угодий

24

4. Плотность населения

10

4. Плотность населения

10

4. Вид растительности

14

угодья, которые характеризуются существенно более
высокими коэффициентами перехода радионуклидов
из почвы в растительность по сравнению с пахотными
землями. Вклад каждого экологического фактора в интегральную оценку критичности выделенного типологического объекта оценивается по степени его влияния
на формирование дозы облучения населения. Значения
вкладов экологических факторов для разных пространственных масштабов представлены в табл. 1 [17].
Так, на государственном уровне максимальный
вклад имеет тип природопользования (около 40 %),
так как эта характеристика обусловливает в силу недостаточной детализации других данных на этом уровне оценки размещение критических объектов с точки
зрения формирования дозы облучения населения. На
региональном и локальном уровнях максимальный
вклад (38−40 %) экспертно присвоен типу элементарного ландшафта. Это объясняется тем, что именно местоположение в бассейне водотока является базовой
характеристикой выделенного объекта и определяет
характерный для него тип почвы и тип землепользования. Значения вкладов почвы и типа землепользования
(пашня, пастбище) равнозначны между собой. На значения коэффициентов перехода 137Cs из почвы в растения влияют практически одинаково как различия
между видами растительности, так и типами почвы.
Основываясь на указанных выше особенностях,
создаются тематические цифровые карты следующего
содержания:
для государственного масштаба — типы природопользования, включающие лес, агроландшафт,
луговую и болотную растительность и группы почв,
объединенных по радиоэкологическим свойствам;
на региональном масштабе — типы элементарных ландшафтов, типы регионального природопользования, включающие дополнительный цифровой
слой — т ерритории населенных пунктов с огородами,
и группы почв, сформированные по радиоэкологиче74

w, %

Характеристика

w, %

ским свойствам с учетом места произрастания растений — типа ландшафта;
на локальном уровне — структура землепользования с учетом типов сельскохозяйственных угодий (пашня, луг, пастбище) и видов возделываемых культур.
Принцип группировки объектов используется во
избежание чрезмерного многообразия экологических
признаков и включает анализ экологических особенностей и сведение выбранных к небольшому набору
параметров, что позволит быстро и надежно оценить
радиоэкологическую ситуацию как основу для принятия решений по устранению последствий аварии.
Кроме того, на государственном и региональном
уровнях для типологизации совокупности объектов
целесообразнее использовать усредненные значение
радиоэкологических параметров для группы почв.
Так, на государственном уровне для загрязненной территории после Чернобыльской аварии была
проведена группировка типов почв, которые были
характерны для масштаба М 1 : 3 500 000 с учетом их
радиоэкологических свойств.
На региональном уровне выделены типологические объекты с более детальной характеристикой
почв по типам ландшафта, характерной для карты
масштаба М 1 : 200 000. На тестовом примере, для
бассейна р. Норынь, была проведена группировка
почв и оценка критичности территории, которая,
как видно на рис. 4, в большинстве случаев совпадает
с оценкой радиоэкологических свойств почв по типам
ландшафта. Выделены наиболее критичные территории с торфяными, луговыми и болотными почвами.
Использование трех параметров — т ипов ландшафта,
почвы и природопользования — позволяет объединять однородные по радиоэкологическим свойствам
территории, критически оценивать их и ранжировать
в соответствии со степенью критичности по приоритетности применения природоохранных и реабилитационных мероприятий.
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Рис. 4. Группировка почв (а) и оценка их критичности
(б) в рамках бассейна на региональном уровне
(р. Норынь, приток р. Припять)

Такой метод картографирования территорий,
близлежащих к потенциально опасным радиационным объектам (АЭС) позволяет превентивно оценить
и выделить наиболее критичные сельскохозяйственные районы с целью последующего внедрения реабилитационных мер и снижения внутренней дозы
облучения населения в случае аварийных ситуаций.
Создание карты элементарных ландшафтов
на региональном уровне
В настоящее время наиболее распространен
комбинированный индивидуально-типологический
подход при картографировании ландшафтов, при котором региональные и локальные свойства геосистем
изучаются как в индивидуальном, так и в типологическом плане. Типы ландшафтов выделяются по однородному сочетанию отдельных компонентов. Для
практических целей регионального картирования
существует потребность классификационного объединения параметров без учета индивидуальных свой
ств объектов [18].
Наиболее весомую роль в перераспределении
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

выпавших на поверхность земли радионуклидов
играют элементарные ландшафты, которые выполняют основные функции выноса, транспорта и аккумуляции веществ. Элементарный ландшафт в своем
типичном проявлении представляет определенный
тип рельефа, сложенный одной породой или наносом
и покрытый в каждый момент своего существования
определенным растительным сообществом. Таким
образом, ландшафт — э то определенная типологическая единица, которая обладает общими и частными
особенностями, выраженными в относительной однородности физико-географического комплекса с закономерным пространственным сочетанием определенных форм рельефа и пестротой в распределении
почвы, растительности, поверхностного и подземного
стока и т. д. В табл. 2 представлены основные составляющие геосистемы, участвующие в формировании
элементарных ландшафтов — э лювиальных, трансэлювиальных и супераквальных типов.
Из табл. 2 и рис. 5 видно, что основными факторами формирования элементарных ландшафтов
являются особенности местоположения в бассейне
и характеристики рельефа — склон, пойма, водораз75
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Таблица 2. Основные характеристики элементарных ландшафтов и мест их расположения
радиоэкологической критичности территории на разных пространственных уровнях
Тип элементарного
ландшафта

Местоположение
в бассейне

Типы почв

Растительный
покров

Главные миграционные процессы

лес, полевые культуры

поверхностный смыв
(вынос)

полевые культуры

транзит

Элювиальный

водоразделы, надпойменные террасы

дерново-
подзолистые,
дерновые, черноземы оподзоленные,
светло-серые лесные

Трансэлювиальный

склоны

дерново-
подзолистые, дерновые суглинистые

Супераквальный

низкие террасыи поймы

аллювиально-
луговые, дерновые
луговая, пастбищная
аккумуляция
оглеенные, торфяно- растительность
болотные

Рис. 5. Структура элементарных ландшафтов

дел, определяемые параметрами: высота и угол склона.
Поэтому при создании карты элементарных ландшафтов на региональном масштабе используется комбинация карт: рельефа, бассейнов, гидрографии (реки
с притоками и каналами), почвы и растительности. Для
Чернобыльской зоны отчуждения задача была несколько упрощена наличием созданной карты ландшафтов
М 1 : 100 000 по детальным исследованиям Института
географии НАН Украины [19] с учетом разнообразия
и пространственной неоднородности ландшафтообразующих компонентов и природных процессов. Наша
задача состояла в том, чтобы из этой детальной карты,
используя современные средства ГИС и актуальные
карты рельефа проекта SRTM, построить цифровую
карту элементарных ландшафтов для решения задачи
превентивной оценки радиоэкологической критичности территории Чернобыльской зоны. Используя данные статистической структуры рельефа (высота, угол
склона) и детальные характеристики классов ланд76

Рис. 6. Создание карты элементарных ландшафтов
регионального уровня (б) на основе данных
о рельефе и детальной ландшафтной карты (а) [19]
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шафтов В. С. Давыдчука (тип рельефа, почвы и растительности), были подобраны критерии по выделению
элювиальных, трансэлювиальных и супераквальных
типов ландшафтов. Классификация проводилась по
сетке с шагом 500×500 м и результат, представленный
на рис. 6, был проанализирован и сопоставлен с детальной ландшафтной картой. Неровности и понижения
в виде балок, лощин с покатыми углами вошли в категорию трансэлювиального ландшафта, расположенного
на низких равнинах и занимающих в этой категории
около 15 % территории, а на высоких равнинах (элювиальный ландшафт) они занимают около 4 %. На региональном масштабе эти неровности и понижения не учитываются в классификации элементарных ландшафтов,
но их доля может быть учтена при определении вклада
данного параметра в миграции радиоактивных веществ
в системе «почва — растение».
Создание карты природопользования
с использованием ДЗЗ
Различие отражающих свойств объектов на поверхности Земли дает возможность дифференцировать и идентифицировать их по соотношению спектральных яркостей в разных зонах электромагнитного
излучения. Данные космических снимков позволяют
детально изучать пространственные особенности подстилающей поверхности Земли и учитывать изменения в объектах природопользования при создании
цифровых карт современного содержания.
При создании карты регионального природопользования М 1 : 100 000, включающей дополнительный
цифровой слой — территории населенных пунктов
с огородами, и карты землепользования М 1 : 25 000
используются космические снимки Landsat 7 и 8 ресурса World Imagery Digital Globe ArcGIS (рис. 7) и
мультиспектральные снимки территории Украины
из архива ИПБ АЭС НАН Украины.
Необходимость в создании указанных карт продиктована задачами по превентивной оценке степени
критичности территории и прогноза радиоэкологической ситуации, которая определяется уровнем загрязнения продуктов питания и величиной внутренней
дозы облучения населения с учетом диеты питания
при аварийной ситуации.
Использование технологии обработки (дешифрации) и идентификации объектов по мультиспектральным снимкам и геопривязанным фотоизображеням
5

подстилающей поверхности, позволяет получать актуальные карты регионального природопользования
и локального землеустройства. Мультиспектральный
снимок спутника Landsat 7 содержит дешифровочные
признаки: текстуру и спектральную яркость объектов, выраженную в спектре шкалы 255 цветов. Комбинация спектральных каналов снимков Landsat образует контрастное цветное изображение объектов
подстилающей поверхности с разрешением 30 м, что
позволяет анализировать космические снимки. Синтезированный снимок 5–4–3 каналов отображает
лесную растительность в зеленых и темно-зеленых
цветах; здоровой травянистой растительности соответствует светлый ярко-зеленый, увядшей растительности — с ветло-желтые и бурые тона, открытой
почве — розово-лиловый цвет (см. рис. 7, а). Сельским населенным пунктам с участками растительности на огородах характерна мозаичность текстуры
снимка [20].
Использование вегетационных индексов (NDVI5)
также позволяет анализировать космические снимки.
В результате поглощения и отражения электромагнитных волн хлорофиллом в клеточных структурах
растений высокие значения яркости лежат в ближнем
инфракрасном, а низкие — в красном диапазонах
спектра. Большой вклад в изучение вопросов оценки
растительного покрова и получения вегетационных
индексов по эмпирическим данным внесли американские ученые. В США впервые для оценки урожайности сельскохозяйственных растений был применен
индекс NDVI, который имеет высокую чувствительность к изменениям в растительном покрове и варьирует от –1 до +1 [21]. Формула расчета инфракрасного
индекса NDVI, представляющая отношение разницы
спектральной яркости инфракрасного и красного излучений к их сумме, имеет вид
NDVI = (RNIR — RRED)/(RRED + RNIR),
где NIR — яркость в ближней инфракрасной зоне
спектра; RED — яркость в красной зоне видимого
спектра электромагнитного излучения.
Для территории обследования были подготовлены
космические снимки, отображающие синтез каналов
электромагнитного излучения, которые используются
для оценки состояния растительного покрова и объектов на поверхности Земли. По спектральной яркости объектов мультиспектрального снимка Landsat 7
(см. рис. 7, а) для дополнительного анализа простран-

NDVI – нормализованный дифференциальный вегетационный индекс.
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Рис. 7. Фрагмент мультиспектрального снимка Landsat 7 для тестовой территории бассейна р. Норынь (а).
Карта регионального уровня (б) с выделенными классами: 1 — населенные пункты с огородами; 2 — земли
сельскохозяйственного назначения (агроландшафт); 3 — травянистая растительность в поймах рек; 4 — лес;
5 — промышленные объекты; 6 — водные объекты

ственного распределения растительности были рассчитаны вегетационные индексы. На заключительном
этапе проведена классификация территории для регионального и локального природопользования (включая
населенные пункты с огородами). Результаты классификации представлены на рис. 7, б и 8, б.
Информационное наполнение созданной векторной карты типов подстилающей поверхности и природопользования проверялось и сопоставлялось с геопривязанной топографической картой М 1 : 100 000
и схемой землепользования публичной кадастровой
карты Украины [15, 16].
Пространственная структура землепользования
на локальном уровне, представленная для тестового
участка водосборного бассейна р. Вильшанка, п
 ритока
р. Норынь, позволяет оценить агропроизводственные
площади, выделить наиболее критические природные
кормовые угодья (рис. 8) и участки, отведенные для
выращивания овощных растений.
Использование данных космического зондирования позволяет получить современную картину землепользования на региональном и локальном уровнях,
детально изучить пространственные особенности
структуры сельскохозяйственных земель и растительного покрова, результаты учесть в разработке
предложений по комплексному мониторингу земель
и продукции, а также по внедрению реабилитационных мероприятий в случае радиационной аварии.
Представим некоторые результаты, полученные
78

с использованием созданного картографического
материала с современной структурой землепользования. Для тестовых территорий на региональном
уровне (бассейн р. Норынь) и локальном уровне (бассейн р. Вильшанка) проводилась оценка загрязнения
продукции по результатам численных расчетов с использованием моделей WRF-LEDI, APLANT, SPLANT
[17]. В соответствии с критериями МАГАТЕ [5, 9] по
данным о внешней дозе облучения и о выпадениях
радионуклидов на подстилающую поверхность рассчитывались уровни загрязнения растительности радионуклидами (131I, 137Cs). Результаты расчетов представлены на рис. 9. Оценка аэрального загрязнения
растительности проводилась для острой фазы аварии.
Загрязненная территория классифицировалась по
результатам расчета удельной активности радионуклидов137Cs и 131I в продукции с выделением классов
очередности проведения мониторинга. Рассчитывалась динамика загрязнения продукции по суткам (15,
30, 45 суток) для острой фазы и по годам для поздней
фазы аварии, затем оценивалась доля средних представительных проб для мониторинга и контроля продукции по фазам аварии. Таким образом, проведение
радиоэкологической оценки загрязненной территории на региональном и локальном уровнях включает: 1) выделение районов с производством сельскохозяйственной продукции — населенных пунктов
с огородами, где выращиваются потребляемые населением зеленые овощные растения и корнеплоды,
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Рис. 8. Локальный уровень структуры землепользования по сельским советам
в границах тестового участка бассейна р. Вильшанка (Житомирская обл.)

Рис. 9. Оценка загрязнения продукции на региональном (а) и локальном (б) уровнях
с использованием актуальных карт землепользования
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а также территории фермерских хозяйств с учетом
структуры землепользования и севооборота; 2) оценку загрязнения продукции и расчет объемов мониторинга продукции.

