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As a result of the nuclear explosion at the fourth block of the Chornobyl NPP (ChNPP), 
the radioactive cloud containing an aerodispersed system with aerosols formed at the 
explosion appeared in air above the ChNPP territory. The accident occurred at the 
end of the reactor company before the assumed reloading of the active zone. Thus, the 
cloud composition included the products of fission and activation of uranium that were 
accumulated in the reactor fuel during the company. On that night, the east wind carried 
the radioactive cloud to the west, by leaving the aerosol fallouts on Earth’s surface as 
a radioactive trace. The results of the own studies (1986–1990) of aerosol fallouts on 
the west trace formed at once after the explosion at the ChNPP are presented. On this 
basis, the characteristics [physico- chemical forms, radionuclidic composition, activity 
median aerodynamic diameters (AMADs), etc.] of the aerodispersed system created at 
once after the explosion of the active zone of the reactor are reconstructed. In the frame 
of the respiratory model given in ICRP Publication 66, the contributions caused by the 
inhalation of fuel particles (microscopic particles which are fragments of exploded fuel 
elements and have conserved mainly their radionuclidic characteristics) to the doses of 
irradiation of parts of respiratory organs and gastrointestinal tract (GIT) are evaluated. It 
is shown that the cause for a mass cough in the summers of 1986 and 1987 on territories 
underwent the action of emergency fallouts was the inhalation of radionuclides of 
ruthenium in the form of RuO4 that was formed in “hot” particles contacting with air and 
then evaporated from them. The “hot” particles are compact inclusions formed by fission 
products. They consist mainly of atoms close to noble metals (molybdenum, ruthenium, 
rhodium, etc.) formed during a regular operating period in fuel tablets and released from 
the latter at the explosion of the active zone. The reasons for the disagreement between 
the clinic consequences and the ascribed values of the dose for the sufferers who were 
present in premises of the NPP at the emergency time and then died from acute radiation 
sickness in three-four weeks after the accident are explained.

УДК 621.039, 539.16, 539.1.04  doi.org/10.31717/2311–8253.21.1.1
 
A. P. Ermilov

 Science and Technology Center “Amplituda” Ltd., Zelenograd 124460, Moscow Region, Russian Federation

Fuel Particles in Consequences of the Accident at the ChNPP

Introduction

In  the article, the  totals of  preliminary studies, 
whose results were published in  [1–3], are presented. 
At  first glance, it seems paradoxical that the  results 
of measurements made three decades ago can be used for 
the correction of previous dosimetric evaluations and for 
the clarification of causes that led, in particular, to the 

death of some suffered persons, but this is so only at first 
glance. The matter is in that, by the clear causes, the char-
acteristics of even main hazardous factors, which arose 
and acted at once after the explosion of the reactor, were 
unknown. Due to the practically complete absence of the 
results of corresponding measurements, the interrelations 
and significance of the hazardous factors were evaluated 
by their action on the suffered persons. It is obvious that, 
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in this case, somewhat was lost, and this affected the qual-
ity of dosimetric evaluations. In the first turn, unknown 
were the values of the radioactivity of inhalated substanc-
es and such characteristics as the physico-chemical forms 
of aerosols, their dispersion, and even the radionuclidic 
composition. Thus, the consideration “did not noticed”, 
for example, the “transit”, namely the purification of the 
extrathoracal and bronchial parts of respiratory organs 
by means of the transition of the inhalated radioactivity 
into gastrointestinal tract.

The retrospective reproduction of post-accident con-
ditions, which arose at the explosion for several minutes, 
held for the first tens of minutes, and determined, in fact, 
the subsequent fate of the persons, who were present at the 
NPP or in its vicinity, turned out the problem far from 
being simple. Some very essential aspects of the event 
were evaluated by the results of measurements execut-
ed on the traces of the first ejection at distances of more 
than 1,000 km from the NPP in months and even years 
after the accident. By that time, the “eventual” conclusions 
had already been made and obtained the status of unal-
terable axioms by now with all following consequences. 
Nevertheless, some conclusions about the causes for cer-
tain clinic manifestations of the ionizing radiation ac-
tion that were obtained by the results of measurements 
not entered the “official” annals, as well as the following 
consequences, seem to be of interest and can turn out 
the necessary supplement to and even a correction of the 
existing viewpoint.

It is worth to mention the existing productive expe-
rience of a similar activity: in due time, the dosimetric 
evaluations of radiological consequences of the atomic 
bombardment of the cities of Hiroshima and Nagasaki 
were recalculated several times for practically three de-
cades on the basis of the gradually revealing refinements 
of the available results. There were no direct measure-
ments, and they could not be made. So, the dosimetric 
evaluations were performed by  the results of  indirect 
measurements and the analysis of clinic manifestations 
of the acute radiation sickness (ARS) in the suffered per-
sons. In this relation, the situation formed at the Chor-
nobyl NPP at once after the explosion is similar to that 
in Hiroshima and Nagasaki.

Reactor before the accident

The starting prerequisite in [1–3] consisted in that 
the main characteristics of reactor’s active zone before 
the accident must regularly manifest themselves in the 
physico-chemical and radionuclidic characteristics 

of emergency ejections and, by this, must determine con-
sequences of the accident to a significant extent.

A  nuclear power reactor RBMK-1000 has a  ther-
mal power of 3,200 MW. It is a heterogeneous channel 
thermal-neutron unit, where uranium dioxide slightly 
enriched by 235U is used as a fuel. Graphite is a modera-
tor, and boiling light water is a heat carrier. The accident 
happened at the fuel life-time end prior to the assumed 
recharge of the active zone.

At that time, the fuel channels of the reactor contained 
1,659 fuel assemblies with 18 fuel elements in each one. 
To ensure a constant nominal power during the fuel life-
time, the power generation of fuel assemblies was regulated 
by means of their rearrangement in the active zone and 
by the change of  “burnt” fuel assemblies by new ones. To the 
time of the accident, the power production of 1192 fuel as-
semblies was from 10.53 to 14.04 MW · day kg– 1, whereas 
467 fuel assemblies gave from 0 to 10.52 MW · day kg– 1. 
Due to this circumstance, the data presented in Table 1 are 
results of the averaging of sufficiently variable values of the 
specific activities of rns in fuel assemblies with different 
power productions, which is seen on the plots in Fig. 1. 
Figure 1 presents the results of calculations of the ratios 
of specific activities for some rns in fuel assemblies with 
different power productions and the corresponding values 
of the specific activity of 144mCe. The ratio for rns 137Cs and 
134Cs presented in Fig. 1 was used as the “cesium” ratio for 
the determination of the power productions of fragments 
of a dispersed fuel in fallouts.

The  mentioned circumstances became the  cause 
of a sort of the “macroscopic” inhomogeneity of the rns 
specific activity values in fuel elements, being in different 
fuel assemblies. Together with the “macroscopic” cause, 
the more essential role in consequences of the accident 
was played by “microscopic” inhomogeneities of the dis-
tributions of fission products (FPs) and the rns activation 
in a fuel of the pre-accident reactor.

Fuel elements of RBMK-1000 reactor are long metallic 
tubes produced of a zirconium alloy with an internal di-
ameter of 13.6 mm containing fuel pellets. The pellets are 
fabricated by the pressing of uranium dioxide microgran-
ules ~6 μm in size. The case of each fuel assembly contains 
18 fuel elements. Through the fuel assemblies, water of the 
first contour is flowing. The heat release on the surface 
of fuel elements transforms water in a steam-water mix-
ture at a pressure of ~70 atm and a temperature of ~300 °C. 
Then steam is separated from water and is supplied to the 
turbine of an electrogenerator. The temperature of the cen-
tral part of pellets is as high as ~1,800 °C and decreases 
down to ~700 °C at their periphery.
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The path of atoms of FPs in the substance of a fuel pellet 
is about 10 μm. Thus, atoms of FPs can come out during 
the normal operation of the reactor from uranium diox-
ide microgranules in intergranular cavities and can form 

the inclusions of FPs there, which leads to the redistribution 
of FPs in the pellet bulk and to the appearance of  “micro-
scopic” inhomogeneities of the distribution of FPs in a fuel.

Evaluation of the explosion power output

In the description of kinetic consequences of the acci-
dent, we mention the “Elena” plate aimed at the biological 
protection, which turned out on its edge in the vertical posi-
tion after the reactor explosion. The plate is a disk ~2.5 · 106 kg 
in mass and ~20 m in diameter. The minimum energy re-
quired for such event to occur should be ≈ 2.5 · 108 J.

Simultaneously, the  numerous metallic construc-
tions were broken, the reactor room roof was destroyed, 
the significant part of the active zone was ejected onto 
the machine room roof and on the adjacent territory, etc. 
If we assume that the “energy expenditures” for “Elena” 
are ~10–3 of the total explosion energy release, then the to-
tal accident energy release would be about ~2.5 · 1011 J.

We  note that the  nominal power of  the reactor 
is 3.2 · 109 J/sec. In other words, the amount of uranium, 

Fig. 1. Value of the specific activity of 144mCe and the ratios 
for some rns in the pre-accident fuel in fuel assemblies with 

different power productions as of 26.04.1986

Table 1. Ratios of the specific activities of radionuclides (rns in what follows) averaged over the active zone to the specific 
activity of 144Ce in the fuel in 24 h after the catastrophe [4] at the mean value of the specific activity of 144Ce equal 

to 1.74 · 1,010 Bq g‑1. As of the time moment of the accident, the mean beta‑emission energy was Ēβ≈340 keV

Radionuclide Ratio, rns Radionuclide Ratio, rns Radionuclide Ratio, rns Radionuclide Ratio, rns
144Ce 1.0 132I 0.97 110mAg 0.0072 151Pm 0.076

80Sr 0.82 133I 0.66 111Ag 0.038 151Sm 0.00032
90Sr 0.055 135I 0.083 112Ag 0.0066 153Sm 0.43
91Sr 0.14 134Cs 0.038 115Cd 0.0045 154Eu 0.0021
90Y 0.06 134Cs 0.19 115mIn 0.0048 155Eu 0.014
91Y 1.1 136Cs 0.073 121Sn 0.0028 156Eu  0.55

95Zr 1.4 140Ba 0.90 122Sb 0.0021 157Eu 0.019
97Zr 0.41 140La 1.6 124Sb 0.0023 160Tb 0.00097

95Nb 1.3 141La 0.012 125Sb 0.0048 161Tb 0.0012
95mNb 0.0086 141Ce 1.4 127Sb 0.052 237U 0.29
96Nb 0.0027 143Ce 0.72 128Sb 0.0012 238Np 0.15
97Nb 0.45 142Pr 0.52 129Sb 0.003 239Np 5.0

97m Nb 0.41 143mPr 1.4 127Te 0.059 243Pu 0.0014
99Mo  1.2 144Pr 1.0 127mTe 0.0097 238Pu 0.00020
99mTc  1.2 144mPr 0.014 129Te 0.033 239Pu 0.00021
103Ru 1.1 145Pr 0.034 129mTe 0.045 240Pu 0.00044
105Ru 0.0093 147Nd 0.52 131Te 0.017 241Pu 0.050
106Ru 0.3 147Pm 0.029 131mTe 0.076 242Pu 0.00000059
105Rh 0.41 148Pm 0.076 132Te 0.50 241Am  0.000038
106Rh 0.32 148mPm 0.069 130I 0.0041 242Cm 0.0086
109Pd 0.052 149Pm 0.45 131I 0.59 244Cm 0.000044
Note. In what follows, the values of activities of rns and their ratios are given by their decay to 26.04.1986.
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which would be fissionable for ~100 sec in the norm, had 
made it for several microseconds.

From whence, it follows that the contribution of the 
activity of fission products formed at the explosion had 
no noticeable effect on the radionuclidic characteristics 
of the reactor which are presented in Table 1.

Input preconditions

At  once after the  explosion, the  ejection flare up 
to several hundred meters in height was formed above 
the reactor breakup. The radius of the spreading of frag-
ments of the active zone, which fell on land and on the 
roofs of station buildings, was more than one hundred 
meters. A large part of debris was composed by fragments 
of fuel assemblies with irradiated fuel, pieces of the graph-
ite stacking, structural elements, and settled down frag-
ments of dispersed fuel pellets.

The dose field of photonic radiation on the debris 
spread territory was formed at once after the explosion 
and became the main cause, together with the dose from 
the external radiation from the ejection flare, for the sub-
sequent death (during the spring and summer of 1986 
at Hospital no. 6 in Moscow) of persons, who were present 
on the NPP territory outside the station premises at night 
after the explosion. Running ahead, we may assert with 
regard for the individual values of the external radiation 
dose that, against the background of individual values 
of the external radiation dose, the internal irradiation, 
whose doses were calculated by the results of postmortal 
measurements of the activity in lungs, was not able to es-
sentially affect the fate of those persons.

As for the internal irradiation caused by the inha-
lation entrance of the activity, the destructions induced 
by the explosion resulted in that the ventilating pipe 110 m 
in height turned out to be directly connected at once after 
the explosion through certain NPP premises, where some 
persons were present, with the reactor breakup. The “draft” 
has dragged the gaseous aerosol ejection through those 
premises approximately for 10 min. Then the east wind 
“flicked” the emergency ejection flare from the Chornobyl 
NPP territory. Moreover, the persons in some NPP build-
ings, in addition to the “draft” air, breathed the air with 
a dispersed fuel supplied by the customary ventilation, 
which was operating well at the time moment of the ex-
plosion and after it.

After the accident, more than one hundred persons 
were delivered in Hospital no. 6 of the Health Ministry 
of the USSR, who were on the Chornobyl NPP territory 
and its premises at the night from April 26 to 27 [6]. 

The results of measurements gave:
hematologic estimations of individual values of the 

absorbed dose by the results of measurements of blood 
samples taken in the first days after the arrival of persons 
at the hospital;

results of  life-time measurements of  the activity 
of samples of urine and blood;

results of measurements of the specific activity of rns 
in postmortal samples of organs and tissues of the suffered 
persons died at the hospital in spring and summer of 1986;

values of the survival time, i. e., the number of days, 
for which the person has lived from the time moment 
of  the reception of  an external radiation dose and 
the inhalation entrance of radioactive substances at the 
night from April 25 to 26 till the death.

To carry out the evaluations of the internal irradiation 
dose, it was necessary together with the use of measure-
ments at the hospital to extrapolate the results of studies 
of the emergency aerosol fallouts onto the characteristics 
of the aerodispersed system, which determined the en-
trance of radioactive substances into the persons in the 
premises and on the NPP territory after the explosion.

The studies of fallouts [5, 7–9] showed that the pre-ac-
cident history of a fuel and the conditions during the ex-
plosion resulted in the formation of a gaseous aerosol sys-
tem in the primary ejection. This system included:

particles of a dispersed fuel (fuel particles), which 
are insoluble in the fluids of organism, with sizes from 
fractions of μm to fractions of mm and with the bulk 
activity of order of 1 Bq μm–3. The particles conserved 
mainly the radionuclidic characteristics and the values 
of the specific activity of fuel elements, whose explosion 
has formed those particles;

“free” atoms and molecular compounds of the vapors 
of rns of “volatile” elements. A part of their atoms in fuel 
pellets “came out” from fuel granules into intergranular 
cavities of  fuel pellets during the standard operation 
of the reactor and flied out together with a dispersed 
fuel at the reactor explosion (atoms of radioactive inert 
gases (RIGs) and mainly atoms of iodine, tellurium, and 
cesium);

particles of  condensation (“hot” particles) with 
maximum size up to  several μm and a  bulk activity 
~50 Bq μm–3 formed in  intergranular cavities of  fuel 
pellets during the standard operation of the reactor due 
to the “output” from fuel granules and the subsequent 
“freezing” of the atoms of fission fragments (elements 
with high boiling temperature such as  ruthenium, 
rhodium, molybdenum, technetium, silver, and elements 
close to them) in intergranular cavities [9].
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Thus, the inhalation entrances of rns of cesium, iodine, 
and tellurium occurred in the composition of fuel particles 
(insoluble form) and as separate atoms and low-molecular 
compounds (soluble form).

Radionuclidic ratios in fallouts

First, after the accident, more than 30 fission-produced 
and activation rns were registered in gamma-spectromet-
ric measurements of the samples of air and fallouts. From 
them, we can separate a “nonvolatile” group including rns 
of zirconium, niobium, cerium, europium, and neptunium 
and a “volatile” one with iodine, cesium, and tellurium. 
The RIGs are not considered in this context, because it is as-
sumed that they are completely evaporated at the reactor 
explosion. Due to the decay, 95Zr, 95Nb, 144Ce, 144Pr, 154Eu, 
155Eu, 90Sr, 90Y, 106Ru, 106Rh (beta-emitting “nonvolatile” 
rns), transuranium elements, and 134Cs and 137Cs (“volatile” 
ones) remained to autumn of 1987.

It is worth to mention, as a lucky methodical finding 
in the studies of fallouts, the use of broadly spread hand-
made wooden benches at villages and small settlements 
as a palliative of the sedimentation samplers of aerodis-
persed samples [10, 11]. In  the autumn of 1986 at 150 
settlements that undergone the emergency fallouts from 
ChNPP, the measurements of the counting rates of al-
pha-radiation from the surface of benches were carried 
out by handheld alpha-  radiometers.

The detailed description of the studies of benches can 
be found in articles and reports. In the autumn of 1987 
at each of more than 50 settlements of the ChNPP zone, 
two fragments of benches ~15 × 10 cm2 in size were tak-
en off and composed the bank of aerosol fallouts (BAF). 
It was stored at the All-Union Sci. Res. Institute of Phys.-
Techn. Radiomeasurements (VNIIFTRI, Mendeleevo, 
Moscow region) and, in essence, was the unique collection 
of thin-layer sedimentation samples of fallouts. All samples 
were measured on a PPD gamma-spectrometer, some part 
was studied on a scintillation beta-spectrometer and a scin-
tillation alpha-  radiometer, and some samples were used for 
the contact radiography with X-ray films.