нируются объемы мониторинга и контрмер, предлагается использовать подробную информацию по
данным ДЗЗ.
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Выводы
В результате выполненного исследования предложены методические подходы к созданию и подготовке
актуального картографического материала для решения
задач математического и физико-статистического моделирования и оценки радиоэкологической обстановки
в трех пространственных масштабах: государственном, региональном и локальном. Создание актуального
цифрового картографического материала базируется на
современных ГИС и высокоточных данных ДЗЗ, а также включает современные данные о почве, подстилающей поверхности, высотах местности, ландшафтах, основных бассейнах рек и структуре природопользования
и землепользования. Вся подготовленная информация
создается в соответствии с требованиями используемых
моделей и согласовывается между собой после проведения экспертной оценки. Многоуровневый подход
к оценке радиационной обстановки позволяет методом
телескопизации переходить от одного уровня к следующему, уточняя информацию, обеспечивающую решение задачи оптимизации и соблюдение приоритетов при
проведении защитных мероприятий.
Для повышения эффективности защиты населения и соблюдения нормативов по продукции сельскохозяйственного производства в случае тяжелой
аварии предлагается превентивно, до аварии, по изложенной технологии создавать картографическую
информацию, проводить сбор и анализ статистической и экологической информации, необходимой для
прогнозирования и оценки радиоэкологической обстановки. Сбор и создание картографической информации, прогнозирование радиационной обстановки
выполняется на единой картографической основе
с привлечением решений на заданных регулярных
сетках, которые могут уточняться сразу после получения сигнала об аварии по реализованным сценариям. Предложенная схема создания картографии
для оценки радиоэкологической обстановки и организации мониторинга позволяет последовательно
классифицировать элементы территории по степени
радиоэкологической критичности, последовательно
выделять приоритетные объекты, планировать сеть
мониторинга на разных пространственных уровнях.
На локальном уровне, где непосредственно пла80

1.

Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки
Чернобыля / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. — Ч
 ернобыль, 2013. — 200 с.
2. Руководство по организации контроля состояния
природной среды в районе расположения АЭС // Методические рекомендации по проведению комплексного (радиоэкологического, химического) мониторинга почв и ландшафтов в окрестностях АЭС; под
ред. К. П. Махонько. — Л. : Гидрометеоиздат, 1990. —
С. 239−249.
3. Радиоэкологическое районирование и модель территории для целей мониторинга агросферы после тяжелой
аварии на АЭС / Б. С. Пристер, Е. К. Гаргер, Н. Н. Талерко [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2015. — В
 ип. 25. — С
 . 54−65.
4. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. — Київ, 2006. — 240 с.
5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ‑97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.−6.5.001‑98. —
Київ : УЦГСЭН, 1998. — 135 с.
6. Проблемы диагностирования и прогнозирования
радиационной обстановки окружающей среды АЭС
Украины в случае коммунальной аварии / А. А. Ключников, Е. К. Гаргер, Б. С. Пристер [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростацій і Чорнобиля. —
2010. — В
 ип. 14. — С
 . 8−16.
7. WRF-ARW. Version 3.1. Modeling System User’s Guide.
User’s Guide for the NMM core of the Weather Research
and Forecast (WRF) modeling system, 2008. — Available
at: http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users.
8. Изучение особенностей закономерностей поведения
продуктов ядерных взрывов в природных процессах,
биологических и сельскохозяйственных цепочках /
Б. С. Пристер и др. - Фонд ОНИС ПО «Маяк», 1975. —
Инв. № ОН‑630.
9. Общее руководство по безопасности № GSG‑2. Критерии для использования при обеспечении готовности
и реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации / Международное агентство
по атомной энергии. — В
 ена : МАГАТЕ, 2011. — 96 с.
10. Пристер Б. С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного
деления / Б. С. Пристер. — Ч
 ернобыль, 2008. — 321 с.

ISSN 2311-8253 Nuclear Power and the Environment № 1 (16) 2020

Особенности создания картографического материала для решения задач
11. Глазовская М. А. Геохимические основы типологии
и методики исследований природных ландшафтов /
М. А. Глазовская. — С
 моленск : Ойкумена, 2002. — 145 с.
12. Басейново-ландшафтний принцип в оцінюванні ступеня радіоекологічної критичності території України /
Т. Д. Лев, Б. С. Прістер, В. Д. Виноградська [та ін.] // Укр.
геогр. журн. — 2018. — № 4 (104). — С
 . 49−58.
13. Данные космической съемки поверхности Земли спутника Landsat / ArcGIS. — Режим доступа: http://goto.
arcgisonline.com/map/World_Imagery.
 е14. Національний атлас України. Електронна версія. — Р
жим доступу: http://www.isgeo.com.ua.
15. Интерактивная топографическая карта Украины
1 : 100000. — Р
 ежим доступа: http://maps.vlasenko.net.
16. Публичная кадастровая карта Украины. — Р
 ежим доступа: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta.
17. Preventive radioecological assessment of territory for
optimization of monitoring and countermeasures after
radiation accidents / B. S. Prister, V. D. Vinogradskaya,
T. D. Lev [et al.] // Journal of Environmental Radioactivity. —
Vol. 184−185, April 2018. — P
 . 140−151.
18. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-
географическое районирование / А. Г. Исаченко. —
М. : Высш. шк., 1991. — 366 с.
19. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / В. С. Давыдчук,
Р. Ф. Зарудна, С. В. Михели [и др.]. — К
 иїв : Наук. думка, 1994. — 112 с.
20. Кохан С. С. Дистанційне зондування Землі. Теоретичні основи / С. С. Кохан, А. Б. Востоков. — К. : Вища
шк., 2009.
21. Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра
MERIS / В. І. Лялько, З. М. Шпортюк, О. І. Сахацкий,
О. М. Сибірцева // Космічна наука і технологія. —
2006. — Т
 . 12, № 5/6. — С
 . 10‑14.
22. World Imagery Digital Globe ArcGIS. — Available at:
http://server.arcgisonline.com/arcgis/services/World_
Imagery /MapServer).

Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко, В. М. Піскун
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

Особливості створення картографічного
матеріалу для вирішення завдань оцінки
і прогнозу радіоекологічної обстановки
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Залежно від масштабу завдань, що вирішуються
під час оцінки та прогнозу радіаційної обстановки,
і рівня прийняття рішень із природоохоронних та
реабілітаційних заходів пропонуються різні варіанти
створення цифрової картографічної інформації. Розглядаються три просторових рівня: державний, регіональний і локальний. При створенні картографічних
шарів використовуються методології ландшафтно-
басейнового і радіоекологічного районування місцевості. Враховуються географічні особливості території, радіоекологічні характеристики ландшафтів,
ґрунтів, рослинності та актуалізація цієї інформації
за даними дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).
Використано та проаналізовано матеріал, що був
зібраний за радіоекологічними дослідженнями території радіоактивного забруднення України після
глобальної аварії на Чорнобильській АЕС. Вивчено
та запропоновано нові можливості створення та використання картографічного матеріалу для вирішення просторових задач радіоекологічних досліджень.
Пропонується методологія побудови базових і оригінальних картографічних шарів на трьох просторових рівнях із використанням сучасних геоінформаційних систем (ГІС) і даних ДЗЗ.
Ключові слова: картографія, радіоекологічна ситуація,
критичність території, районування, типологічні об’єкти,
дистанційне зондування Землі, ГІС‑процедури.
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Features of Cartographic Information Creation
for Solving the Problems of Assessment and Forecast
of Radioecological Situation
Depending on the scale of the tasks that must
be performed when assessing and predicting the
radioecological situation and the level of decision-making
on environmental and rehabilitation measures, various
options are proposed for creating digital cartographic
information. Three spatial levels are considered: state,
regional and local. When creating cartographic layers,
the methodologies of landscape-basin and radioecological
zoning of the territory are used. The geographical features
of the territory, the radioecological characteristics of
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landscapes, soils, vegetation and the updating of this
information according to remote sensing data are taken
into account. The collected material on radioecological
studies of the territory of radioactive contamination
of Ukraine after the global accident at the Chornobyl
nuclear power plant was used, analyzed and implemented
in our research. New possibilities of using cartographic
material to solve the spatial problems of radioecological
research were studied and proposed. Cartographic data
on the properties of the underlying surface: roughness
parameter, type of underlying surface, type of vegetation,
terrain height, land use structure and other data are
agreed upon after an expert assessment. The prepared
maps and attributive information about the natural and
environmental characteristics of the territory are used to
assess and predict the radioecological situation at different
stages of the development of a radiation accident using
a complex of numerical and physico-statistical models
developed at the Institute for Safety Problems of Nuclear
Power Plants, NAS of Ukraine (atmospheric transport
models and models for calculating aerial and root
vegetation contamination). A methodology is proposed
for constructing basic and thematic cartographic layers
using two methods (for ordinary network cells and
typological objects) at three spatial levels using modern
geographical information systems (ArcGIS, MapInfo) and
remote sensing data, taking into account the requirements
of models. Radioecological zoning is carried out and the
degree of criticality or vulnerability of the territories of
possible radioactive contamination is assessed.
Keywords: cartography, radioecological situation, criticality of
the territory, zoning, typological objects, remote sensing, GIS
procedures.
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Радиоактивные элементы в природной
и питьевой воде Украины
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Рассмотрены радиационные аспекты качества природной и питьевой воды
в Украине. Показано, что радиоактивность подземных вод является преимущественно следствием загрязнения природными радионуклидами и продуктами
их распада: 238U (234U, 226Ra, 210Pb, 210Po) и 232Th (228Ra, 222Rn), а также 40K. Уровень
загрязнения артезианских скважин определяется такими радионуклидами, как
природный U, 222Rn, 226Ra и 228Ra. Поверхностные и подземные воды, являющиеся
источниками питьевого водоснабжения и находящиеся в районе расположения
радиационных объектов, необходимо контролировать на наличие радионуклидов техногенного происхождения 90Sr, 137Cs, а также 3H. Проведено сравнение гигиенических норм содержания радионуклидов в питьевой воде. Представлены
результаты радиологического анализа источников питьевого водоснабжения
г. Киев — рек Десна и Днепр, подземных скважин сеноманского и юрского горизонтов. Установлено, что содержание трития и других нормируемых радионуклидов в питьевой воде значительно ниже предельно допустимой концентрации
и находится на уровне фоновых значений. Дана характеристика миграции радионуклидов в окружающей среде с учетом физико-х имических форм их нахождения. Детально рассмотрены формы нахождения 3H, U(VI), Th(IV), 222Rn, 137Cs
и 90Sr в водной среде, определяющие подвижность радионуклидов и их потенциальное воздействие на живые организмы.

Введение
Известно, что ядерные технологии в энергетике Украины впервые были использованы в 1977 г.
с момента ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
В последующие годы развернулось строительство
Ровенской, Южно-Украинской, Запорожской (самой
мощной АЭС Украины и Европы с 6 энергоблоками) и Хмельницкой станций. Всего на АЭС Украины

действуют 15 энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) общей электрической
мощностью 13 880 МВт.
Теоретически ядерная технология могла бы быть
самой экологически чистой отраслью энергетики
и идеальной альтернативой тепловой, если бы не
опасность серьезных аварий, возможных террористических актов и техногенных катастроф со всеми
вытекающими последствиями. Так, после землетрясения в 2011 г. была расплавлена часть ядерного то-
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плива в реакторах одной из 25 крупнейших в мире
АЭС — Фукусима‑1, а АЭС Фукусима‑2 попала
в зону эвакуации.
Большой проблемой является обеспечение
долгосрочной безопасности радиоактивных отходов, которые складируются в хранилищах и будут
представлять большую экологическую опасность
на протяжении по крайней мере 10, а то и 100 тыс.
лет. Показано [1], например, что при контакте почвенных вод с бетоном фундаментных лент нового
безопасного конфайнмента в локальной зоне объекта «Укрытие» формируются высокие значения рН >
9,5 за счет коррозии бетона, перекрывающего часть
водоносного горизонта, где возможно существенное увеличение уровня активности радионуклидов. Снизить радиоактивное загрязнение на таких
участках авторы предлагают путем предотвращения
инфильтрации атмосферных осадков за счет устройства ливневых канализационных коллекторов. При
этом будет предотвращена инфильтрация атмосферных осадков через радиоактивно загрязненные
почвы, соответственно попадание радионуклидов
в водоносный горизонт и, как следствие, экологическое напряжение, связанное с радиационной безопасностью источников питьевого водоснабжения.
Особое внимание на протяжении многих лет
после аварии на ЧАЭС уделяется радиационным
аспектам качества воды питьевого назначения. Причем данный вопрос более чем актуален и в современных условиях, поскольку экологическое напряжение
наблюдается как в регионах расположения уранодобывающих и перерабатывающих предприятий, так
и в районах, прилегающих к зоне отчуждения ЧАЭС.
Одной из горячих точек национального масштаба
является г. Желтые Воды, в котором расположены
хвостохранилища отходов переработки урановых
руд Восточного горно-обогатительного комбината.
Образовавшиеся в результате добычи и переработки урановых руд отвалы становятся источниками
непрерывного и долговременного радиоактивного
и химического загрязнения окружающей среды природными радионуклидами. Следует отметить, что
данный регион имеет наихудший показатель среди
других областей по онкологическим заболеваниям
населения [2]. Территории в пределах развития зон
тектонических нарушений (Украинский кристаллический щит) обладают повышенной природной радиоактивностью и характеризуются значительным
содержанием естественных радионуклидов в водных
горизонтах. Кроме того, размещение горнодобываюISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