The results of measurements of the samples from BAF 
on a PPD gamma-spectrometer and the samples of soil exe-
cuted on PPD gamma-spectrometers in other organizations 
showed that, on the whole, the radionuclidic composition 
of the dispersed fuel corresponds to the averaged charac-
teristics given in Table 1. But the following essential dis-
tinction was observed: the studies of fallouts showed that 
the fuel component of fallouts corresponds to the fuel of the 
pre-accident reactor with the burning depth approximately 

by 20 % less than, on the average, for the pre-accident reac-
tor. In other words, it is related to the preferential disper-
sion and, hence, to the “participation” in the explosion of the 
content of fuel assemblies of the last charges.

Table 2 presents the  radionuclidic ratios obtained 
by the gamma-  spectrometry for the samples from BAF. It 
is seen that the zirconium ratios for “nonvolatile” rns are 
practically invariable from sample to sample, independent 
of the distance, and close to their fuel values from Table 
1. The same is true for the ratio of rns of cesium between 
themselves. At the same time, the ratio of the activities of rns 
137Cs/95Zr at large distances exceeds significantly the fuel val-
ue, decreases with the distance to the reactor, by approaching 
the fuel one, and fluctuates strongly from sample to sample.

Since the values of  the ratio of rns 144Ce/95Zr are 
independent of the distance in the limits up to 60 km, 
the values of the activities of rns 144Ce and 95Zr are equiv-
alent as a quantitative characteristic of the fuel compo-
nent in fallouts in this zone.

Table 3 shows the data for five samples from BAF 
selected only near ChNPP. As  distinct from the  data 
presented in Table 2, the zirconium ratios for cesium in  
Table 3 do not fluctuate practically and are even less in mag-
nitude than the fuel ones in Table 1. From whence, we may 
conclude that the samples represented in Table 3 contain 
the dispersed fuel somewhat depleted in “volatile” rns. 
We note that the share of evaporated intergranular inclu-
sions in fallouts increases with the distance from the reac-
tor, by causing an increase in the contribution of “volatile” 
rns revealed in the data in Table 2. Therefore, we conclude 
that, after the explosion, all components of the aerodis-
persed system were flying together. In addition, the content 
of radioactive cesium in the “true” fuel was approximately 
twice less than the rated value, by corresponding to the data 

Table 2. Radionuclidic ratios for samples from BAF 
on various distances from ChNPP in the logarithmically 

normal representation. In brackets, we give  βg; lower 
numbers show the sampling size

3÷17.9 18÷29.9 30÷60

144Ce/95Zr 0.60 (1.1)
13

0.60 (1.1)
31

0.59 (1.1)
7

154Eu/95Zr 0.90 · 10–3 (1.3)
12

1.1 · 10–3 (1.3)
20 —

137Cs/95Zr 0.051 (1.7)
13

0.10 (2.6)
31

0.46 (9.8)
9

137Cs/134Cs 1.88 (1.05)
13

1.85 (1.05)
28

1.76 (1.06)
7

Radionuclides

Distance, 
km



ISSN 2311–8253 Nuclear Power and the Environment № 1 (20) 202188

A. P. Ermilov

Table 3. Typical radionuclidic ratios near ChNPP in the samples from BAF. In brackets, 
we give the mean square deviations (MSD) in %

Direction W NW NE S SW
Distance, km 3 7 7 5 8

144Ce /95Zr 0.63 (4) 0.67 (5) 0.59 (5) 0.63 (5) 0.59 (5)
154Eu/95Zr 0.94 · 10–3 (15) 0.8 · 10–3 (15) 1.1 · 10–3 (15) 0.88 · 10–3 (10) 0.71 · 10–3 (10)
137Cs/95Zr 0.034 (5) 0.044 (4) 0.046 (5) 0.040 (4) 0.035 (5)
137Cs/134Cs 1.9 (4) 1.8 (6) 1.7 (9) 1.9 (5) 1.9 (4)
125Sb/144Ce 4.5 · 10–3 (12) 4.9 · 10–3 (20) 2.5 · 10–2 (23) 5.2 · 10–3 (20) 4.3 · 10–3 (20)

in Table 1. In other words, approximately a half of cesium 
was ejected from the reactor in the form of “free” atoms.

Fuel particles

In Figs. 2 and 3, we show the positive imprints of contact 
radiographic patterns of the beta-emission of the samples 
from BAF on an X-ray film that are characterized by the ratios 
of the activities of rns 137Cs/95Zr equal to 0.065 for the sample 
in Fig. 2a, b and to 1.07 and 5.5 for the samples in Fig. 3a, b. 
The radionuclidic composition of the sample in Fig. 2a, b turns 
out to be equal practically to the fuel one for all radionuclides 
and even for 137mCs. The samples in Fig. 3a, b are enriched 
by 137mCs to different extents. In other words, the sample in  
Fig. 2a, b corresponds to a practically pure fuel, whereas 
the samples in Fig. 3a, b are enriched with cesium from in-
tergranular inclusions, which was concentrated for the 1.5-
year stay in the open air in depressions of desks, by repeating 
the timber texture.

The samples from BAF, which are characterized by the 
zirconium ratio for 137Cs close to the fuel one, were taken for 
the photoradiometric investigation. The scanning of their 
surface with a beta-counter collimated down to a diameter 
of 5 mm showed that practically the whole activity of be-
ta-emitting rns of these samples is concentrated at points 
of their surface that gave the visible imprints on radio-
graphic images. The distributions of the activities of al-
pha-emitting rns over the surface of the samples from BAF 
were studied, by performing the coordinate-  depending 
photoradiometric measurements. On the imprints, which 
are similar to Fig. 2a, b and are “tied” to the surface of sam-
ples, we made holes ~3 mm in diameter at the irradiated 
places transforming the photoimprint of the sample into 
an “integral collimator” of its alpha-  radiation.

The measurements of the counting rate of the alpha -
radiation from the surface of samples from BAF covered 
with “collimators” and without them showed that the ac-
tivity of  alpha-  emitting radionuclidic samples is  con-
centrated at the flash points. Thus, the executed studies 

showed that the aerodispersed system forming the emer-
gency fallouts from ChNPP contained “insoluble” parti-
cles of a dispersed fuel that were formed during the ex-
plosion, as well as the fractions formed from a substance 
of inclusions in this case.

The studies indicate that the value of the ratio of rns 
137Cs/134Cs in the samples from BAF not enriched by cesi-
um is the same in all samples, equal to the fuel one from 
Table 2, and does not vary over samples, despite the strong 
dependence on the energy production (see Fig. 1). This 

а

b
Fig. 2. Positive imprints from the radiographic images 

of a sample from BAF (January 1988) taken at a settlement 
of Chikalovichi (September 1987). Ratio 137Cs/144Ce of their 
activities is 0.065 (as of 26.04.1986). The exposure times are, 

respectively, 1 h (a) and 13 h (b)
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implies that, in the samples from BAF, the relative contri-
bution of fuel particles formed from fuel assemblies with 
different energy productions coincides completely with 
their representation in the entire reactor as of 26.04.1986. 
The studies allow us to use the data of mobile measurements 
of the counting rate of the alpha-  radiation from the surface 
of benches, which were carried out in the autumn of 1986, for 
the construction of the map of fallouts of the dispersed fuel.

For this purpose, we calculated the values of the den-
sity of fallouts of fuel particles [g km–2] for 150 settlements 
positioned in the zone of emergency fallouts from ChNPP 
at distances up to 80 km from the NPP.

On the basis of the executed studies, a photoradio-
metric method (PRM) of measurements of the character-
istics of fuel particles settled down on the surface of the 
samples from BAF. The method allowed us to determine, 
on the basis of the counting rate of the beta-radiation from 
the surface of  the samples from BAF, the distributions 
of fuel particles over their masses, sizes, and, eventually, 
activity median aerodynamic diameters (AMADs). In Feb-
ruary-March 1988, we  determined the  corresponding 
distributions for 12 settlements of the ChNPP zone. Five 

of them are placed on the first trace at distances from 8 
to 30 km to the west from ChNPP.

The photoradiometric method of measurement of the 
sizes of fuel particles is based on the analysis of radiographs 
formed by the coordinate-  dependent imprints of the be-
ta-emission of samples from BAF on X-ray films. To create 
a coordinate system, we hammer nails in three corners of a 
sample. On them, we put an X-ray film in order to obtain 
a radiograph. During the exposure in order to conserve 
the active layer, the sample surface was covered by a thin 
film, which was practically transparent for the beta-emis-
sion and nontransparent for the  alpha  emission from 
the sample surface. The duration of the first exposure was 
20 min. The durations of the following ones were 1, 3, 9, 
27, and 81 h, i. e., each subsequent exposure was thrice 
longer than the previous one. After the development of a 
film under the condition of identical illumination, we saw 
the  characteristic point-like dark areas located above 
the fuel particles, which were well fixed at the examina-
tion of a radiograph. The comparison of the imprints of fuel 
particles on the subsequent radiographs ensured the elim-
ination of false imprints and the confident corroboration 
of the existence of “true” ones on the previous radiograph.