щих и перерабатывающих предприятий в таких регионах усугубляет локальную радиационную обстановку
из-за их выбросов и сбросов.
Факторы, влияющие на миграцию
радионуклидов
Физико-химические формы нахождения радионуклидов в окружающей среде определяют подвижность радионуклидов, а следовательно, и их потенциальное воздействие на живые организмы. Освоение
человечеством ядерной энергии привело к искусственному радиоактивному загрязнению окружающей среды, обусловленному испытанием ядерного
оружия. После этого появилось достаточно много
исследований, посвященных прогнозированию миграционного поведения радионуклидов глобальных
выпадений, фазовому распределению радионуклидов на грубодисперсной твердой фазе с разным размером частиц и в растворенном состоянии, а также
мониторингу радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды. Исследования, проводившиеся
до Чернобыльской аварии, представленные, например, в работах [3, 4], в основном касаются радиоактивного загрязнения как следствия глобальных выпадений — р
 езультата испытания ядерного оружия,
неправильного обращения с отходами «мирного атома», а также проблем захоронения радиоактивных
отходов в глубинах мирового океана или в недрах
Земли.
Значительное влияние на интенсивность миграции радионуклидов имеют органические вещества
природного происхождения — г уминовые вещества
(ГВ) [5−7]. Установлено, что количество растворимых
форм радионуклидов в водных средах коррелирует
с общей концентрацией ГВ поверхностных природных вод, что подтверждает миграцию радионуклидов
в окружающей среде в виде комплексных соединений
с ГВ. Катионы металлов, способные к гидролизу, образуют растворимые комплексы с фульвокислотами
(ФК), в результате чего их миграционная способность
возрастает на два-три порядка, а гуминовые кислоты,
наоборот, могут сорбировать радионуклиды, уменьшая таким образом их миграцию. Кроме органических компонентов большое влияние на миграцию
радионуклидов в природных водах оказывают минеральные составляющие коллоидной фракции (глинистые минералы — гидрослюда, монтмориллонит
и каолинит — типичные минеральные компоненты
почв, донных осадков и т. п.). Глинистые минералы
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для редкоземельных и трансурановых элементов, как
и для большинства ионов металлов, в том числе для
137
Cs и частично для 90Sr, служат достаточно надежным и эффективным барьером их миграции. При
этом процессы сорбции, гидролиза и комплексообразования играют решающую роль при трансформации
малоподвижных форм радионуклидов в подвижные
и наоборот. В естественных условиях на поверхности слоистых алюмосиликатов могут сорбироваться
ГВ, оксиды и гидроксиды железа, в результате чего
происходит изменение сорбционных свойс тв самих глинистых минералов, которые часто являются
только пассивной матрицей. Авторами [8−11] на основании проведенных исследований сорбционного взаимодействия в системе «радионуклид (U(VI),
137
Сs, 90Sr) — глинистый минерал (природный или
модифицированный)» показано, что определяющую
роль в связывании радионуклидов играет не только
природа матрицы глинистых компонентов почв, но
и осажденные на их поверхности гуминовые кислоты и гидроксиды железа Fe(III). Увеличение сорбции
этих радионуклидов в широком диапазоне рН (4−8)
свидетельствует об участии функциональных групп
гуминовых кислот и ферринольных групп гидроксидов Fe(III) в связывании указанных радионуклидов.
На сегодняшний день (и в ближайшие десятилетия)
наибольшую опасность будут представлять изотопы
цезия и особенно стронция с периодом полураспада около 30 лет, которые могут с поверхности почвы
и с грунтовыми водами попадать в поверхностные
источники питьевого водоснабжения и, соответственно, в питьевую воду.
Одной из наиболее важных экологических и геохимических проблем является миграция радионуклидов из хвостохранилищ, мест захоронения отходов,
происходящая под воздействием ветра, воды и растений. Эрозия почв приводит к разрушению существующих защитных покрытий и дальнейшей миграции
токсичных и радиоактивных элементов в окружающую среду. Для прогнозирования распространения
радионуклидов, попавших в окружающую среду из
аварийного реактора ЧАЭС, достаточно подробно
исследовались физические и физико-х имические
свойс тва материалов, их структура, минеральный
и химический состав, формирующие радиоактивное
загрязнение как в зоне отчуждения, так и далеко за ее
пределами. В последнее время появилось достаточно
много работ, посвященных миграции радионуклидов, в том числе из объекта «Укрытие» [1], анализу
перераспределения техногенных радионуклидов
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в абиотических компонентах осушаемых ландшафтов зоны отчуждения ЧАЭС, подходам к обоснованию водоохранных мероприятий и определению их
эффективности.
Некоторые особенности поведения радиоактивных изотопов при очень малых концентрациях не
лишают их индивидуальных химических свойс тв
и в объектах окружающей среды, где они находятся
в тех же химических формах, что и их стабильные
изотопы. Поэтому в общем плане для прогнозирования их миграции чрезвычайно важны не только
формы и состав радионуклидсодержащих веществ
(газовая фракция, топливные частицы, носители
с конденсированными и сорбированными на них
радионуклидами), но и их дальнейшая трансформация в объектах окружающей среды. Сорбция и комплексообразование являются одними из главных
процессов, определяющих миграцию радионуклидов в окружающей среде. Их соотношение зависит
преимущественно от химической природы элемента
и физико-х имических особенностей среды.
Вследствие интенсификации развития ядерной
энергетики к радионуклидам «антропогенного»
происхождения относятся не только искусственные
радионуклиды, но и техногенно усиленные источники природного происхождения (отходы уранодобывающих и ураноперерабатывающих комбинатов),
содержащие природные радионуклиды (238U, 234U,
226
Ra, 228Ra, 222Rn,210Pb, 210Po и др.), активность которых
в среднем сопоставима с естественным радиационным фоном, однако на локальных участках может
существенно его превышать. Загрязнения подобного рода относятся к малоактивным, однако из-за
больших периодов полураспада природных радионуклидов необходимо учитывать их долгосрочную
потенциальную опасность.
Нормирование содержания радионуклидов
в питьевой воде
Оценку радиационной безопасности источников
питьевого водоснабжения для населения осуществляют согласно действующим нормативным документам, которые касаются воды [12−16] (табл. 1).
В случае превышения скрининговых уровней
суммарной α- и β-активности (Σα и Σβ) необходимо
проводить детальную идентификацию присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций: 90Sr, 137Cs, Uприрод, 226Ra,
228
Ra, 222Rn, 3H. Важно также учитывать содержание
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Таблица 1. Значения допустимых уровней объемной активности основных радиационно значимых
радионуклидов в питьевой воде, Бк/дм3
Показатели

ДСТУ 7525:2014 [13]

ДСанПин
2.2.4-171-10 [14]

ДСТУ 4808:2007 [15]

НРБУ‑97(ДКБingest) [16]

ВОЗ [17]

Σα

<0,1

≤0,1

<0,1

−

0,5

Σβ

<1

≤1

<1

−

1

Sr1)

−

≤2

<2 (<10)*

10

10

Cs1)

−

≤2

<2 (<100)*

100

10

131 2)

I

−

−

−

20

10

Uприрод. 3)

−

≤1

<1 (0,04)**

−

(0,03)**

U

−

−

−

10

10

U

−

−

−

10

1

90

137

238

4)

234

4)

230

Th4)

−

−

−

−

1

226

4)

Ra

−

≤1

<1

1

1

210

Pb4)

−

−

−

0,5

0,1

210

Po4)

−

−

−

0,2

0,1

232

Th

5)

−

−

−

0,7

1

228

Ra5)

−

≤1

<1

0,2

0,1

228

Th

5)

−

−

−

−

1

Rn6)

−

≤100

<100

−

−

H7)

−

−

<30 000

30 000

10 000

C

−

−

−

2 000

100

Pu9)

−

−

−

1

1

Am

−

−

−

1

1

222
3

14
239
241

8)

9)

* В скобках указаны значения показателей для 4-го класса качества воды.
** В скобках указано в мг/дм3.
1)
Искусственные радионуклиды, которые попадают в окружающую среду как продукты деления выбросов реактора или испытания ядерного оружия.
2)
Используется в процедурах ядерной медицины и, следовательно, может сбрасываться в водоемы cо сточными
водами.
3)
Допустимое содержание природного урана в питьевой воде определяется его химической токсичностью, которая является преобладающей по сравнению с его радиологической токсичностью.
4)
Радиоактивный изотоп 238U и продукты его распада.
5)
Природный радиоактивный изотоп тория и продукты его распада.
6)
~90 % дозы облучения, относимой на счет радона в питьевой воде, попадает в организм ингаляционным путем,
а не через пищеварительный тракт, поэтому обычно нет необходимости устанавливать скрининговые и нормативные
уровни для ограничения дозы излучения, воздействующего на организм при попадании содержащегося в питьевой
воде радона через пищеварительный тракт.
7)
Тритий — и
 скусственный радионуклид, продукт деления в ядерных энергетических реакторах и испытания
ядерного оружия, присутствие в источниках питьевого водоснабжения обусловлено промышленным загрязнением.
8)
Природный радиоактивный изотоп, широко распространен в природе в органических соединениях.
9)
Искусственный изотоп, образующийся в ядерных реакторах.
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калия в воде, поскольку суммарная β-активность обусловлена, кроме техногенных радионуклидов, еще
и естественным изотопом 40К (1 Бк Σβ-активности
соответствует содержанию 35,4 мг К+/дм3, т. е. в природной смеси изотопов калия радиоактивного 40К
содержится 0,0119 %).
Поэтому при Σβ-активности ≥1 Бк/дм3 необходимо в первую очередь провести определение содержания калия, а далее проводить детальные исследования содержания радионуклидов (например, 90 %
Σβ-активности морских вод приходится на долю 40К).
Естественная радиоактивность подземных вод
обусловлена присутствием природных радионуклидов и продуктов их распада: 238U (234U, 226Ra, 210Pb,
210
Po) и 232Th (228Ra, 222Rn), а также 40K. Для артезианских скважин достаточно определить уровень загрязнения такими радионуклидами, как природный
уран, 222Rn, 226Ra и 228Ra (если содержание радона
в воде находится на уровне предельно допустимой
концентрации (ПДК), то необходимо проводить аэрацию воды, а в случае более высокого содержания
радия в воде необходимо использовать новый источник питьевого водоснабжения). В зонах расположения радиационых объектов в поверхностных водах
(и даже в подземных), используемых как источники
питьевого водоснабжения, необходимо проводить
контроль содержания радионуклидов техногенного
происхождения: суммарная активность α и β-излучателей, активность радионуклидов 90Sr, 137Cs,
а также трития. Следует отметить, что активность
радионуклидов в поверхностных водах, как и в других обьектах окружающей среды, в настоящее время
уменьшилась в сотни раз по сравнению с 1986 г. за
счет распада короткоживущих радионуклидов чернобыльского выброса. Реализованные в районах,
прилегающих к 30-километровой зоне отчуждения
ЧАЭС, контрмеры и процессы самоочистки природной среды привели к уменьшению содержания
радионуклидов и в продукции сельского хозяйства,
что, в свою очередь, обусловило уменьшение доз
внешнего и внутреннего облучения населения. Общая
активность выброшенных радиоактивных веществ
уменьшилась более чем в 200 раз.
Радиоактивность, оставшаяся на земной поверхности за пределами промышленной площадки
ЧАЭС, более чем на 85 % представлена 137Cs, почти на
10 % — 90
 Sr, остальная — трансурановыми элементами, основную долю среди которых составляет 241Pu
[17]. При этом стоит отметить, что пространственное
распределение 90Sr и изотопов плутония на терри88

тории Украины существенно отличается от распределения 137Cs, так как более 60 % выброшенных из
чернобыльского реактора трудно летучих элементов
(изотопов трансурановых элементов), а также 90Sr
осталось на территории зоны отчуждения [18−21].
Известно, что миграционное поведение 90Sr и 137Cs
в окружающей среде существенно отличается из-за
разной способности этих радионуклидов к сорбции
природными минералами. Поэтому в послеаварийный период были установлены одинаковые временные допустимые уровни их содержания в питьевой
воде, которые равны 2 Бк/дм3, несмотря на то, что 90Sr
относится к более токсичной группе радионуклидов,
чем 137Cs. Согласно НРБУ‑97 их допустимая концентрация в питьевой воде ДКБ составляет 10 и 100 Бк/дм3
соответственно (см. табл. 1).
Радионуклиды в источниках питьевого
водоснабжения
Тритий (3Н или Т) образуется в стратосфере под
воздействием космического излучения, но на сегодняшний день главным источником его поступления
являются АЭС, генерирующие его на порядок больше природного. Следует отметить, что тритию, как
наиболее тяжелому изотопу вдорода, посвящено значительное количество работ, в том числе монография
[22]. В них детально рассмотрены биогеохимические
процессы миграции трития в окружающей среде —
это атмогео-, гидрогео- и биогеомиграция (доля Т
среди изотопов водорода составляет всего 10‑15 %, он
единственный радиоактивный изотоп водорода, мягкий β-излучатель, Е = 5,7 кэВ, Т1/2 = 12,33 год). Тритий
попадает в организм человека с питьевой водой и опасен из-за внутреннего облучения. Авторы показали,
что наиболее мощным геохимическим барьером на
пути миграции геоинфильтрационного потока трития
являются глинистые минералы пород зоны аэрации
вследствие поверхностной, межслоевой сорбции воды
и изотопного обмена в структурных ОН‑группах.
Для всех источников подземных вод в Украине, используемых для питьевого назначения, активность трития согласно [22] составляет
1,8 ± 0,65 Бк/дм3, что значительно ниже ПДК для
питьевой воды. В районах расположения АЭС в поверхностных водах эти концентрации могут превышать фоновый уровень в несколько и даже в десятки раз в зависимости от расстояния от АЭС.
Следует отметить, что тритий ни в ДСТУ 7525:2014, ни в
ДСанПин 2.2.4–171–2010 в Украине не нормируются.
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Однако известно, что действующие АЭС с реакторами
типа ВВЭР даже при нормальных условиях эксплуатации являются источником поступления трития в окружающую среду. Основные пути его поступления — э то
жидкие сбросы и газоаэрозольные выбросы. Из энергоблока мощностью 1 000 МВт выброс трития составляет 15 000−20 000 Ки/год. Очистных систем на АЭС
для удаления трития не существует (газообразный тритий быстро замещает атом водорода и входит в состав
сверхтяжелой воды). Поэтому организация и осуществление мониторинга трития в природных поверхностных водах, гидравлически соединенных со сбросными
каналами и водоемами-охладителями АЭС Украины,
является важной составляющей преимущественно
ведомственного мониторинга вод. Анализ результатов мониторинга трития по рекам и водохранилищам
показал, что в р. Днепр, например в районах расположения АЭС (Киевское и Каховское водохранилища),
тритий присутствует в концентрациях на уровне 30−50
Бк/дм3, что лишь на 15−20 Бк/дм3 больше, чем в фоновых водоемах [23, 24]. Однако эти значения существенно ниже допустимого содержания трития в питьевой
воде (100 Бк/дм3), установленного Директивой ЕС [25].
Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации АЭС Украины сбросы трития не создают
экологической опасности как для окружающей среды, так и для населения, проживающего в районах
бассейнов таких рек как Днепр, Десна, Стырь, Южный Буг, Припять и др., использующего воду этих рек
для питьевого водоснабжения. Мониторинг влияния
Ровенской АЭС, не имеющей водоема-охладителя, на
объемную активность трития в р. Стырь, куда сбрасываются ежегодно ~3 ТБк трития, проведенный авторами [24], показал превышение фоновой активности трития почти в 10 раз, однако нормативы НРБУ‑97
при этом не превышаются. Тритий, образующийся на
АЭС, в составе сбросных вод попадает в поверхностные воды, и его активность существенно превышает
активность таких радионуклидов, как 137Сs, 60Co, 54Mn
и 90Sr. Это обусловлено тем, что активность других радионуклидов существенно уменьшается в результате
очистки сбросных вод.
В табл. 2 приведены результаты определения
активности трития и других нормируемых радионуклидов для оценки класса качества воды в поверхностных и подземных источниках питьевого водоснабжения согласно ДСТУ 4808:2007 [14].
Как видно, практически все радиологические
показатели воды находятся на уровне фоновых значений.
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Анализ радиологических показателей и для
сравнения концентраций Ba 2+ и Sr2+ как химических
аналогов радионуклидов радия для водных источников Сеноманского и Юрского периодов показал,
что содержание 228Ra, 3H, ионов Ba 2+ и Sr2+ преимущественно выше в воде Юрского горизонта, но при
этом во всех образцах их содержание существенно
ниже ПДК, установленного действующими нормативными документами для воды питьевого назначения. В поверхностных водах концентрации этих
токсичных компонентов существенно ниже.
Уран — сверхтяжелый токсичный α- и β-излучатель. Для него характерна высокая как радиационная, так и химическая токсичность. Именно уран
вносит основной вклад в суммарную активность
α-излучателей. Его доля составляет до 90 %, а доля
226
Ra, 230Тh, 210Pb и 210Po по активности, как правило,
примерно одинакова.
Растворимые и нерастворимые соединения урана вызывают поражения однотипного характера,
разница заключается лишь в скорости развития интоксикации и степени тяжести поражения. В ранние
сроки воздействия преобладает химическая токсичность элемента, в поздний период оказывает воздействие радиационный фактор. При длительном поступлении в организм наблюдается его действие как
α-излучателя, развивающего хроническую лучевую
болезнь. Однако в некоторых случаях химическая
токсичность растворимых соединений урана может
оказаться даже в миллионы раз более опасной, чем
его радиоактивность [26]. На характер распределения урана в организме человека существенное влияние оказывает его валентность, что, по-видимому,
связано с тем, что U(IV) легко присоединяется к белкам и не проникает через мембраны, а U(VI) такими
свойствами не обладает.
В соответствии с классификацией, предложенной
автором [27], ионы элементов с ионными потенциалами (Z/r) < 1,4 характеризуются свойствами сильных
оснований. Они мигрируют в катионной форме, образуя истинные растворы (Na, К, Rb, Cs, Ra и др.). Ионы
элементов с параметрами 1,4 < Z/r < 3 (Li, Ca, Sr, Ba,
Mn, Co, La, Ce, Np, Am и др.) мигрируют также преимущественно в катионной форме в виде истинных
растворов. Но при увеличении рН могут образовывать труднорастворимые гидроксиды и гидроксокомплексы, а в присутствии карбонат-ионов — т руднорастворимые карбонаты. В этом случае миграция
таких ионов в основном осуществляется в виде взвесей. Ионы элементов с параметрами 3 < Z/r < 7 очень
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Таблица 2. Активность* радионуклидов в источниках питьевого водоснабжения г. Киев в 2012−2018 гг.
(для сравнения приведены концентрации, мкг/дм3, Ba2+ и Sr2+)
Источник

Uприр, Бк/дм3
(мкг/дм3)

Ra**,
Бк/дм3

Н (Т)**,
Бк/дм3

Ba2+/Sr2+

Sr**,
Бк/дм3

Cs**,
Бк/дм3

Водозабор
на р. Десна

0,035 (1,41)

0,015

Отсутств.

<4,8

18,8/306,5

0,01

0,005

Водозабор
на р. Днепр

0,017 (0,67)

0,015

Отсутств.

<7.6

27,7/194,7

0,06

0,0085

№ скважин
горизонт***
14-С

0,01 (<0,04)

0,073

15,0

6

130,8/862

<0,01

0,02

71-С

0,01 (<0,04)

0,01

15,0

<7,6

2,94/575,0

<0,01

<0,02

79-С

0,01 (<0,04)

0,018

22,0

8,6

2,25/631,2

<0,01

0,00012

170-С

0,01 (<0,04)

0,017

15,0

14,0

2,0/356,3

<0,01

0,0001

179-С

0,01 (<0,04)

0,014

11,0

<7,6

3,2/456,2

<0,01

0,0003

15-С

0,0002
(0,007)

0,017

11,0

5,8

2,3/513,0

<0,01

0,0003

78-Ю

0,01 (<0,04)

0,048

16,8

5,8

2,21/630,0

<0,01

–

98-Ю

0,0002
(<0,006)

0,114

27,0

<5,1

3,5/549,0

<0,01

<0,005

175-Ю

0,01 (<0,04)

0,041

7,5

<5,1

22,1/406,7

<0,01

0,002

346-Ю

0,01 (<0,04)

0,043

7,5

<4,7

124,5/818,8

<0,01

0,02

178-Ю

0,0002
(<0,007)

0,09

7,5

<7,4

98,5/681,0

<0,01

0,02

359-Ю

0,0002
(<0,007)

0,072

7,5

14,0

113,7/750,3

<0,01

0,02

228

Rn**,
Бк/дм3

222

3

90

137

*Указаны усредненные значения активности радионуклидов.

**Определение 90Sr и 137Cs выполнено ПАО АК «Киевводоканал»; 3Н (Т) — Г
 П «ГНИЦ СКАР»;
228
222
Rа и Rn — Институтом геологии НАН Украины.
***С — сеноманский, Ю — ю
 рский горизонт.

чувствительны к рН среды и образуют труднорастворимые гидроксиды, а в более щелочной области
рН становятся наиболее подвижными, преимущественно за счет образования комплексных анионных форм, коллоидов и суспензий (Y, Tі, Zr, Cr, Fe,
Ru, Rh, Ce, Th, Pu, U и др.). При значениях Z/r > 7
миграция элементов происходит главным образом
в виде истинных растворов (например, TcO4–, NO3–,
PO43–, SO42– и другие высокозарядные радионуклиды — а нионы).
Для соединений урана в воде поверхностных
водоемов и верхних слоях почвы наиболее характерна высшая степень окисления U(VI). Причем химия
таких систем является достаточно сложной, учитывая высокую склонность уранил-ионов к образованию различных органических и неорганических
90

комплексов, в том числе растворимых карбонатных
комплексов анионной природы (рис. 1). Хотя известно, что U(VI) с гидрокарбонат-ионами комплексных
соединений не образует [28], однако за счет сдвига
углекислотного равновесия в присутствии ионов
металла образуются растворимые карбонатные комплексы. Именно анионная природа соединений U(VI)
в окружающей среде при рН, характерных для природных вод, способствует его интенсивной миграции
по почвенному вертикальному и горизонтальному
профилям.
Это особенно опасно для регионов расположения уранодобывающих и перерабатывающих предприятий в Украине (Днепропетровская, Кировоградская обл.), где уран может попадать из сточных вод
урановых шахт и хвостохранилищ в поверхностные
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а

б

(для природного урана ПДК установлено как в Бк/дм3,
так и в мкг/дм3, поскольку большинство лабораторий
определяют его массовую концентрацию спектрофотометрическим методом или масс-спектрометрией
с индуктивно-связанной плазмой).
Торий. Ионы Th(IV) в водных средах склонны
к гидролизу уже при рН > 1. Учитывая произведение
растворимости Th(OH)4 (lgПР = –45), образование
истинных коллоидов гидроксида Th(IV) в воде наблюдается даже при его микроконцентрациях. Кроме того, в зависимости от рН водной среды, а также
концентрации Th(IV) может образовываться не только аморфный осадок гидроксида Th(OH)4, но и разные
мономерные и полимерные продукты гидролиза.
Исследование процессов гидролиза Th(IV) в водных
растворах показало, что гидролизные формы доминируют в достаточно широком диапазоне рН (рис. 2) [29].
Исследованию форм нахождения тория в водных растворах (коллоидных, полимерных или взвешенных),
моделирующих природные воды, в зависимости от
его концентрации и природы минеральных (органоминеральных) взвесей посвящена работа [30]. Поскольку продукты гидролиза Th(IV) более устойчивые, чем комплексы с неорганическими лигандами,
то в природных водах практически весь Th(ІV) находится в виде коллоидов или псевдоколлоидов.
Показана существенная роль рН и концентрации гумусовых кислот в механизме сорбции Th(IV).
Состояние радиоактивных изотопов, которые находятся в минимальных количествах (так называемых
радиоконцентрациях), определяет их поведение в водоемах. Кроме того, форма нахождения радионукли-

Рис. 1. Распределение основных форм U(VI)
в зависимости от рН в присутствии 5 · 10‑3 М СО32- (а)
и 100 мг/дм3 ФК (б)

и подземные воды, которые используются в качестве
источников питьевого водоснабжения.
Исследования радиоактивности подземных вод,
проведенные Научно-техническим центром испытания воды Института коллоидной химии и химии
воды НАН Украины, показали, что в воде подземных
скважин г. Киев на глубине 200−320 м ни разу не были
обнаружены радионуклиды чернобыльского происхождения. Незначительные величины Σβ-активности обусловлены наличием в подземных водах ионов
калия. Уран в подземных водах также практически
не обнаруживается. При ПДК для природного урана
в питьевой воде 40 мкг/дм3 (1 Бк/дм3) его концентрация в подземных водах значительно ниже допустимой
ISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

Рис. 2. Распределение форм Th(IV) при различных
значениях рН в водном растворе (CTh = 100 мкмоль/дм3)
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дов в воде имеет большое значение и для оценки их
дальнейшего поведения при попадании в организм
человека. В работе [30] достаточно подробно исследованы формы нахождения тория в водных растворах,
в том числе и в водных растворах с различным значением рН. Показано, что для Th(IV) в водных растворах доминируют процессы гидролиза. Полимерные
формы при микроконцентрациях тория не образуются, а анионные гидроксокарбонатные комплексы
Th(OH)3СО3– появляются только при рН > 9,0, но даже
при рН=10,0 их доля составляет не более 20 %.
Проведенные исследования показали, что Th(IV)
в природных водах может находиться преимущественно в сорбированном состоянии на взвешенных
веществах, всегда имеющихся в незначительных количествах даже в самых чистых подземных водах,
которые играют роль твердой матрицы для осаждения коллоидных частиц гидроксидов тория.
Радон‑222 (T½ = 3,825 сут) является химически
инертным продуктом распада уранового ряда 238U →
226
Ra → 222Rn. В дальнейшем радон распадается с образованием радиоактивных изотопов: γ-излучающих
214
Pb (T½ = 27 мин) и 214Bi (T½ = 19,7 мин); β-излучающего — 210
 Pb (T½ = 22 года). Наличие 222Rn в природных водах обусловлено эманирующей способностью
руд и горных пород, содержащих урано-радиевую минерализацию. Радон хорошо растворяется в воде (коэффициент его растворимости составляет 0,25−0,30
при 15 °C [31]) и мигрирует на значительные расстояния, несмотря на небольшой период полураспада [31].
Однако при увеличении температуры растворимость
его в воде резко уменьшается [33]. Показатели концентрации радона снижаются от подземных и грунтовых вод к поверхностным [31].
В Украине проводились преимущественно выборочные исследования наличия 222Rn в природных
водах. Контроль его содержания в питьевой воде
практически не осуществляется, что связано с трудностями измерения объемной удельной радиоактивности радона, поскольку растворенный радон легко высвобождается из воды при работе с ней. Так,
в воде, оставленной стоять, радиоактивность радона снижается, а при кипячении воды радон может
мигрировать в воздух, скапливаясь в закрытом помещении (концентрация радона 1 000 Бк/дм3 в воде,
используемой в бытовых целях, в среднем увеличивает концентрацию радона в воздухе помещения на
100 Бк/м3) [33], что особенно опасно.
Исследования питьевой воды в рамках «Комплексной программы защиты населения Кирово92