The essence of PRM consists in the use of each radio-
graph as a register of fuel particles, whose beta-emission 
exceeds some threshold value characteristic of the given 
exposure time sufficient for the detection of the minimal-
ly noticeable imprint of a fuel particle on the radiograph.

The input prerequisite assumes that all fuel particles 
have ball-like shape, and their radionuclidic composition 
and specific activity correspond to those in Table 1.

The  counting rates of  beta-particles with 
Eβ > 1,020 keV from fuel particles caused the appearance 
of imprints on 20-min radiographs on all twelve samples 
from BAF were measured with a spectrometric beta-emis-
sion detector collimated down to 5 mm. The measurements 
were carried out in January 1988. At that time in the chosen 
energy range, practically only 144Ce = 144Pr (Eg = 2,996 keV), 
106Ru = 106Rh (Eg = 3,530 keV), and 90Sr = 90Y (Eg = 2,273 
keV) from “nonvolatile” rns gave contributions, whose 
ratios are presented in Table 1. The accepted assump-
tions imply that the counting rates for the beta-emission 
of “nonvolatile” rns for Eβ > 1,020 keV are proportional 
to the mass, volume, and, respectively, cube of the “ceri-
um” radius of measured fuel particles. In such way, we got 
the value of the threshold “cerium” radius for 20-min ra-
diographs, which is equal to 5.34 µm and corresponds 
to interval 6 in Tables 4 and 5. The threshold values for 
intervals 2, 3, 4, and 5 were obtained from the ratios of the 
exposure times in them to that for interval 6. The count-

а

b

Fig. 3, a, b. Positive imprints from the radiographic images 
of samples from BAF (January 1988) taken at the settlements 

of Pirki (a) and Vesnyane (b) characterized, respectively, 
by values of 137Cs/144Ce equal to 1.07 and 5.5 
 (as of 26.04.1986). The exposure time is 13 h
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Table 4. Characteristics of the aerosols of fuel particles settled down on the samples from BAF

Table 5. Characteristics of the aerosols of fuel particles settled down on the samples from BAF 
taken on the first trace of emergency fallouts from ChNPP as of 26.04.1986

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r rfrom 1.23 1.78 2.56 3.70 5.34 7.71 11.13 16.07 23.2 33.5
rto 0 1.23 1.78 2.56 3.70 5.34 7.71 11.13 16.07 23.2

ř 0.78 1.48 2.13 3.06 4.41 6.34 9.12 13.1 19.8 27.0

V 1.95 13.6 40.5 120 359 1067 3177 9417 27833 82260
AD 5.0 9.55 13.7 19.7 28.4 40.9 58.8 84.5 121 170
144Ce 0.35 2.5 7.3 21.7 65.0 193 575 1704 5037 14886

L
Intervals

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30
n 87 106 72 59 12 9 2
η 0.02 0.012 0.044 0.089 0.217 0.131 0.293 0.193

25.4
n 9 29 24 20 6 4 3
η 0.01 0.0021 0.0197 0.0485 0.121 0.108 0.214 0.476    

19.6
n 191 107 101 81 18 12 9 2
η 0.02 0.0105 0.0172 0.048 0.116 0.0765 0.152 0.338 0.222

18.5
n 82 87 82 65 28 15 11 1 1
η 0.01 0.0034 0.0106 0.030 0.070 0.090 0.143 0.312 0.084 0.248

8.1
n 68 25 38 20 20 13 13 1
η 0.008 0.0041 0.0044 0.020 0.031 0.093 0.181 0.536 0.122

Note. r, μm -   the  value of  the effective cerium radius of  fuel particles at  the upper (rfrom) and lower (rto) boundaries of  the given 
interval of sizes. The values of r are calculated with regard for the fact that the mean specific activity of 144mCe in a fuel as of 26.04.1986 was 
1.74 · 1,010 Bq g –1 at a density of 10.4 g cm–3; ř, μm -   the mean geometric value of the effective cerium radius for the given interval of sizes 
of fuel particles;   for rfrom ≥ 1.23 μm; , μm3 -   the mean geometric volume of fuel particles in the given 
interval of sizes; , μm3 -   the aerodynamic diameter of a fuel particle with the given value of ř; 144Ce, Bq -   the activity 
of radionuclide 144Ce in a fuel particle with volume V, μm3, as of 26.04.1986.

Note. L, km —  the distance from ChNPP to the sampling place for the given sample from BAF on the trace of the first emergency 
ejection; n —  the number of fuel particles in the given interval of sizes for the given sample from BAF; η, rel. un. —  the contribution of the 
activity of radionuclide 144Ce in the given interval of sizes to the activity of 144Ce in the given sample from BAF.

Table 6. Main characteristics of the fallouts of fuel particles at a distance of L km from the reactor  
for the samples from BAF and by the results of measurements of the benches on the first trace

L, km, 30 25.4 19.6 18.5 13.8 8.1 4.6
AMAD, μm 41 59 65 70 - 95 -
AD<34 μm 0.382 0.201 0.204 0.124 - 0.068 -
m, g km-2, 100 230 330 220 150 580 2,100

Note. AMAD, μm –   the value calculated for fuel particles settled down on the surface of the given sample from BAF on the basis of the 
postulated logarithmically normal distribution of the sizes of settled down particles; AD < 34 μm -   the contribution of the activity of 144mCe 
in fuel particles characterized by AD < 34 μm to the total activity of 144mCe in the given sample from BAF; m, g km–2 -   the fallout density of fuel 
particles at the sampling place for a sample from BAF at the given distance from ChNPP.
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ing rates exceeding the upper level for interval 6 were 
distributed over intervals 7, 8, 9, and 10. The 81-h radio-
graphs were used only for the correction of 27-h radio-
graphs. The contributions of the activity for intervals 1 
were determined, taking into account that the integral 
shape of the logarithmically normal distribution of the 
activity of fuel particles in the probabilistic-  logarithmic 
coordinates should be a straight line.

According to the power production distribution over 
the active zone at the accident, ~25 % of fuel assemblies 
were characterized by the specific activity of radionuclide 
144Ce less than 1.74 · 1,010 Bq g–1. Thus, the executed eval-
uation of AMAD in the primary ejection of fuel particles 
by their activities is the minimum one.

In Fig. 4, we show the data presented in Table 6.
The results of studies of fallouts indicate that the sizes 

of fuel particles in the primary ejection were essentially 
larger than at AMAD = 15 μm.

Inhalation entrances

Totally, more than one hundred persons, being pres-
ent in premises of ChNPP and near them at the time mo-
ment of the accident, were delivered to the Hospital no. 6 
at once after the accident. For 3 months of their stay at the 
hospital, 25 persons died: three persons in 86, 91, and  
96 days after the accident, and 22 persons in the time pe-
riod from 14 till 34 days [6].

In Tables 7 and 8, we give the results of processing 
of the data of measurements on the persons died in the 
spring and summer of 1986. Tables 7 and 8 present, re-
spectively, the data on  the persons, who were present 
at the time moment of the accident in the NPP premises 
and outside them (in the first turn, the firemen).

The data presented in Tables 7 and 8 do not show 
any clear causes, which would lead to the very remark-

able differences in the lifetimes of the group of 3 per-
sons (marked by *) after the accident and 22 rest ones. 
At the same time, it seems obvious that such significant 
difference is a consequence of some important causes. 
Therefore, in what follows, we will consider meanwhile 
only the group of 22 persons.

As of the time moment of the death, the activities 
of rns deposited in  lungs were determined by means 
of the measurement of the activities of rns in the samples 
of  lung tissues on a PPD gamma-  spectrometer. From 
the lungs of each person, 15 point samples were taken 
by a definite scheme, for which the specific activities 
of deposited rns were measured. The ratios in Tables 7 
and 8 were obtained by the averaging of measured point 
values of the specific activity in the lungs of each person. 
The masses of lungs were accepted to be 1,400 g.

In essence, the values of the activity of fuel particles 
deposited in the alveolar domain of lungs (respiratory 
fraction) at the death time were determined in such way. 
The reduction to the entrance time was carried out by the 
decay and in correspondence with the cleaning of the al-
veolar domain according to [12] (see Fig. 5).

The intervals of values of the survival time, τ = (14÷32) 
days for persons, being outside the NPP premises at the 
time moment of the accident and τ = (15÷22) days for per-
sons, being in the NPP premises, are typical of the intestinal 
form of ARS [13].

With the  highest confidence, this diagnosis can 
be referred to the suffered persons marked in Table 8 and 
Fig. 6 with Nos. 1, 3, 4, 6, 7, 9, and 10 [τ = (14÷20) days] 
and in Table 7 and Fig. 7 with Nos. 1, 3, 5, 6, 7, 8, and 11 
[τ = (15÷21) days].

In this case, the interval of measured values of the 
dose D was (11÷14) Sv for persons outside the NPP prem-
ises with the  average value = 12.1 Sv and the  median 
mD = 12.1 Sv, whereas = 7.4 Sv and mD = 6.0 Sv for persons 
in the NPP premises.