градской области от воздействия ионизирующего
излучения на 2014−2018 гг.» показали, что на значительной части указанной территории содержание
222
Rn в подземных источниках водоснабжения (скважины и общественные колодцы) превышает ПДК
в питьевой воде в 1,2−6 раз (105,5 ÷ 654,1 Бк/дм3) [34].
Для подземных вод, используемых в хозяйственно-п итьевом водоснабжении Северо-Восточного
Донбасса (Луганская обл.) и других регионов востока
Украины, характерен риск радонового загрязнения
в связи с наличием 222Rn в подземных водах водозаборов промышленных предприятий. Содержание 222Rn
в эксплуатационных скважинах Светличанского водозабора составляет 150−240 Бк/дм3, а в некоторых
источниках воды до 2 500 Бк/дм3. Особенно это касается источников воды, находящихся в зоне влияния
ликвидируемых угольных шахт в результате активизации газовой миграции при их «мокрой» консервации [32, 35]. В окислительных условиях происходит
интенсивная миграция 238U, 226Ra и 222Rn из угольных
пластов, обладающих сорбирующими свойствами,
в подземные воды [32]. Зафиксировано наличие 222Rn
и в некоторых источниках питьевого водоснабжения
Харьковской обл. [36]
Эффективным и доступным методом удаления
(до 99,9 %) радона из питьевой воды является аэрация, однако использование указанного метода приводит к высвобождению значительных количеств
даного радионуклида в атмосферу [34].
Цезий‑137 (Т½ ≈ 30 лет, β- и γ-излучатель [37])
относится к основным дозообразующим радионуклидам. В воде 137Cs находится в основном в виде
водорастворимых катионных форм, поэтому ему
присуща высокая миграция водным путем. В экосистемах цезий выступает геохимическим аналогом калия, поскольку радиусы их гидратированных ионов близки (r Cs = 0,228 нм и rK = 0,232 нм),
что способствует его легкому усвоению живыми
организмами. Указанный радионуклид способен
к биоаккумуляции, особенно в клетках мягких
тканей, что приводит к возникновению опасности
внутреннего облучения организма и угнетению его
жизнедеятельности [38, 39]. По характеру поведения в системе "почва — раствор" 137Сs относится
к группе изотопов, особенностью которых является их способность как к ионообменному связыванию, так и к необменной сорбции твердой фазой
почв, минеральными и органоминеральными коллоидами водных сред, а также донными осадками
[40]. Согласно данным [3], для одной и той же по-
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чвы в одинаковых условиях прочность связывания
радионуклидов повышаетсяся в ряду 90Sr < 106Ru <
95
Zr < 144Се < 137Cs, где радиоцезий является наименее подвижным и прочно фиксируется почвенно-
поглощающим комплексом.
Стронций‑90 (Т½ ≈ 28 лет [41]) — радионуклид
техногенного происхождения, основными источниками попадания в окружающую среду которого
являются аварийные ситуации на АЭС. Как и 137Сs,
он является высокотоксичным, легко усваивается
живыми организмами при участии транспортных
систем его аналога — кальция (имеют одинаковые
радиусы гидратированных ионов rSr = r Ca = 0,420
нм). 90Sr избирательно накапливается в костной ткани человека, его биологическая опасность определяется не только большим периодом полураспада,
но и высокой миграционной способностью в природных объектах. В водных средах радиостронций
находится преимущественно в виде растворимых
катионных форм и в составе комплексных ссоединений с органическими и неорганическими лигандами, а в нерастворимой форме — а дсорбированный
на минеральных частицах [41−43]. Несмотря на небольшую растворимость многих солей стронция,
в природных водах минеральные фазы этого элемента практически не осаждаются, что обусловлено
его микроконцентрациями даже в радиоактивно загрязненных водах. В этих условиях возможно только соосаждение стронция с карбонатом кальция и
гидратованными оксидами железа, а также сорбция
глинистыми минералами, оксидами мангана и гумусовыми веществами. Миграционная способность
90
Sr повышается с увеличением содержания органических компонентов в почвах, количества обменного кальция и кислотности почв [43]. Установлен
ряд влияния конкурирующих ионов на сорбцию
Sr2+ почвенно-поглощающим комплексом: Al(ІІІ) >
Fe(ІІІ) > Ba2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > NH4+ > Na+ [44].
Таким образом, изотопы щелочных и щелочно-
земельных элементов поглощаются осадками водных сред и глинистыми компонентами почв по
механизму катионного обмена; изотопы гидролизующихся элементов — по типу сорбционного извлечения или в результате коагуляции коллоидов
(истинных или псевдоколлоидных форм).

ников питьевого водоснабжения согласно действующим нормативным документам на питьевую воду.
Результаты радиологического анализа вод поверхностных и подземных источников питьевого
водоснабжения г. Киева свидетельствуют о том, что
все показатели находятся в пределах допустимых значений.
Показано, что физико-х имические формы существования естественных и техногенных радионуклидов в водной среде определяют их миграцию в окружающей среде, а следовательно, и их потенциальное
воздействие на живые организмы.
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Радіоактивні елементи в природній і питній
воді України
Розглянуто радіаційні аспекти якості природної
та питної води в Україні. Показано, що радіоактивність підземних вод є переважно наслідком забруднення природними радіонуклідами і продуктами їхнього розпаду: 238U (234U, 226Ra, 210Pb, 210Po) і 232Th (228Ra,
222
Rn), а також 40K. Рівень забруднення артезіанських
свердловин визначається такими радіонуклідами,
як природний U, 222Rn, 226Ra і 228Ra. Поверхневі і підземні води, що є джерелами питного водопостачання
і розташовані біля радіаційних об’єктів, необхідно
контролювати на наявність радіонуклідів техногенного походження 90Sr, 137Cs, а також 3H. Проведено
порівняння гігієнічних норм вмісту радіонуклідів
у питній воді. Представлено результати радіологічного аналізу джерел питного водопостачання
м. Києва — річок Десни та Дніпра, підземних свердловин сеноманського і юрського горизонтів. Установлено, що вміст тритію та інших нормованих радіонуклідів у питній воді значно нижчий за гранично
припустиму концентрацію і перебуває на рівні фонових значень. Подано характеристику міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі з урахуванням фізико-х імічних форм їхнього знаходження.
Детально розглянуто форми знаходження 3H, U(VІ),
Th(ІV), 222Rn, 137Cs і 90Sr у водному середовищі, що
визначають рухливість радіонуклідів та їхній потенційний вплив на живі організми.
Ключові слова: радіонукліди, міграція, джерела питної
води, гігієнічні нормативи, екологічна безпека.
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Radioactive Elements in Natural and Drinking Water
in Ukraine
The radiation aspects of the quality of natural and
drinking water in Ukraine are considered. It has been shown
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that groundwater radioactivity is mainly a consequence of
contamination with natural radionuclides and their decay
products: 238U (234U, 226Ra, 210Pb, 210Po) and 232Th (228Ra, 222Rn),
as well as 40K. The pollution level of artesian wells is determined by such radionuclides as natural U, 222Rn, 226Ra and
228
Ra. Surface and groundwater, which are sources of drinking water supply and located in the area where radiation
objects are located, must be monitored for the presence of
technogenic radionuclides of 90Sr, 137Cs, as well as 3H.
The hygienic standards for the content of radionuclides in drinking water are compared. The results of a
radiological analysis of sources of drinking water supply
in Kyiv — Desna and Dnipro rivers, underground wells
of the Senoman and Jurassic horizons are presented. It
was found that the content of tritium and other standardized radionuclides in drinking water is significantly
lower than the maximum permissible concentration and
are at the level of background values.
A characteristic of the migration of radionuclides in
the environment, taking into account the physicochemical forms of their occurrence, is given. The forms of the
presence of 3H, U(VI), Th(IV), 222Rn, 137Cs, and 90Sr in an
aqueous medium, which determine the mobility of radionuclides and their potential effect on living organisms,
are examined in detail. It is shown that the physicochemical forms of the existence of natural and technogenic
radionuclides in the aquatic environment determine
their migration in the environment, and therefore their
potential impact on living organisms.
Based on the analysis of scientific literature data,
an assessment of the radiation safety of drinking water
supply sources in Ukraine was made in accordance with
current regulatory documents for drinking water. The
results of a radiological analysis of the surface and underground drinking water sources in Kyiv indicate that
all indicators are within acceptable values.
Keywords: radionuclides, migration, sources of drinking
water, hygienic standards, environmental safety.
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Вибір і впровадження ефективної й екологічно безпечної технології очищення рідких радіоактивних відходів (РРВ) українських АЕС є актуальним, оскільки діюча
на АЕС схема переробки РРВ має чимало суттєвих недоліків. Однією з таких технологій вважається сорбційно-осадова з використанням природних або модифікованих мінеральних сорбентів, зокрема цеолітів, які мають молекулярно-ситові та
сорбційно-селективні властивості до низки радіонуклідів. У статті наведено результати дослідження сорбції 90Sr і 137Cs природним, кислотно- та лужно-модифікованим
цеолітами Сокирницького родовища з модельних розчинів РРВ та визначено форми
знаходження сорбованих радіонуклідів. Основним мінералом у складі цеолітових
порід є кліноптилоліт — 7 0 ± 3 мас. % із домішками кварцу та слюди у кількостях
~12 та ≤3 % відповідно. Показано, що в процесі модифікації цеоліту відбувається перерозподіл обмінних катіонів і вмісту катіонів у ґратці кліноптилоліту. Природний
цеоліт належить до калій-кальцій-натрієвих кліноптилолітів, натрій модифікований цеоліт — натрій-калій-кальцієвих, а кислотно модифікований — калій-натрійкальцієвих. Відношення Si/Al збільшується у ряду: цеоліт природний → цеоліт натрій
модифікований → цеоліт кислотно-модифікований. Установлено, що модифікація
кліноптилоліту натрієм не лише підвищує температурну стійкість, але й збільшує
адсорбцію радіонуклідів 90Sr і 137Cs з модельних розчинів РРВ. Ізотерми іонного обміну показують, що селективність натрієвої форми кліноптилоліту щодо досліджуваних радіонуклідів є вищою, ніж селективність природного і кислотно-модифікованого кліноптилолітів. Максимальний ступінь сорбції 90Sr природним цеолітом
протягом експерименту (14 діб) становить 55 %, 137Cs — 90 %, лужно-модифікованим
для 90Sr — 6 2,2 %, а 137Cs — 98,78 %, кислотно-модифікованим 90Sr — 1 8 %, а 137Cs —
85 %. Аналіз отриманих результатів дає підстави рекомендувати цеоліт Сокирницького родовища і його натрієві форми як ефективні сорбенти радіонуклідів із РРВ
у разі запровадження сорбційно-осадової технології.

Вступ
Розвиток атомної енергетики України є однією
з основних складових сталого розвитку країни та її

енергонезалежності. Сьогодні проблеми поводження з радіоактивними відходами (РАВ) набули загальнодержавного значення і стали одними з головних
факторів національної безпеки. Тому в період заго© Б. Г. Шабалін, К. К. Ярошенко, І. Л. Колябіна, 2020
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стрення численних проблем та обмеженості коштів
важливе місце посідає вибір ефективної та екологічно безпечної технології очищення великих об’ємів
низької або середньої активності рідких радіоактивних відходів (РРВ) і переведення їх у форми, що
відповідають критеріям довгострокового зберігання і захоронення у сховищах відповідного типу [1].
Одним із шляхів вибору такої технології є використання природних мінеральних сорбентів, зокрема
цеолітів, які мають суттєві переваги перед природними глинистими сорбентами (вермікуліт і монтморилоніт) — високу кислотостійкість, стійкість до
дії лугів, молекулярно-ситові властивості, значну
механічну міцність [2], у тому числі під дією радіаційного опромінення. При опроміненні до 107 Гр не
спостерігаються суттєві структурні зміни або зміни
сорбційних властивостей кліноптилоліту [3]. Цеоліти
мають також високу спорідненість до вилучення
з водних розчинів радіоактивного цезію [4] і вважаються перспективним природним фільтрувальним
матеріалом [5].
Для поліпшення сорбційних характеристик цеолітів (кліноптилолітів) використовують різні методи
їхньої модифікації (активації): обробку розчинами
кислот і лугів, солей, термообробку [6], гідротермальну модифікацію [7] та ін. Значна увага в цих дослідженнях приділяється хімічній модифікації природних кліноптилолітів розчинами кислот і лугів,
передусім завдяки порівняній дешевизні реагентів
і простоті обробки [8].
Наявність в Україні одного з найбільших у світі
родовищ цеолітів (кліноптилолітів) — Сокирницького родовища (промислові запаси корисної копалини 18 518,6 тис. т [9]), вміст якого в породі становить
65−96 %, обумовлює актуальність розробок на його
основі ефективних сорбентів 137Cs і 90Sr — основних
дозоутворюючих радіонуклідів практично всіх існуючих джерел утворення РРВ на АЕС із реакторами
ВВЕР. У вітчизняній літературі описані дослідження
природних цеолітів Сокирницького родовища і модифікованих форм для їхнього використання з метою
очищення природних і стічних вод від аміаку, важких
металів, природних радіонуклідів та інших речовин,
водночас їхні сорбційні властивості щодо радіонуклідів, які містяться в РРВ, практично не досліджені.
Метою роботи є експериментальне дослідження
кінетики сорбції 90Sr і 137Cs природним, кислотноі лужно-модифікованим кліноптилолітами Сокирницького родовища з модельних розчинів РРВ та визначення форм знаходження сорбованих радіонуклідів.
100