The  comparison of  the doses and the  lifetimes 
indicates that, at the same lifetime after the accident, 
the values of  the dose by hematology, D, received in   
the NPP premises are approximately by a factor of 1.5 
less than the  values of  the dose D obtained outside 
the NPP premises.

Of course, by dealing with the results of measure-
ments of the samples of the biological origin, we should 
remember always that the “use of the results of measure-
ments with indefinite accuracy can become frequently 
a source of empiric misinformation” (unknown author).

In Table 9, we present the average and median val-
ues of the distributions by the data in Tables 7 and 8 and 

Fig. 4. Graphical representation of the data in Table 6
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Table 7. Data on the persons, being in the NPP premises during the accident

Table 8. Data on the persons, being outside the NPP premises during the accident

No. Initials τ, days D, Gy 144Ce, 
104 Bq

137

134

Cs
Cs

103

106

Ru
Ru

106

144

Ru
Ce

137

144

Cs
Ce

95

144

Zr
Ce

141

144

Ce
Ce

131

137

I
Cs

1 AAF 16 8.9 3.8 2.46 4.9 0.72 0.15 1.83 1.69 -

2 BAI 24 9.3 0.38 5.7 8.9 0.38 0.12 1.72 1.87 67

3 BVS 18 11.0 2.4 1.92 4.0 0.69 0.20 1.88 1.63 15

- VYuA* 86 7.5 3.2 3.33 4.2 0.41 0.065 1.19 2.02 -

4 DVM 23 1.9 20.4 2.35 7.5 0.56 0.95 2.0 1.87 6

5 KAG 18 4.7 12.0 2.15 4.53 0.53 0.069 1.72 1.49 16

6 KAKh 16 4.7 76.0 2.47 5.76 0.46 0.34 1.94 1.78 3.5

7 LVI 21 5.5 11.0 1.7 4.49 0.56 0.059 1.88 1.56 31

- NAV* 91 10.1 1.7 2.46 5.23 0.45 0.056 1.35 1.67 -

8 PGI 17 6.4 0.43 2.63 1.44 1.83 0.33 0.90 0.74 -

9 PVV 21 6.1 2.8 2.41 4.73 0.63 0.26 1.64 1.49 17

10 PKG 24 8.2 1.7 2.92 4.29 0.56 0.10 1.81 1.57 -

11 TLF 18 11.8 3.1 1.68 3.28 0.78 0.13 1.72 1.50 11

No. Initials τ, days D, Gy 144Ce, 
104 Bq

137

134

Cs
Cs

103

106

Ru
Ru

106

144

Ru
Ce

137

144

Cs
Ce

95

144

Zr
Ce

141

144

Ce
Ce

131

137

I
Cs

1 VNV 19 12.1 0.088 3.46 5.0 1.27 0.52 2.1 1.70 18

2 IEA 30 8.3 0.43 3.6 3.7 0.13 0.13 1.5 1.46 -

3 IVI 17 12.0 0.081 2.46 2.8 0.73 0.73 1.5 1.44 19

4 KVN 15 11.1 0.059 3.56 3.61 4.0 1.48 - - 33

5 KYuI 32 6.7 1.07 1.93 4.53 0.72 0.1 1.75 1.59 -

- LKI* 96 4.1 1.01 3.33 5.74 0.25 0.05 1.34 1.77 -

6 OIL 17 12.7 0.58 2.61 3.46 0.87 0.13 1.59 1.38 16

7 PVP 15 13.7 0.41 2.71 4.22 0.73 0.63 1.78 1.59 10

8 SVI 25 6.6 0.106 1.2 9.9 0.37 0.37 1.48 2.72 -

9 NVI 14 10.9 0.052 2.47 - 0.53 0.21 - - 12

10 TNN 20 12.5 0.21 3.15 5.75 0.46 0.20 1.08 - 35

11 SAA 34 4.4 0.046 2.2 - - 0.087 - 1.67 -

Note. τ, days — the lifetime after the accident; D, Gy — the personal absorbed dose determined from the blood samples taken and 
measured at the hospital in several days after the accident; 104 144Ce, Bq — the measured activity of 144mCe in lungs reduced by its decay 
and by the excretion (by the data in Fig. 1) to the time moment of the accident, i. e., the activity of 144mCe in the respiratory fraction of fuel 
particles; 

137

134

Cs
Cs

and so on — the values of the typical ratios of the activities of rns deposited in lungs; the activities are recalculated to the time 
moment of the accident by their decays.
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Time passed after a single entrance, days

Table 9. Radionuclidic characteristics of the aerosol distributions

Table
144Ce, 104 Bq

137

134

Cs
Cs

103

106

Ru
Ru

106

144

Ru
Ce

137

144

Cs
Ce

95

144

Zr
Ce

141

144

Ce
Ce

131

137

I
Cs

qavΔ qm ravΔ rm ravΔ rm ravΔ rm ravΔ rm ravΔ rm ravΔ rm ravΔ rm

7 10.918 3.3 2.630.99 2.4 4.91.8 4.5 0.660.36 0.56 0.220.24 0.16 1.660.31 1.7 1.610.30 1.56 2119 17
8 0.350.35 0.1 2.720.70 2.5 4.82.0 4.5 0.911.0 0.6 0.390.39 0.2 1.570.27 1.5 1.70.38 1.59 209 18
1 1.90 3.87 0.31 0.064 1.4 1.4 8.8

Note. qav and Δ  —  the  average value and MSD of  the distributions of  the activity of  144mCe in  lungs by  the data in  Tables 7 and 8;  
qm —   the median values of the distributions of the activity of 144Ce in lungs by the data in Tables 7 and 8; rav and Δ —  the average values and 
MSD of the corresponding ratios for rns by the data in Tables 7 and 8; rm —   the medians.

Fig. 6. Regression τ = τ(D) drawn by the data in Table 8 
(for persons, being outside of the ChNPP premises)

Fig. 7. Graphic representation of the data in Table 7 
(for persons, being in the ChNPP premises). The straight line 

is the regression τ = τ(D) from Fig. 6

Fig. 5. Time dependence of the activity of long-lived radionuclides in lungs after a single entrance 
of insoluble aerosols (the M type of joining at the inhalation) for various values of AD [12]
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by the rated data from Table 1 on the activity of radio-
nuclide 144Ce in lungs, as well as the average and median 
values of the ratios of the activities of rns in the lungs 
of persons, being inside or outside the NPP premises 
at the time moment of the accident.

The analysis of the data presented in Table 9 leads 
to the following conclusions:

on the whole, the values of the radionuclidic ratios 
 137
134

Cs
Cs

, 
95

144

Zr
Ce

, and 
141

144

Ce
Ce

 and their variances testify to the  
 
sufficiently high reliability of the results of measurements  
оf the activity of rns in the lung samples. Particularly, 
we emphasize the reliable distinctions of the cesium ra-
tios from the rated fuel ones, which testifies one more 
to the preferential dispersion of the “young” fuel at the 
explosion;

radionuclidic compositions of  the activity in  the 
lungs of the suffered persons represented in Tables 7 and 
8 are identical and are caused by the inhalation of a single 
aerodispersed system;

values of the activity of rns 144Ce and 95Zr settled 
down in lungs are completely determined by the inhala-
tion of fuel particles;

the entrance of the radioactivity into lungs of the 
persons, being in the NPP premises, in the form of fuel 
particles turned out, on the average, by at least 30 times 
more than for the persons outside the NPP premises. 
This circumstance allows us to assume the possibility for 
the noncontrolled contribution of the inhalation entrance 
of fuel particles to the values of the dose received by the 
persons, being in the NPP premises.

Estimation of the internal irradiation dose caused 
by the entrance of fuel particles

In Table 10, we give the rated values of the dose co-
efficients for various sections of respiratory organs and 
gastrointestinal tract (GIT). The results of calculations are 
presented in the frame of the ideas accepted at the pres-
ent time [12] that concern the entrance of fuel particles 
with a logarithmically normal distribution of sizes with 
AMAD = 10 μm and βg = 1.5.

In this table, we present the values of the equivalent 
dose accumulated, respectively, for the first day, first week, 
and first month after the entrance. The values of the dose 
are normalized to 1 Bq of 144mCe in particles of the dispersed 
fuel with the radionuclidic composition from Table 1.

Specific features of the digestion physiology allow us 
to think that the doses on digestive organs from the al-
phaemitting radionuclides contained in fuel particles are 
negligibly small as compared with those beta- emitting 
ones in such particles.