Експериментальна частина
Вихідні зразки кліноптилоліту. Зразки туфової
породи (цеолітів) відібрано на глибині 11−15 м (технологічний тип А, потужність 8,3−29,4 м) з видобувного кар’єру Сокирницького родовища, розробка якого проводиться ПрАТ «Закарпатнерудпром».
Основні характеристики кліноптилоліту, який
використовували у дослідженнях, відповідали
ТУ У 08.1‑00292540‑001:2014 «Щебінь, пісок та борошно з природного цеоліту Сокирницького родовища».
Зі зразків відбирали фракцію з величиною частинок
до 0,25 мм, що призначена відповідно до вищезгаданих технічних умов для виробництва будівельних
матеріалів (марка ПЦББ) та очищення контурної
і ставкової води атомних реакторів (ПЦА). Фракцію
промивали дистильованою водою від залишків пиловидної фракції з періодичним перемішуванням до
повної прозорості відмивної води. Залишок відділяли
та висушували до повітряно-с ухого стану в ексикаторі. Іонообмінна ємність кліноптилоліту становить
1,23 мг-екв/г повітряно-с ухого зразка, у тому числі
за складом обмінного комплексу: К+ — 0,02; Na+ —
0,12; Са 2+ — 1,08 мг-екв/г. Максимальна сорбційна
ємність по воді за різних відносних тисків водяного
пару (Р/Рз) становить 0,2−5,2; 0,4−5,6; 0,6−5,9; 0,8−6,3;
0,95−6,6 ммоль/г.
Кислотна і лужна модифікація кліноптилолітів.
Модифікацію кліноптилоліту проведено таким чином:
1. Кислотна модифікація: реагент — 20 % HCl,
час обробки — 2 год у режимі кипіння зі зворотнім холодильником, співвідношення фаз твердої
до рідкої — 1 : 2. Зразки промивали дистильованою
водою до від’ємної реакції на іони Cl– і залишали
у повітряно-с ухому стані в ексикаторі.
2. Лужна модифікація: концентрація NaOH —
5,5 %, час активації — 2,75 год у режимі кипіння зі
зворотнім холодильником, співвідношення фаз твердої до рідкої — 1 : 2. Зразки промивали дистильованою водою і залишали у повітряно-с ухому стані в ексикаторі.
Модельний розчин РВВ. Приготовано модельний розчин неупарених РРВ зі складом: Na+ — 4,6 г/
дм3; BO33- — 1,5 г/дм3; K+ — 1 г/дм3; Cl– — 3,5 г/дм3;
NO3– — 1,6 г/дм3; SO42– — 4 г/дм3; Co2+ — 36,5 мг/дм3;
Mn2+ — 7 мг/дм3; Cs+ — 45 мг/дм3; Sr2+ — 36 мг/дм3;
Ca 2+ — 0,8 мг/дм3; Fe3+ — 0,7 мг/дм3. До модельного
розчину, крім стабільних ізотопів Sr та Cs, додавали мітку радіоактивних ізотопів 90Sr та 137Cs визначеної активності. Визначення активності 90Sr та 137Cs
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у розчинах проводилися методом β-спектрометрії.
Активність радіонуклідів: 90 Sr — 3,2 ∙ 10 4 Бк/дм 3;
137
Cs — 3,45 ∙ 104 Бк/дм3. Загальна мінералізація розчину складає 17,6 г солей/дм3. pH розчину доводили
до 11,5 за допомогою лугу (NaOH).
Методи досліджень природного і модифікованих
кліноптилолітів передбачали аналітичні та експериментальні дослідження з використанням сучасної
контрольно-вимірювальної апаратури та методів
дослідження речовини. Для обробки результатів досліджень використовували комп’ютерні технології.
Скануюча електронна мікроскопія (СЕМ)
і електронно-дисперсійні спектри (ЕДС)
Дослідження проведено на растровому електронному мікроскопі JSM‑6700F, обладнаному енергодисперсійною системою для мікроаналізу JED‑2300
(JEOL, Японія). Отримання РЕМ‑зображень та визначення хімічного складу зразків виконано за прискорювальної напруги 15 kV, струму зонда 6 ∙ 10‑10 А та
діаметра зонда 1−2 мкм. Як еталони використано
чисті метали, мінерали, оксиди і фториди. Розрахунок концентрацій елементів здійснювали за методом
ZAF‑корекції.
Диференціально-
т ермічний аналіз (ДТА).
Термогравіметричний аналіз (ТГА) і диференційно
скануючу калориметрію (ДСК) проведено на сумісному ТГА/ДСК/ДТА аналізаторі марки NETZSCH
STA449F1 з програмною обробкою даних ТА
Instruments Universal V4.2E і можливістю проведення
досліджень в атмосферах аргону і повітря. Маса зразків 0,2 г, швидкість нагріву 5 °C за хвилину, охолодження довільне, еталон Al2O3. Діапазон вимірювання
20−1 000 °C. Точність визначення температури ±0,1 °C.
Дані термічного аналізу порівнювали з еталонами
кривих нагріву глинистих мінералів [10].
Рентгенофазовий аналіз (РФА). Зразки досліджено на рентгенівському дифрактометрі Shimadzu
XRD‑6000 (Японія). Дискретний режим зйомки,
крок 0,02 град, експозиція в точці 1 с. Напруга на
трубці 35 кВ, струм 30 мА. Ідентифікацію мінерального складу проводили відповідно до картотеки
ASTM [11] і робіт [12, 13].
Інфрачервона спектроскопія (ІЧС). Для отримання і дослідження спектрів застосовано метод ІЧ
спектроскопії з Фур’є перетворенням (FTIR) на Спектрометрі VERTEX 70 з модулем одноразового НПВО
Platinum АТР виробництва компанії Bruker, Німеччина. Програмне забезпечення OPUS65. Спектри
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отримували в діапазоні довжин хвиль 400–4 500 см‑1
з точністю вимірювання 0,5 см‑1 і використанням
бібліотеки ІЧ спектрів-еталонів.
Методика сорбційних досліджень
1. Підготовлено наважки по 0,25 г зразків сорбентів. Кожну наважку заливали 25 мл модельного
розчину. Проби залишали протягом від 1 год до 14 діб
з періодичним перемішуванням за температури 20 ±
1 °С.
2. Після закінчення відповідного інтервалу часу
розчини декантували, відбирали аліквоту 10 мл, випаровували до сухого залишку в тефлоновій чашці
Петрі та проводили вимірювання залишкової активності 90Sr та 137Cs.
3. Після сорбції сорбент заливали 25 мл дистильованої води для визначення частки водорозчинної форми
90
Sr та 137Cs та витримували в контакті впродовж 1 доби
при періодичному перемішуванні. Далі розчин декантували, а сорбент заливали 25 мл ацетатно-амонійного
буферного розчину (рН = 5) та витримували в контакті впродовж 1 доби для визначення частки обмінно-
поглинутих 90Sr та 137Cs. Розчин знову декантували,
а сорбент заливали 25 мл 0,1М розчину HNO3 та витримували в контакті впродовж 1 доби для визначення частки кислоторозчинної форми сорбції 90Sr та
137
Cs. Аналогічно до п. 2 у кожному фільтраті визначали ступінь десорбції 90Sr та 137Cs, вимірюючи їхню
активність у відповідних пробах [14].

Результати та їх обговорення
Цінність цеолітів зумовлена загальним для цих
мінералів ажурним алюмокремнієвокисневим каркасом, що утворює систему порожнин і каналів, розмір
вхідних вікон яких досить великий, щоб у них могли
проникнути молекули та іони багатьох органічних
і неорганічних сполук. Каркас має негативний заряд,
і цей заряд компенсується переважно гідратованими
катіонами лужних і лужноземельних металів Na+, K+,
Ca2+, Mg2+ та молекулами води, які знаходяться в порах і пустотах каркасу і слабо пов’язані з ним. При
цьому вказані гідратовані катіони посідають певні
місця у структурі (рис. 1), яка має мікропори відповідного розміру та просторової орієнтації, а саме:
1) Na- і Ca-іони, локалізовані в 10-кратному кільці
розміром 0,75 × 0,31 нм; 2) Na- і Ca-іони — у 8-кратному структурному кільці розміром 0,46 × 0,36 нм;
3) K‑іони, локалізовані в 8-кратному вертикально101
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му структурному кільці; 4) Mg-іони, локалізовані
в 10-кратному структурному кільці та розташовані
в центрі каналу [15]. За даними [16], гідратовані катіо Cs+ = 0,456 нм і
ни Cs+ і K+ мають близькі діаметри — Ø
ØK+ = 0,464 нм, а для Ca2+ і Sr2+ вони практично однакові — 0 ,840 нм [17]. Катіони і молекули води можуть
бути частково або повністю заміщені (видалені) шляхом іонного обміну і оборотно-дегідратовані без руйнування каркасу цеоліту, що є важливим фактором
у процесах сорбції. В умовах сорбції цезію з водних
розчинів, що містять іони Na+, K+, Mg2+, Ca2+, для кліноптилолітів буде істотно проявлятися конкуренція.
У роботі [6] показано, що обмінними катіонами при
сорбції цезію кліноптилолітом у більшому ступені
є Ca2+, Mg2+ і Na+, ніж K+. Кліноптилоліт має високу
селективність щодо цезію і стронцію порівняно з натрієм, кальцієм і магнієм, а селективна послідовність,
отримана зі значень термодинамічних констант
і стандартної вільної енергії, є такою [18]: Cs+ > K+ >
Sr2+ ~ Ba2+ > Ca2+ >> Na+ > Li+ > Pb2+ >Ag+ >Cd2+ ~ Zn2+
> Ca2+ > Na+ > Mg2+.

а

б

Рис. 1. Проекція фрагмента пористої кристалічної
структури кліноптилоліту: а — ф
 рагмент каркасу, б — 
канали, що утворені десятичленними і восьмичленними
кільцями відповідно; а, b — осі [5]

При заміщенні Si на Al у тетраедрах і зменшенні
Si/Al-відношення в структурі кліноптилоліту виникає
спотворення його елементарної комірки, що призводить до погіршення його іонообмінних властивостей,
і для їхнього покращання з метою використання кліноптилоліту як адсорбенту застосовують модифікування кліноптилолітів [6].
На СЕМ‑зображеннях кліноптилолітів (рис. 2)
спостерігається шорстка поверхня, яка визначає
можливість їх використання як сорбенту для видалення з водних розчинів різних токсичних компонентів, у тому числі завислих і колоїдних домішок.
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Фото поверхні цеоліту показує наявність у його
структурі вхідних «вікон», пор і каналів. Зразки не
мають виражених тріщин на поверхні частинок,
вони складені з напівпрозорих, ізометричних і відносно великих за розмірами кристалів (приблизно
250−300 нм), що мають пластинчасто-призматичну
форму, характерну для низькокремнистих кліноптилолітів.
Основу мінералу складають кисень, кремній та
алюміній. Також міститься незначна кількість лужних і лужноземельних металів та залізо. У процесі
модифікації зразків відбувається реорганізація водно-
катіонної підсистеми кліноптилоліту [19]. Відповідно
відбувається переміщення катіонів, оточених молекулами води, при цьому змінюється і водний баланс.
За даними ЕДС (табл. 1), відбувається перерозподіл
обмінних катіонів і вмісту катіонів у ґратці мінералу. Природний цеоліт належить до калій-кальційнатрієвих (К > Ca > Na) кліноптилолітів. Лужно-модифікований цеоліт — до натрій-кальцій-калієвих
(Na >> Ca ≈ K), при цьому збільшується вміст Na і Са,
зменшуються — К
 і Al у ґратці. Кислотно-модифікований цеоліт належить до калій-натрій-кальцієвих (К >
Na > Ca), зменшуються кількість обмінних катіонів Na,
Mg, Ca. Калій протоіонізується відносно слабо, також
зменшується вміст Fe та Al у ґратці і збільшується відносна кількість Si. Співвідношення Si/Al збільшується
у ряду: цеоліт природний (4,24) → цеоліт, модифікований NaOH (4,32) → цеоліт, модифікований HCl (6,37)
(див табл. 1). Тобто за умов кислотної модифікації
кліноптилоліт з низькокремністого перетворюється у висококремністий. Слід брати до уваги, що це
співвідношення чисельно може дещо змінюватись через наявність у зразках кварцу і домішкових мінералів.
Таблиця 1. Відношення кремнію до алюмінію
і частка атомів в обмінному катіонному комплексі
кліноптилолітів
Зразок
Цеоліт
природний
Лужномодифікований
цеоліт
Кислотномодифікований
цеоліт

Si/Al

К/∑

Na/∑

Са/∑

4,24

0,46

0,22

0,32

4,32

0,26

0,50

0,24

6,37

0,81

0,10

0,09

Примітка. ∑ = K + Na + Ca.
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Рис. 2. СЕМ‑зображення (1) поверхні кліноптилолітів Сокирницького родовища та їхні дифрактограми (2):
а — природний; б — о
 броблений розчином NaOH; в — о
 броблений розчином HCl.
Q — кварц; Sl — с люда; Cl — к ліноптилоліт
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Поряд із типовими дифракційними піками кліноптилоліту (картка № 01‑079‑1460) [11] спостерігаються лінії найбільш інтенсивних дифракційних
полос еталонних зразків слюди (№ 01‑083‑1808)
і кварцу (№ 01‑089‑8937) (див рис. 2). Рентгенофазовий аналіз вказує на те, що основним мінералом
у складі досліджуваних зразків цеолітів є кліноптилоліт (~70 ± 3 мас. %) з домішками кварцу і слюди
у кількостях ~12 мас. % та ≤3 мас. % відповідно [20].
Однією з найважливіших технологічних характеристик цеолітів є їхня термостійкість [21], яка характеризує стабільність структури під час дегідратації
і залежить від складу обмінного комплексу і Si/Al-відношення [19]. Кінетика процесу видалення води різна
для природних і модифікованих зразків. Ендотермічні ефекти, що спостерігаються для зразків при нагріванні, відрізняються за температурними інтервалами протікання процесів і ентальпією.
Термоліз зразків відбувається впродовж 4 стадій
в інтервалі температур від 20 до 1 000 °C (рис. 3). На
1-й стадії відбувається значна втрата маси, пов’язана з видаленням фізично сорбованої води; 2-й стадії
термолізу, згідно з даними ДТА, відповідає виділення хімічно сорбованої (лігандної) води, яка локалізована за рахунок водневих зв’язків з поверхневими
OH‑групами, а також значної частини асоційованих
гідроксильних груп. Відповідно до даних ДТА, 3-й
стадії термолізу відповідає процес дегідроксилювання поверхні за рахунок відщеплення OH‑груп. Цей
процес має чітко виражену активаційну природу, про
що свідчить наявність чіткого ендомаксимуму у вказаній області температур. На 4-й стадії відбувається
руйнування та аморфізація кристалічної структури
цеоліту за рахунок спікання мікрокристалів, що супроводжується появою ендоефекту на кривій ДТА
і кристалізацією нових сполук з виділенням теплоти
(екзоефект).
Термічна стабільність зберігається до 550 °C
для природного кліноптилоліту, для кислотно модифікованого — 770 °С, для лужно-модифікованого — 7 67 °C. Тобто модифікація сприяє підвищенню
термічної стійкості цеолітів, а за температур вище
800 °C цеоліти не придатні для використання і неспроможні до регенерації [21].
Інфрачервоні (ІЧ) спектри зразків у діапазоні
400−4 500 см‑1 є типовими для кліноптилолітів, які характеризуються смугами поглинання з приблизними
максимумами при 460, 1 050 і 3 600 cм‑1 [22]. На рис. 4
зображені ІЧ‑спектри природних і модифікованих
кліноптилолітів. Згідно з отриманими даними, мо104