The values of the dose coefficients for N are deter-
mined by the absence of a standard “physiological” means 
of the cleaning of basal cavity from entered dust. Such 
means are: sialophagia for T and mucociliary transport 
for B and TB, i. e., “automatic” actions without any con-
trol by consciousness. But for N, they are the blowing of a 
nose, sneezing, cough, and expiration, whose efficiencies 
depend on the fluid secretion intensity determined by the 
degree of irritation (affection) of sensitive cells of yellow 
spot, carina, etc. Of course, the preferential deposition 
of fuel particles with largest sizes and, respectively, their 
activities must determine the relatively higher value of the 

Table 10. Values of the accumulated equivalent dose D for 1, 7, and 30 days after the single entrance in different sections 
of GIT and respiratory organs caused by the inhalation of aerosols with fuel particles with AMAD = 10 μm  

in the units 10–8 Sv/Bq 144Ce

Days α, β
stwall siwall uliwall lliwall colon et1 et2 bbsec bbbas Bb ai

S SI ULI LLI LI N T B TB A 

1
β 0.55 1.3 5.0 5.1 5.0 3100 8.1 6.0 4.7 1.3 0.36
α - - - - - 350 0.13 1.9 0.32 0.62 0.031

7
β 0.59 1.5 6.5 16 11 4500 11 20 16 4.5 1.7
α - - - - - 560 0.58 9.3 1.8 2.5 0.21

30
β 0.62 1.5 6.6 16 11 4500 13 41 32 9.7 4.7
α - - - - - 560 2.1 26 5.3 6.6 0.75

Note. Days —   the time interval after the accident; α and β denote the contributions of alpha- and beta- emitting rns, respectively. S —   stomach; 
SI —   small intestine; ULI —   upper domain of large intestine; LLI —   lower domain of large intestine; LI —   calculation for 0.57 ULI + 0.43 · LLI; 
N —   nasal cavity, mouth; T —   nasopharynx, throat, larynx; B —   bronchioles; TB —   trachea and bronchi; A —   alveoli.
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dose coefficient for N as compared with other parts of re-
spiratory organs, but it is not understandable how large 
this enhancement will be. So, we restrict ourselves by the 
assertion that the dose coefficient for N is the largest one.

Fuel particles are not dissolved in fluids of organism. 
Therefore, the ratios of the dose coefficients for SI and LI 
are independent of AMAD. The data presented in Table 10 
indicate that, due to the inhalation of fuel particles, the ac-
cumulated dose on LI is 7.3 times larger than that on SI in  
7 days after the entrance.

Small intestine consists of duodenum, jejunum, and 
ileum, whose total length is 2.3÷3.8 m. The staying time 
of a substance portion in small intestine is ~4 h. The wall 
of small intestine is formed by mucous membrane, tela 
submucosa, and serous membrane. The diffusion and 
the enzymatic transport of nutrients from the intestine 
content into fluids of organism occur through mucous 
membrane [14, 15].

The surface of mucous membrane of SI is character-
ized by a relief formed by a number of anatomic forma-
tions: circular folds, villi, and intestinal glands or crypts.

Having passed SI for 4 h, a substance portion enters 
LI, which is the end part of human GIT. In LI, there oc-
curs the final absorption and the transfer of simplified 
substances and water into blood. The undigested unnec-
essary substances form scybalous masses and leave organ-
ism. The length of LI is 0.9÷1.3 m, and the staying time 
of a substance portion is ~36 h.

Mucous membrane of LI has no villi, but has many 
folds and a significantly larger number of crypts than 
in mucous membrane of SI. Their sizes are larger, and 
their length attains 0.7 mm.

Mucous membrane of intestine undergoes a mechan-
ical action and interacts permanently with the chemically 
active environment of intestine contents. Under those con-
ditions, the lifetime of functional cells of mucous mem-
brane is less than one week. The constant renewal of the 
population of functional cells of mucous membrane is en-
sured by reproducing cells located on the bottom of crypts.

The data of measurements given in Fig. 6 allow to con-
clude that a single dose of external photonic radiation as high 
as 12 Sv is absolutely lethal for the population of reproducing 
cells of mucous membrane namely in small intestine, since 
even a dose of 20 Gy on large intestine causes serious (hard) 
consequences only in 5 % of irradiated persons [16].

Tables 7 and 8 contain the measured values of the 
quantities, whose use allows us to  carry out the  esti-
mations of individual dosimetric characteristics caused 
by the inhalation entrance of fuel particles during the first 
minutes ÷ tens of minutes after the explosion into the per-

sons, who will die later on. Such quantities include the val-
ues of the survival time τ [days] and the in vivo measured 
values of the dose by hematology D [Sv].

In Fig. 6, we show the plots of  individual values 
of the dose D in Sv by hematology and the corresponding 
values of the survival time after the accident by the data 
in Table 8 for persons, being outside the NPP premises.

Near the points, we presented the numbers from Table 8.
The straight line is the phenomenological dependence 

τ = τ(D) of the lifetime τ on the dose D and is constructed 
for persons, being outside the NPP premises, i. e., by data 
in Table 8.

The conclusions of Section 6 imply that, for the per-
sons being outside the NPP premises at the time moment 
of the accident, the values of the dose D are caused mainly 
by the external photonic radiation. In the frame of this 
assumption, we may consider that Fig. 6 gives the depen-
dence of the survival time τ on the external radiation dose.

The  attempt to  construct a  similar regression for 
the persons, being in the NPP premises, (see Table 7 and 
Fig. 7) has revealed that, at the same survival time for sev-
en out of eleven died persons, being in the NPP premises, 
the value of the dose D was essentially (by several times) 
less than that for the persons, being outside the NPP 
premises (dose “deficit” Δ). At the same time, the value 
of the postmortal activity of fuel particles in lungs for 
the same persons turned out by several tens of times more 
than that for the persons, being outside the NPP premises.

So, it would be  quite reasonable to  assume that 
the dose “deficit” Δ was “filled up” by the internal irra-
diation caused by the inhalation of  fuel particles, and 
the individual values of the dose “deficit” are the values 
of the dose on small intestine (ΔSI) caused by the inhala-
tion of fuel particles.

In Fig. 7 in the same format as in Fig. 6, we pres-
ent the data in Table 7, i. e., for the persons, being in the 
NPP premises, and the  straight line is  taken from 
Fig. 6. In Fig. 7, we give an example how to get the val-
ues of Δτ and Δ by data on the suffered person marked 
by  No. 7 in  Table  7. Here, Δτ = τ2 – τ1 = 10 days, and 
ΔSI = D2 – D1 = 4.8 Sv.

The data presented in Fig. 7 indicate that, for all suf-
fered persons represented in Table 7, except for No. 2 No. 
11, the lifetime corresponding to the given dose is less 
by Δτ than that following from the dependence τ = τ(D). 
In addition, the dose corresponding to the given lifetime 
is less by ΔSI than that from the dependence τ = τ(D).

The results of the joint processing of the data in Ta-
ble 7 and Fig. 7 for the persons, being in the NPP premis-
es, are given in Table 11.

11
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In Fig. 8, we present the basic dependences of the 
deposition of aerosols on various sections of respiratory 
organs as functions of AMAD [12]. The same data under-
lie the results of calculations executed in correspondence 
with [3] and given in Table 12.

The data given in Fig. 8 imply that the values of the 
dose coefficients for domain T of respiratory organs taken 
for AMAD = 10 μm remain practically constant for fuel 
particles with sizes exceeding AD = 3 μm.

With regard for the  results presented in Table 10  
for 7 days after incident, the individual entrance of the  
activity of  fuel particles  is  ( )

8П
1.5 10

SI i
i =   (144Ce, Bq); 

the  dose on  LI for the  given suffered person (D+ΔLI)
i = Di + Пi · 11 · 10–8 Sv, and the dose on domain T of re-
spiratory organs (DT)i = Di + Пi · (13 + 2.1) · 10–8 Sv for 
the suffered person “i” in Table 7.

In this case, while making conclusions on the basis 
of the use of the individual values of measured quanti-
ties, we should not forget that their values were subjected 
to the action of many factors, which cannot be account-
ed. For example, for the dose on LI, it would be useful 
to know:

distribution of  the activity of  fuel particles over 
the substance bulk in LI;

data on the mucus layer on the surface of LI;
Did the person drink water or not?;
the last food intake time;
Did the person take supper with alcohol or without it?;
Did the person use the means of individual protec-

tion during the accident or not?

Table 11. The results of the joint processing of the data for the persons, being in the NPP premises

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
τ, days 16 24 18 23 18 16 21 17 21 24 18
D, Sv 8.9 9.3 11.0 1.9 4.7 4.7 5.5 6.4 6.1 8.2 11.8

Δτ, days 8 0 2 - 14 17 10 12 9 1 0
ΔSI, Sv 3.8 0 0.8 7.5 7.0 8.0 4.8 5.7 4.3 0.7 0

П, 10 8 Bq 2.5 0 0.5 5.0 4.7 5.3 3.2 3.8 2.9 0.5 0
ΔLI, Sv 27.5 0 5.5 55 52 58 35 42 32 5.5 0

D+ΔSI, Sv 12.7 9.3 11.8 9.4 11.7 12.7 10.3 12.1 10.4 8.9 11.8
D+ΔLI, Sv 36 9.3 16.5 57 57 63 42 48 38 14 12

DT, Sv 40 9.3 16 65 63 71 46 54 42 14 11.8
П/L 6,600 - 2,100 2,100 3,900 700 2,900 8,800 10,000 2,900 -

AMAD, μm 200 - 120 120 165 75 140 ~300 ~300 140 -

Note. No. —  number of a suffered person in Table 7; D, Sv –   dose by hematology; Δτ, days —  “decrease” in  the survival time from Fig. 7;  
ΔSI, Sv -   dose “deficit” from Fig. 7; П, Bq – activity of  rn 144Ce under the  inhalation entrance of  fuel particles into a given person; ΔLI, 
Sv -   dose on LI caused by the inhalation entrance; D+ΔSI, Sv -   total dose on domain SI; D+ΔLI, Sv -   total dose on LI; DT, Sv -   total dose 
on domain T; П/L -   ratio of deposited rns in upper respiratory paths to that in the alveolar domain calculated by the data in Table 11 and 
Table 7; AMAD, μm -   values of AMAD corresponding to the values of П/L by Table 12.
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Fig. 8. Dependences of the deposition of aerosols in various 
domains of respiratory organs on the AMAD of particles [12]

Table 12. Ratio of the activities of particles, which had 
a uniform distribution of the activity over volume and 

settled down in upper domains of the respiratory tract and 
in the alveolar domain of lungs, as a function of AMAD [3]

AMAD, μm П/L = (ET2 + BB + bb)/AI
200 7,152
100 1,593
50.0 287
20 48
10 18.6
5 8
1 1.8
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It seems that the single thing that cannot happen 
is as follows: at comparatively small values of the quantity 
104 · 144Ce, no essential dose “deficit” ΔSI can be observed. 
In this meaning, the positions of points with Nos. 2, 3, 
10, and 11 from Table 7 and in Fig. 7 are mainly located 
properly, i. e., they lie practically on the regression curve.

Generally speaking, there exists the “immense dis-
tance” between the rated evaluations of possible values 
of the internal irradiation dose caused by the inhalation 
entrance of fuel particles after the explosion and the re-
sults of measurements of persons. It is clear that the dose 
estimations based on  “human” data are closer to  the 
“truth”, and the studies of fallouts are necessary in order 
to estimate the causes and the consequences that have 
defined the fate of the suffered persons. In this aspect, 
it is necessary to estimate, together with the inhalation 
of fuel particles, the possible contribution of the inhala-
tion entrance of “hot” particles and “free” atoms to the 
internal irradiation dose.

Evaluation of the internal irradiation dose caused 
by the entrance of “hot” particles

The phenomenon of “hot” particles, as possible essen-
tial factor of radiation threat, was introduced by research-
ers from L. Ya. Karpov Institute of Physical Chemistry 
in the summer of 1986, while studying the aerosols on the 
breakup of the fourth block.

A particular interest in the activity of rns 103Ru and 
106Ru in emergency fallouts arose at the beginning of the 
summer of 1987, when a hot weather was established. 
In the measurements of the activity of aerosol filters ex-
posed above the reactor breakup, an anomalous increase 
in the bulk activity of rn 106Ru in air was detected. Rel-
ative to the last winter of 1986–1987, the bulk activity 
of rn 106Ru increased by tens of times. Simultaneously, 
the Chornobyl cough “epidemic”, which weakened in win-
ter, became again strong. Generally speaking, we cannot 
assert that there were no attempts in the summer of 1986 
to explain the cause of cough. But the hypotheses bore 
the speculative character and should not be remembered 
now. All were coughing. I started to cough in August 1986 
at a hot weather, when dealt with the measurements of the 
counting rate of alpha-particles above the surface of soil 
on streets of the town of Chornobyl with the help of a 
handheld alpha-radiometer and is coughing till now.

By comparing these circumstances, it turned out that 
the explanation is quite simple. Ruthenium has oxide  with 
the temperatures of melting, boiling, and decomposition 
to be, respectively, +25.5 °C, +27 °C, and +108 °C [17]. Thus, 

the ruthenium anomalies measured on May 15–16, 1986 
in the Berezinskii biosphere reserve and in Finland on May 
10–12, 1986 [18, 19] were explained. However, it remained 
unclear how and when ruthenium came out from the fuel 
matrix and formed .

In the daytime on 27.04.1986, the primary emergency 
ejection came to Sweden. The measurements of the activity 
and the radionuclidic composition of aerodispersed samples 
taken on 27.04.1986 had shown the presence, together with 
fuel particles, atoms, and molecular compounds of radio-
nuclidic “volatile” elements (iodine, cesium, tellurium, etc.) 
[20], of “hot” particles of radioactive aerosols on the filters, 
whose activity was mainly determined by rns 106Ru = 106Rh 
and 103Ru, which had the rated reactor ratio at the time mo-
ment of the accident. The studies of “hot” particles on an 
electron microscope had shown that they have drop – like 
shape. The majority of “hot” particles were ∼1 μm in diam-
eter. But particles with essentially larger sizes were observed 
as well: the corresponding photo in [21] represents two typ-
ical particles with spherical shape 2.5 and 3.3 μm in diame-
ter. In Table 13, we present the radionuclidic characteristics, 
which were corrected by us, of three other particles, as an ex-
ample. We note that the original publication [21] mentioned 
rn 51Cr, which could not be present in that situation, instead 
of rn 105Rh and confused rns 141Ce and 144Ce. For particle  
No. 3, we made calculation and added the result into Table 13 
for rn 103Ru. We note that the last column in Table 13 gives 
the results of measurements of a single “hot” barium particle.

The absence of more complete data on barium “hot” 
particles is caused, apparently, by the disappearance of the 

Table 13. The results of measurements of the activity 
of three “hot” particles taken in Sweden and measured 

on April 28–30, 1986

1 2 3

103Ru, Bq 10,000 6,900 155*
106Ru, Bq 2,800 1,800 40
105Rh, Bq 1,700* - –
99Mo, 99mTc, Bq 1,600 - –
132Te, Bq 810 20 –
131I, Bq 70 60 25
140Ba, 140La, Bq - - 2,400

95Zr, 95Nb, Bq - - 10

144Ce, Bq - - 75*
141Ce, Bq - - 120*
239Np, Bq - - 70

Radionuclide
Particle number
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short-  lived system of rns 140Ba = 140La due to the radioac-
tive decay prior to the start of special works on the search 
for and the study of “hot” particles.

In  one year at  three different places in  Sweden 
(Stockholm, Gävle, Gotland), the careful seeking of “hot” 
particles of the Chornobyl origin was carried out on defi-
nite areas of the land. As a result, 23 particles were found. 
Their activities were practically fully determined by rns 
106Ru = 106Rh and 103Ru (ruthenium particles) and 
corresponded to their rated reactor ratio. In Table 14, 
the results of measurements of five ruthenium particles 
are presented.

The total specific activity of fuel as of the time moment 
of the accident was ~1 Bq μm– 3. Therefore, it becomes clear 
from the results of studies given in Table 16 why the ruthe-
nium particles are characterized as “hot” [20].

Studying the element composition of ruthenium par-
ticles showed that they “were produced” mainly of mo-
lybdenum, ruthenium, and rhodium. At the same places, 
the Chornobyl fuel particles, whose radionuclidic com-
positions by their activity correspond to the pre-accident 
fuel, were found. Moreover, the number of fuel particles 
detected and collected on the same area was by ∼10 times 
more than the number of ruthenium ones.

This “ratio” agrees with the results of studies of the 
samples taken in  premises of  the Shelter object and 

the samples of  soil from the 30-km zone, which were 
executed at I. V. Kurchatov Institute of Atomic Energy 
(IAE) in 1987. From the total number of those particles 
characterized by the activity of at least several tens of Bq, 
above 90 % were fuel particles. Approximately (4÷7) % 
were contributed by particles, whose activity at the time 
of measurements (1988) was due to 106Ru by more than 
95 %. As for the radionuclidic composition of fuel parti-
cles, their piecewise measurement discovered a “deficit” 
of cesium. For separate particles, it was as high as 80 % 
of its cerium ratio averaged over the reactor (see Table 1). 
On the average, the depletions by cesium and ruthenium 
were, respectively, ~50 and 20 % [22].