Рис. 3. ТГА/ДСК/ДТА — криві (аргон): а — п
 риродний
зразок; б — з разок, оброблений кислотним розчином;
в — з разок, оброблений розчином лугу
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дифікація цеоліту у водному середовищі не призводить до розриву хімічних зв’язків. ІЧ‑спектри зразків залишаються добре розділеними. Молекули води
в цеолітному каркасі зв’язані з обмінними катіонами,
тому зміни в ІЧ‑спектрах обумовлені вмістом обмінних катіонів і їхньою локалізацією — м
 іграцією з великих площин у маленькі, що призводить до зміни
ширини та інтенсивності смуг поглинання. Максимуми при 3 620 і 3 622 см‑1 відповідають валентним коливанням О–Н зв’язків гідроксильних груп на поверхні
каркасу і О–Н зв’язків молекул води [23]. Смуга поглинання з максимумом при 1 627−1 630 см‑1 відповідає
деформаційним коливанням ОН‑груп молекул води
і вільних гідроксильних груп у структурі мінералу
[23]. Слабка смуга при 1 448 см‑1 лужно-модифікованого кліноптилоліту належить до коливань С–О зв’язків,
що може свідчити про наявність домішок кальциту.
Інтенсивні широкі смуги поглинання в діапазонах
1 008−1 032 см‑1 і 790−690 см‑1 належать асиметричним
і симетричним валентним коливанням Al(Si)O4 зв’язків кліноптилоліту відповідно, а також кварцу. Смуги
в діапазоні 400−600 см‑1 належать до деформаційних
коливань зв’язків Si–O і Si–O–Al у тетраедрах. З результатів аналізу ІЧ‑спектрів зразків кліноптилолітів
можна зробити висновок, що модифіковані зразки мають більший ступінь кристалічності порівняно з природним кліноптилолітом, при цьому міцність зв’язків
Si–O; Si–O–Al у тетраедрах збільшується (зміщення
частот коливань у низькочастотну область — 449 →
436 → 435 см‑1; 1027 → 1032 → 1008 см‑1).
Дослідження сорбції 90Sr (рис. 5) та 137Cs (рис. 6)
природним, лужно- та кислотно-модифікованими
цеолітами Сокирницького родовища показали, що
найвищі значення ступеня сорбції як до 90Sr, так і 137Cs
встановлені при сорбції лужно-модифікованим цеолітом (максимальний ступінь сорбції 90Sr — 62,2 %;
137
Cs — 98,8 %). Нижчі значення ступеня сорбції 90Sr
137
і Cs спостерігалися для природного цеоліту (максимальний ступінь сорбції 90Sr — 55,4 %; 137Cs — 90,2 %),
а найнижчий ступінь сорбції 90Sr та 137Cs установлений
при сорбції кислотно-модифікованим цеолітом (максимальний ступінь сорбції 90Sr — 1 8,3 %; 137Cs — 8 5,1 %).
Час встановлення рівноваги при сорбції 90Sr
досліджуваними цеолітами складає від 2 до 14 діб,
а рівновага сорбції 137Cs досягається за 2−4 доби
від початку експерименту для всіх зразків цеолітів.
При збільшенні часу контакту сорбенту з розчином
ступінь сорбції практично не змінюється.
Таким чином, за ефективністю сорбції 90Sr та
137
Cs (збільшення ступеня сорбції та зменшення
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Рис. 4. ІЧ-спектри: а — природний цеоліт
Сокирницького родовища; б — модифікований лугом
цеоліт (Na-форма); в — модифікований кислотою цеоліт
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часу встановлення рівноваги) розглянуті сорбенти
можна розташувати в такій послідовності: лужно-
модифікований цеоліт (Na-форма) > природний цеоліт (Ca-форма) > кислотно-модифікований цеоліт
(H‑форма). Тобто серед досліджуваних зразків сорбентів найбільш ефективним щодо 90Sr і 137Cs є лужно-модифікований цеоліт. Отже, модифікація природних сорбентів натрієм підвищує ступінь сорбції
90
Sr і 137Cs на 10−15 %.
Під час сорбції 90Sr (див. рис. 5) і 137Cs (див.
рис. 6) цеолітами Сокирницького родовища, спостерігається переважання (до 20 %) вмісту обмінної
форми сорбції 137Cs та 90Sr над необмінною формою.
Сорбцію 137Cs (див. рис. 6) умовно можна поділити на два етапи: на першому (до 2-ї доби експерименту) спостерігається швидке збільшення частки як
обмінної, так і необмінної форм сорбції; на другому
(після 2-ї доби) дуже повільне збільшення частки
обох форм сорбції.
Сорбція 90Sr (див. рис. 5) проходить аналогічно у два етапи: на першому спостерігається швидке
збільшення обох форм сорбції, а на другому — п
 овільне. На кінець експерименту (14-та доба) вміст обох
форм сорбованих 137Cs і 90Sr практично однаковий, за
винятком експерименту з сорбції 137Cs на кислотно-
модифікованому цеоліті (вміст обмінної форми вдвічі
переважає вміст необмінної форми).
Результати визначення форм знаходження сорбованих радіонуклідів показали, що в разі сорбції 90Sr
природним та лужно-модифікованим цеолітами характерне переважання іонообмінної сорбції у межах
до 20 %, а при сорбції кислотно-модифікованим цеолітом — р
 івність обмінної та необмінної форм.
Для сорбції 137Cs природним та лужно-
модифікованим цеолітами характерне переважання
іонообмінної форми в межах до 10 %, при цьому під
час сорбції лужно-модифікованим цеолітом до 2-ї
доби експерименту спостерігається переважання
вмісту необмінно сорбованого цезію на 10 %. Під час
сорбції 137Cs лужно-модифікованим цеолітом протягом усього експерименту (14 діб) спостерігається переважання обмінної форми сорбції над необмінною
практично у два рази.
При поводженні з РРВ АЕС слід враховувати
значну кількість технологічних чинників, зокрема
значний об’єм таких відходів і, відповідно, динамічні умови очищення, особливості хімічного і радіонуклідного складу (він неоднаковий для кожної АЕС),
мінералізацію, наявність органічних сполук, колоїдів
і зависів, вимоги до кінцевих продуктів очищення
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Рис. 5. Сорбція 90Sr цеолітами Сокирницького
родовища: а — природного; б — л ужно м
 одифікованого;
в — кислотно модифікованого

(сорбенту і розчину солей), які відсутні у національних регулюючих положеннях, та ін. Усе це вимагає
послідовних і системних досліджень, враховуючи
вищенаведені чинники, але не обмежуючись ними.
Разом з тим метод цементації або керамізація сорбентів після очищення РРВ можуть розглядатись
як один з варіантів отримання задовільних форм
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клаз залежно від хімічного складу цеоліту), отримана термообробкою цеолітів, може на кілька порядків
підвищувати стійкість до вилуговування радіонуклідів порівняно з іншими матричними формами
РАВ [25, 26].
Висновки

Рис. 6. Сорбція 137Cs цеолітами Сокирницького
родовища: а — природного; б — л ужно-модифікованого;
в — кислотно модифікованого

РАВ для їхнього довгострокового зберігання і захоронення. Уведення до лужного цементу природного
цеоліту сприяє оклюдуванню аніонів (СО32–, SO42–,
NO3–) у стабільні неорганічні комплекси та зв’язуванню розчинних солей і лугів (Na, K) у нерозчинні
гідроалюмосилікати [24], а полікристалічна кераміка
(α - кристоболіт, кварц, польовий шпат або плагіоISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

Дослідження зразків природного, кислотно- та
лужно-модифікованого кліноптилолітів Сокирницького родовища, сорбції/десорбції їх щодо радіонуклідів 90Sr і 137Cs з модельних розчинів РРВ дають
підстави зробити наведені нижче висновки.
1. Основним мінералом у складі цеолітових порід
є кліноптилоліт (~70 ± 3 мас. %) із домішками кварцу
і слюди у кількостях ~12 та ≤3 мас. % відповідно.
2. У процесі модифікації цеоліту відбувається перерозподіл обмінних катіонів і вміст катіонів
у ґратці кліноптилоліту. Природний цеоліт належить до калій-кальцій-натрієвих (К > Ca > Na) кліноптилолітів, натрій-модифікований цеоліт — до
натрій-калій-кальцієвих (Na >> K > Ca), а кислотномодифікований належить до калій-натрій-кальцієвих
(К > Na > Ca). Відношення Si/Al збільшується в ряді:
цеоліт природний → цеоліт натрій-модифікований →
цеоліт кислотно-модифікований.
3. Для природного кліноптилоліту термічна стабільність зберігається до 550 oС, кислотно-модифікованого — до 770 oС, натрій-модифікованого — до
767 oС. Модифікація цеолітів сприяє підвищенню
їхньої термічної стійкості.
4. Модифікація кліноптилоліту в натрієвій формі збільшує адсорбцію радіонуклідів 90Sr і 137Cs з модельних розчинів РРВ. Ізотерми іонообміну показують, що селективність кліноптилоліту в натрієвій
формі щодо цих радіонуклідів є вищою, ніж селективність природного кліноптилоліту і кислотно-модифікованого кліноптилоліту. Максимальний ступінь
сорбції 90Sr природним цеолітом протягом експерименту (14 діб) становить 55 %, 137Cs — 90 %, лужно-
модифікованим для 90Sr — 62,2 %, а 137Cs — 98,78 %,
кислотно-модифікованим 90Sr — 18 %, а 137Cs — 85 %.
5. Кліноптилоліт із Сокирницького родовища
і його натрієві форми можна рекомендувати як ефективні сорбенти радіонуклідів із РРВ у разі запровадження сорбційно-осадової технології очищення, враховуючи молекулярно-ситові і сорбційні властивості,
спроможність до регенерації, можливість додавання
до портландцементу (цементування) або термообробки з утворенням кристалічних матриць (керамізація).
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Исследование кинетики сорбции 90Sr
и 137Cs природным, кислотно- и щелочномодифицированным клиноптилолитами
Сокирницкого месторождения
Выбор и внедрение эффективной и экологически безопасной технологии очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) украинских АЭС является
актуальным, поскольку действующая на АЭС схема
переработки ЖРО имеет целый ряд существенных недостатков. Одним из путей выбора такой технологии
является сорбционно-осадочная технология с использованием природных или модифицированных минеральных сорбентов, в частности цеолитов, которые имеют молекулярно-ситовые и сорбционно-селективные
свойства по отношению к радионуклидам. В статье приведены результаты исследования сорбции 90Sr и 137Cs
природным, кислотно- и щелочно-модифицированным
цеолитами Сокирницкого месторождения из модельных растворов ЖРО и определены формы нахождения
сорбированных радионуклидов. Основным минералом
в составе цеолитовых пород является клиноптилолит –70 ± 3 мас. % с примесями кварца и слюды в количествах ~12 и ≤3 % соответственно. Показано, что
в процессе модификации цеолита происходит перераспределение обменных катионов и содержимого
катионов в решетке клиноптилолита. Естественный
цеолит принадлежит к калий-кальций-натриевым
клиноптилолитам, натрий-модифицированный цеолит — к натрий-калий-кальциевым, а кислотно-модифицированный — к калий-натрий-кальциевым.
Отношение Sі/Al увеличивается в ряду: цеолит природный → цеолит, натрий-модифицированный → цеолит кислотно-модифицированный. Установлено, что
модификация клиноптилолита натрием не только повышает температурную стойкость, но и увеличивает
адсорбцию радионуклидов 90Sr и 137Cs из модельных
растворов ЖРО. Изотермы ионного обмена показывают, что селективность натриевой формы клиноптилолита относительно исследуемых радионуклидов
выше, чем селективность природного и кислотно моISSN 2311-8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (16) 2020

дифицированного клиноптилолитов. Максимальная
степень сорбции 90Sr природным цеолитом на протяжении эксперимента (14 сут) составляет 55 %, 137Cs —
90 %, щелочно-модифицированным для 90Sr — 62,2 %,
а 137Cs — 98,78 %, кислотно-модифицированным 90Sr —
18 %, а 137Cs — 85 %. Анализ полученных результатов
дает основания рекомендовать цеолит Сокирницкого месторождения и его натриевые формы в качестве
эффективных сорбентов радионуклидов из ЖРО при
внедрении сорбционно-осадочной технологии.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, сорбция,
цезий, стронций, клиноптилолит, цеолит.
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Study of Kinetics of 90Sr and 137Cs Sorption on
Natural, Acid- and Alkali-Modified Clinoptilolites
of Sokyrnyts’ke Deposit
Selection and implementation of an efficient and environmentally friendly technology for decontamination of
liquid radioactive waste (LRW) from Ukrainian nuclear
power plants is of vital importance, since the current LRW
treatment scheme has a number of significant disadvantages. One of such technologies is the sorption-sedimentary
technology using natural or modified mineral sorbents, in
particular zeolites, which have molecular sieve, sorption
and selective properties towards radiocesium. The results
of the study of natural, acid- and alkaline-modified zeolites
of Sokyrnyts’ke deposit, their sorption / desorption of 90Sr
and 137Cs radionuclides from model liquid radioactive waste
solutions are presented in the article. The main mineral in
zeolite is clinoptilolite ( ~70 ± 3 wt. %). It also contains traces
of quartz and mica of ~12 and ≤3 %, respectively. The redistribution of exchange cations is shown to take place in the
process of zeolite modification and the content of cations in
the clinoptilolite lattice changes. Natural zeolite belongs to
potassium-calcium-sodium clinoptilolites, sodium-modified zeolite – to sodium-potassium-calcium ones, and acid-modified zeolite – to potassium-sodium-calcium clinoptilolites. The Si/Al ratio increases in the series: natural zeolite →
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sodium-modified zeolite → acid-modified zeolite. It is found
that modification of sodium clinoptilolite not only improves
the thermal stability but also increases the adsorption of 90Sr
and 137Cs radionuclides from model liquid radioactive waste
solutions. The ion exchange isotherms show that the selectivity of sodium clinoptilolite towards these radionuclides is
higher than the selectivity of natural clinoptilolite and acid
modified clinoptilolite. The maximum sorption capacity of
90
Sr by natural zeolite during the experiment (14 days) was
55 %, 137Cs – 90 %. The sorption capacity of 90Sr by alkaline-modified zeolite was 62.2 % and of 137Cs – 98.78 %. That
by acid-modified zeolite was 18 % for 90Sr and 85 % for 137Cs.
The analysis of the obtained results gives grounds to recommend zeolite from Sokyrnyts’ke deposit and its sodium
forms as effective sorbents of radionuclides from liquid radioactive waste when introducing the sorption-sedimentary
technology of decontamination.
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Правила для авторів
Загальні вимоги
1. Редакція збірника «Ядерна енергетика та довкілля» приймає раніше неопубліковані авторські статті,
що відповідають профілю видання та мають наукове та практичне значення. Тексти статей та всі матеріали
до них повинні бути ретельно відредаговані та перевірені.
2. Статті, які є результатами робіт, проведених у сторонніх організаціях, повинні мати супровідний документ від цих організацій. Разом зі статтею до редакції журналу має бути поданий документ про можливість
відкритої публікації матеріалів та згоду авторів на поширення їх через мережу Інтернет.
3. Матеріали, що надходять до редакції для публікування, проходять обов’язкове рецензування. Зауваження рецензентів направляють розробнику матеріалів без вказівки імен рецензентів. Після отримання
рецензій і відповіді автора редакційна рада ухвалює рішення про можливість і порядок публікації роботи.
Незначні правки стилістичного, номенклатурного та формального характеру вносять до тексту без узгодження з автором.
4. Редакція приймає статті українською, російською або англійською мовою.
5. Рукопис статті можна подати у вигляді електронної копії (на електронному носії або електронною
поштою). Тверда копія статті подається за бажанням. Електронна версія статті повинна бути створена за
допомогою текстового редактора Microsoft Word з урахуванням таких вимог: шрифт – Times New Roman;
кегель – 11 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; розстановка переносів – переносів немає; форматування – по
ширині; колір шрифту – чорний; абзацний відступ – 1,5 см; розміри полів, мм: зліва – 24 мм, справа – 16 мм,
зверху – 22 мм, знизу – 28 мм.
6. Загальний обсяг статті разом з графічними матеріалами не повинен перевищувати 15 сторінок формату А4.
7. На титулі статті має бути представлено її УДК.
Українською, російською та англійською мовами слід навести:
прізвище, ім’я та по батькові автора;
його учений ступінь, звання, посаду, ідентифікатор ORCID;
повну назва організації, де працює автор, і її поштову адресу;
назву статті;
анотацію та ключові слова.
8. У разі співавторства додатково слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, відповідального за
контактування з редакцією, його телефон і адресу електронної пошти.
9. Графічний матеріал (чорно-білий) подають окремими від тексту файлами у форматі EPS, TIFF або JPG з
густиною точок на дюйм не менше 300 dpi. Зображення повинні бути якомога зрозумілішими. Назви та докладне
пояснення змісту слід наводити в підписах під рисунками, а не на самих ілюстраціях. Текст не повинен повторювати інформацію, представлену в рисунках, він має тільки давати основні висновки за ними та резюмувати
інформацію. Якщо рисунки мають малу кількість даних, їх варто замінити описом у тексті. Якщо рисунок
складається з кількох підрисунків (а, б, в, …), то підпис до рисунка має містити опис кожного з підрисунків.
Розмір шрифту надписів на рисунках і підписів до них – 10 пт, гарнітура – Times New Roman.
Графіки повинні відображати великі обсяги даних ясно і зрозуміло. Оформляючи в статті графіки, автор
має переконатися, що в них підписано всі осі, вказано всі одиниці виміру для величин, підписано всі криві
й масиви даних.
Схеми допомагають визначити ключові деталі в процесі, тому мають бути позбавлені зайвої інформації.
Оформляючи схему, потрібно підписати всі ключові елементи й навести додаткові пояснення в її заголовку
та основному тексті.
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10. Таблиці нумерують послідовно, відповідно до першого згадування про них у тексті. Перед кожною
таблицею повинна стояти її назва. Слід розшифрувати всі нестандартні абревіатури у виносках, використовуючи таку послідовність символів: *, **. Слід упевнитися, що кожна таблиця процитована в тексті.
11. Формули створюють у формульному редакторі MathType Equation або MS Equation та нумерують у
круглих дужках з правого боку. Грецькі і кириличні літери в формулах варто набирати прямим шрифтом
(опція «текст»), латинські – курсивом. Позначення величин і символи в тексті і таблицях варто набирати як
елементи тексту, а не як об’єкти формульного редактора.
12. Посилання на рисунок, графік, схему або таблицю є обов’язковим у тексті статті та згадується безпосередньо перед рисунком, графіком, схемою або таблицею.
13. Скорочення слів, словосполучень, назв, термінів, за винятком загальноприйнятих, можливе тільки
після їх повного першого згадування в тексті. Далі таке слово або формулювання слід вживати лише в скороченому вигляді.
14. Одиниці вимірювання мають бути вказані у відповідних метричних одиницях або в їх десяткових
кратних одиницях.
15. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.
16. Публікація у журналі є безкоштовною. Виплата авторського гонорару не передбачається.
Структура та зміст статті
Стаття повинна бути побудована за традиційним для світової наукової періодики планом: структурована
за розділами та завершуватися конкретними висновками, в яких у лаконічній формі викладено результати
роботи та пропозиції автора, що випливають із викладеного матеріалу.
Назва статті повинна відображати основну ідею дослідження; акцентувати на важливості дослідження;
бути лаконічною; зацікавлювати читачів.
Прізвища авторів англійською мовою подаються відповідно до прийнятої міжнародної системи транслітерації (з української – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської – відповідно до «Системы транслитерации Библиотеки конгресса США»). Наведення прізвища у різних системах транслітерації призводить до
дублювання профілів (ідентифікаторів) автора в базі даних (профіль створюється автоматично в разі збігу
його даних по двох публікаціях).
Анотація – це стисла інформація про зміст статті. Багато читачів знайомитимуться тільки з анотацію
статті, тому вона має бути зрозумілою та інформативною за умови опублікування її окремо від статті. Вона
не має повторювати відомості, що містяться в заголовку.
Анотація українською та російською мовами має бути розміром приблизно 1000 знаків. Оскільки єдиним
джерелом інформації щодо змісту статті для іноземних спеціалістів є анотація англійською мовою, вона має
бути більшою за обсягом (не менше 1800 знаків), більш структурованою та не має бути перекладним варіантом анотації українською або російською. Оптимальним для такої анотації є структурування відповідно
до основних елементів самої статті (актуальність, матеріали та методи, висновки тощо). Вона має бути інформативною (позбавленою загальних слів), змістовною (відображати основний зміст статті та результатів
досліджень) і містити термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів. Неприйнятним є нередагований автоматичний переклад за допомогою онлайн-сервісів.
Ключові слова використовуються для індексування роботи в електронних системах та мережі Інтернет.
Чим краще будуть підібрані ключові слова до роботи, тим більше людей зможуть її знайти, здійснюючи пошук за такими самими ключовими словами. Це збільшить читаність статті, а отже, підвищить ймовірність її
цитування. Ключові слова повинні відображати зміст статті та бути конкретними у своїй предметній галузі.
Структура статті передбачає такі основні розділи:
вступ;
стан проблеми та аналіз літературних даних;
постановка завдань дослідження;
матеріали дослідження, експериментальна частина;
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інтерпретація результатів та їх апробація;
висновки.
Вступ має надати читачеві інформацію (зокрема довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти, яке питання вивчалося, а також причини, з яких автор проводить дослідження. У вступі стисло
потрібно відобразити передумови до проведення дослідження: подати загальне розуміння проблеми, яку
автор порушив, й аргументовано обґрунтувати актуальність дослідження, описати проблему та тематику, а
також навести актуальні знання, пов’язані з розглянутими науково-дослідницькими завданнями.
Стан проблеми та аналіз літературних даних дає змогу виявити «нішу», де автори проводять наукові
дослідження. Розділ пишуть на основі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії, стандарти, звіти до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, має
охоплювати джерела не більше 10-річної давності (у галузі ІТ-технологій – 5-річної давності). Обов’язковим
є огляд закордонних наукових періодичних видань. Цей розділ є одним із найважливіших, оскільки з нього
випливає, наскільки автор особисто розуміє стан проблеми, яку береться досліджувати.
У літературному огляді висвітлюють не вирішені іншими вченими частини проблеми, які досліджує автор; викладають причини цього дослідження; чітко визначають цілі дослідження, які повинні узгоджуватися
з іншою частиною рукопису; наводять посилання на важливі джерела, які дають змогу повніше розкрити
суть роботи.
Правильно підібраний літературний огляд передбачає:
цитування автором найбільш релевантних результатів попередніх досліджень і пояснення того, наскільки вони співвідносяться з поточним дослідженням;
посилання на дослідження різних дослідницьких груп;
посилання на оригінальні дослідження, а не на велику кількість оглядових статей;
максимальна користь цитат для читача (читачеві не цікаво, коли автор посилається на велику кількість
своїх робіт або на інші роботи для того, щоб показати глибину своїх знань);
посилання на результати інших досліджень, які або суперечать отриманим автором результатам (якщо
такі є), або підтверджують їх.
Джерела в тексті статті повинні бути відсортовані за порядком згадування.
Матеріали дослідження, експериментальна частина є розділом, зі змісту якого має бути зрозуміло, як
отримано всі результати. Варто описати систему дослідження (методи, методику тощо). Методи, які використовували для обробки даних, мають бути обґрунтовані (спиратися на статистику). Автор, який використав
методику опублікованого дослідження, повинен послатися на неї та дати резюме процедури в тексті статті.
Результати дослідження мають бути чітко визначені, а підсумкові результати – об’єктивно підтверджені
(наприклад, результатами математичного, статистичного, імітаційного моделювання, натурними експериментами, фундаментальними положеннями наукових дисциплін у відповідній предметній галузі).
Інтерпретація результатів та їх апробація передбачає приклади практичних рішень (результати чисельних експериментів, графіки, діаграми тощо) на основі отриманих автором наукових результатів. Приклади дають змогу оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень та їх практичну значимість.
Потрібно вказати, в умовах якого виробництва були впроваджені або можуть бути впроваджені результати
досліджень.
Якщо результати не є основною метою статті, їх можна узагальнити й не публікувати дані детально. Тим
не менш, у разі недостатньої кількості інформації читач може втратити довіру до дослідження, припустивши,
що автор приховує слабкі докази.
Висновки відображають, наскільки матеріал дослідження відповідає його цілям, сформульованим у
вступі. Варто означити, чи існують альтернативні інтерпретації отриманих результатів та порівняти отримані результати з результатами інших досліджень.
Доречно вказати, як результати наукової розвідки можуть вплинути на майбутні дослідження, чи є в
дослідженні обмеження. Перевірте відповідність описаних висновків отриманим даним.
Список використаної літератури
Кожна констатація факту чи опис попередніх висновків, цитати, методи, моделі, рисунки, таблиці тощо,
запозичені з інших робіт, обов’язково супроводжуються посиланням на першоджерело.
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Посилання на список літератури повинні бути пронумеровані послідовно відповідно до їх порядку у тексті.
Правильне описання джерел, на які посилаються автори, є запорукою того, що цитовану публікацію
буде враховано в процесі оцінювання наукової діяльності її авторів, а отже, й організації, регіону, країни. За
цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність тощо.
З метою включення журналу до міжнародних баз даних у статтях видання потрібно використовувати
відповідні стандарти подання пристатейних списків літератури.
Після статті має бути розміщено два списки:
1) Список використаної літератури – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до вимог українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання».
2) References – той самий список літератури, де українські та російські джерела транслітеровані в латинському алфавіті та подані за допомогою міжнародної системи запису посилання American Psychological
Association (APA).
В опис джерела необхідно вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано
чинними в Україні державними стандартами.
У випадках оформлення україно- або російськомовного джерела іншою мовою після заголовка і відомостей про видання, транслітерованих латиницею, в [квадратних дужках] вказується переклад українського
(російського) заголовка разом з відомостями про видання на англійську мову.
Для транслітерування прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо варто користуватися
онлайн-конвертерами окремо для українською (http://translit.kh.ua/?passport) та російської (http://ru.translit.
net/?account=bgn) мов, посилання на які подані нижче. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже різні системи транслітерації сприятимуть створенню різних результатів.
Для україномовних і російськомовних статей рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних
посилань в References: ПІБ авторів (транслітерація), рік видання в дужках, назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ], назва джерела (транслітерація)
і переклад назви джерела англійською мовою [ ], вихідні дані з позначеннями англійською мовою, позначення
мови оригіналу (in Russ., in Ukr.).
Приклади
Стаття з періодичного видання
Автор(и) (рік видання). [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва періодичного
видання [Переклад назви видання англійською мовою], випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.). (in Ukr.)/(in
Russ.)
Ogorodnikov B. I., Skorbun A. D. (2006). [On the possibility of predicting the level of aerosol activity in the
ventilation system of the Shelter]. Problemy bezpeky atomnykh elektrostantsii i Chornobylia [Problems of nuclear
power plants safety and of Chernobyl], vol. 4, pp. 121–124. (in Russ.)
Книга
Автор(и) (рік видання). Транслітерована назва книги [Переклад назви книги англійською мовою]. Місто:
Видавництво, кількість сторінок (p.). (in Ukr.)/(in Russ.)
Nigmatulin R. I. (1987). Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase media]. Moscow: Nauka Publ.,
464 p. (in Russ.)
Стаття зі збірника доповідей конференцій
Автор(и) (рік видання). Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою].
Proceedings of the Назва конференції англійською мовою (країна, місто, дата проведення) (eds. (редактори,
редколегія − якщо є)), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.). (in Ukr.)/(in Russ.)
Mikhaylov A. V. (2017). Materialnye i geometricheskie parametry toplivosoderzhashchikh mass s vysokim
soderzhaniem urana v novom bezopasnom konfaynmente – Obekte «Ukrytiye» [Material and geometric parameters
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of fuel-containing masses with high uranium content in a new safe confinement – Shelter object]. Proceedings of the
XХIV Annual scientific conference of Institute for Nuclear Research of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv,
April 10–13, 2017). Kyiv: Institute for Nuclear Research, pp. 122–123. (in Russ.)
Автореферат дисертації
Автор (рік видання). Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою]
(PhD Thesis), Місто: Видавництво, кількість сторінок (р.) (in Ukr.)/(in Russ.)
Khabarova H. V. (2016). Ekolohichnyi ryzyk zabrudnennia atmosfernoho povitria vykydamy teplovykh
elektrostantsii pry vykorystanni kamianoho vuhillia [Environmental risk of atmospheric air pollution by thermal
power plants in case of coal using] (PhD Thesis). Kharkiv, [s. n.], 24 p. (in Ukr.)
Стаття з електронного періодичного видання
Автор(и) (рік видання). [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва періодичного
видання [Переклад назви періодичного видання англійською мовою], випуск (vol.), номер (no.), сторінки
(pp.). Available at: (електронна адреса статті). (in Ukr.)/(in Russ.)
Barbashev S. (2016). [Current status and activities to improve environmental]. Yaderna enerhetyka ta dovkillia
[Nuclear power and the environment], vol. 7, no. 1, pp. 4−12. Available at: http://dnic.com.ua/_ld/0/841_7_2016_
Pur_2.pdf. (in Russ.)
Законодавчі та нормативні документи
Вид документа та назва. Дата прийняття, номер документа. Транслітерована назва періодичного
видання [Переклад назви періодичного видання англійською мовою], випуск (vol.), номер (no.), сторінки
(pp.). (in Ukr.)/(in Russ.)
The Law of Ukraine “On General Principles of Further Operation and Decommissioning of Chornobyl NPP and
Transformation of Ruined Fourth Power Unit of This NPP into Ecologically Safe System” of December 11, 1998, No.
309-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 4, p. 33. (in Ukr.)
Стандарт
Код стандарта. Назва англійською мовою. Місто видання: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.). (in
Ukr.)/(in Russ.)
GOST 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by
means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p. (in Russ.)
Патент
Автор(и) (рік) Транслітерована назва патента [Переклад назви дисертації англійською мовою]. Код
патента, рік.
Palkin M. V. et. al. (2006) Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi
samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590. (in Russ.)
Більше інформації дивіться на сайті журналу npe.org.ua в розділі «Вимоги до статей».
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