The shape of ruthenium particles, their sizes, and 
their element composition allowed us to assume that they 
were formed in the active zone (AZ) during the reactor 
lifetime from atoms of the metals (fission products) with 
mass numbers from 95 to 118 (without the 96-th chain). 
The corresponding sum of values of the yields of those 
chains per one fission equals 0.51. We verified the validi-
ty of the assumption about the origin of “hot” particles. 
The mean burnout of AZ before the accident was 

 

At  a power release of  199 MeV/fission, the  mean 
number of fission events (f. e.) was

(1)
9.42 · 1011 · 10-3

1.99 · 102 ·1.6  · 10-13
3.0 · 1019  f.e. /g uranium.=

 
At the time moment of the accident, the mean specific 

content of rn 106Ru in the fuel was 3.7 · 10–5 g ⁄ g (uranium) 
[23]. From whence, the mean specific activity of rn 106Ru 
for λ = 2.15 · 10–8 sec–1 was

(2)

for the reactor lifetime, the mean number of fission events 
per 1 Bq of rn 106Ru was

(3)

Thus, for the mean mass number of fission fragments 
in the indicated chains M = 99 [24], the mass yield of met-
als for one fission event as of 26.04.1986 was:

(4)

11MW day10.9
kg(uranium)

= ×10 [23].9.42

6.02 · 1023
3.7 · 10-5 2.15 · 10-8

106
0.45 · 1010  Bq/g (uranium);=

3.0 · 1019

0.45 · 1010 6.7 · 109  f.e./Bq (106Ru).=

99 · 0.51
6.022 · 1023 8.39 · 10-23  g/f.e.=

Table 14. The results of studies of five “hot” particles 
discovered in Sweden in one year after the accident

No. 1 2 3 4 5
Parameters 
of particles Haga1 Guan1 Guan2 Haga9 Gävle3

Isotopic 
composition Activity, Bq particle – 1

103Ru 17,400 39,300 31,800 3,600 7,900
106Ru 4,350 9,830 9,430 830 1,880
125Sb 3.8 26 15 1.3 -
60Co 1.7 7 3.1 0.1 -

144Ce - 57 - - -

137Cs 0.4 - - - -

Diameter, μm 9.0 11.5 10.7 - -
AD, μm 29 37 - - -

Density, g cm– 3 10.3 ± 1 10.7 ± 1 - - -
Deposition 

rate, cm sec– 1 2.5 4.2 - - -

103Ru, Bq μm– 3 49 50 46 - -
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Respectively, the rated value of the mass yield per 
1 Bq for rn 106Ru was

(5)θ = 6.7 · 109 · 8.39 · 10-23 = 5.6 · 10-13 g/Bq (106Ru). 
On the other hand, the mean value of the mass yield 

as of 26.04.1986 was calculated by the data of measure-
ments of three particles given in Table 14 (Haga 1, Guen 1, 
Guen 2) and turned out to be

(6) 

These values (calculated and measured) of the mass 
yield coincide in the limits of ∼15 %, i. e., are sufficiently 
close to each other. This fact corroborates the soundness 
of the assumed origin of “hot” particles.

On the microphotos, “hot” particles have a clear-
ly manifested drop-like shape, which testifies that they 
were formed from a melt and were localized in the inter-
granular space of fuel pellets at the normal pre-accident 
operation of the reactor.

The formation of inclusions occurred due to the re-
lease of atoms of FPs from the fuel matrix in the cen-
tral most heated region of fuel pellets during the whole 
reactor lifetime. In this case, the absence of significant 
amounts of “volatile” FPs in ruthenium and barium in-
clusions is caused by the fractioning due to the migra-
tion of free atoms to the “cold” periphery of pellets with 
the subsequent localized “freezing” of elements depend-
ing on their melting temperature and the temperature 
gradient along the fuel pellet radius. It explains the sep-
aration of ruthenium and barium and the practical ab-
sence of “volatile” FPs in the samples of “hot” particles 
taken in Sweden.

In Table 15, we present the results of measurements 
of the activity of rn 106Ru for five particles from Table 14 
(Nos. 1, 2, 3, 4, and 5), the activity of rn 106Ru or 103Ru for 
two particles from Table 13 (Nos. 6 and 7), and the mea-
sured diameters (2.5 μm and 3.5 μm) of  two particles 
(Nos. 8 and 9). The rest values of the activity of rutheni-
um and the diameters of particles represented in Table 14 
were calculated for θ = (8.3 ± 0.9) · 10–13 g/Bq (106Ru) and 
ρ = 10.5 g cm–3 as of 26.04.1986.

At the time moment of the accident, the total activ-
ities of rns 106Ru and 144Ce in the pre-accident reactor 
were, respectively, 23.2 and 105 MCi. This implies that 
the mean ratio of the specific activities of 106Ru and 144Ce 
in the fuel at the time moment of the accident was 0.22.

Let qf be the specific activity of rn 106Ru in fuel gran-
ules at the time moment of the accident, and let qfree be the 
“free” specific activity of ruthenium released from fuel 
granules. Then, for the measured values of the specific 
activities 106Rumeas and 144Cemeas, the ratio of free rutheni-
um and fuel one is

(7)

   

The  normalization of  the 144mCe activity is  due 
to  that, as was noted above, refractory cerium is one 
of the most “nonmobile” elements among FPs in the fuel 
matrix, and its measured specific activity Ce144qmeas is a 
fuel marker.

Analogously, the ratio of the free activity to the fuel 
one for 137mCs is 

(8)

The calculated ratio of specific activities of 137Cs and 
144Ce in a fuel 137Csqf /144Ceqf = 0.064.

The  value rCs = 0.032 was chosen with regard for 
the depletion of fuel granules with cesium down to 50 % 
due to the release of cesium from a fuel.

It is  seen from the data of Table 16 that, on  the 
western trace formed directly by the reactor explosion 
fallouts, the contribution of free ruthenium, Ru106qfree, 
to the measured activity Ru106qmeas is the least: rRu = 0.23. 
Along the other directions, the fallouts formed after 
some time by the aerosols from the reactor breakup 
have the significantly larger ruthenium ratio: for exam-
ple, the fallout formed in the SW direction in ∼5 days 
after the explosion had rRu = 2.0, i. e., higher by almost 
one order.

θ  = (8.3  0.9)   · 10-13 g/Bq (106Ru).

rRu = 106Ruqfree/
106Ruqf = (106Ruqmeas – 0.22  · 144Ceqmeas)/

/ 0.22  ·144Ceqmeas.

rCs = 137Csqfree/
137Csqf = (137Csqmeas – 0.032  · 144Ceqmeas)/ 

/ 0.032  ·144Ceqmeas.

Table 15. Activities, diameters (d), and aerodynamic diameters (AD) of nine ruthenium particles found 
and studied in Sweden [20, 21]

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
103Ru, Bq 17,400 39,300 31,800 3,600 7,900 10,020 6,900 409 934
106Ru, Bq 4,350 9,830 9,430 830 1,880 2,800 1,800 102 234

d, μm 8.7 11.4 11.2 4.98 6.5 7.5 6.4 2.5 3.3
AD, μm 26 34 34 15 19 23 19 7.5 10
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The  results of  studies of  the Chornobyl fallouts 
in Sweden indicate that, at the time moment of the ex-
plosion, the metallic inclusions were released from inter-
granular cavities of a fuel and formed the fraction of “hot” 
particles, whose activity was mainly determined by rns 
106Ru = 106Rh, 103Ru, and 99Mo and short-lived rns such 
as, for example, 105Rh, in the aerodispersed system of the 
primary emergency ejection together with fuel particles 
and “volatile” atoms and compounds of FPs.

Eventually, we may assert that the formation of volatile  
from dispersed ruthenium inclusions started only in the fall-
outs after the explosion that destroyed the reactor.

In Table 17, we give the values of the ruthenium ratio 
RRu = Ru106qfree/

Ru106qf calculated by the results of postmortal 
measurements of the activities of rn 144Ce and 106Ru in the 

lungs of persons who were present at the time moment of the 
accident in premises of ChNPP and outside them. Accord-
ing to the data, RRu = 2.2 ± 1.71 for the persons in premises 
of NPP and rRu = 2.5 ± 1.6 for those outside them. The prac-
tical coincidence of the ruthenium ratios confirms the con-
clusion that the  radionuclidic compositions of  aerosols 
in premises of NPP and outside them after the accident were 
identical. The mean value of the ruthenium ratio for both 
groups is rRu = 2.2 ± 1.5 with the median value rRu = 2.0.

In organism in the process of inhalation, there occurs 
the separation of aerosols over sizes due to their gradual 
deposition on the surface of air-bearing channels of respirato-
ry organs. So, alveoli “are reached” mainly by aerosol particles 
with AD ∼1 μm. In the aerodispersed system formed after 
the explosion, the ruthenium ratio was at most rRu = 0.23. 
At the inhalation after the passage of air-bearing channels 
of respiratory systems of persons by aerosols, it increased up 
to rRu ≈ 2.2, i. e., the relative contribution of the highly dis-
persed component in alveoli turned out to be ∼10 times more 
as compared with the distribution of fuel particles in the air.

From whence in the “first approximation,” we may 
consider that the distributions of sizes of ruthenium parti-
cles in the ejection are characterized by AMAD ≈ 10 μm. 
This conclusion does not contradict the data in Table 15, 
since a significant part of the sampling is formed by the 

Table 16. Ratios rRu of free ruthenium and fuel one in samples 
from the BAF taken in different directions from the NPP

Direction W* N NE E SE S SW
rRu 0.23 0.93 0.56 0.34 0.56 0.57 2.0

Δ 0.12 0.65 0.05 0.03 0.26 0.09 1.6
n 7 6 4 4 7 5 6
Note. n —   number of  samples for the  given direction; Δ  —  

mean square deviation (MSD).

Table 17. The results of in vivo measurements of the absorbed dose by blood samples,  
postmortal measurements of the activities of rns 144Ce and 106Ru in lungs, specific activity of rn 137Cs in muscles,  

and the corresponding values of the ruthenium ratio rRu

In premises of NPP Outside premises of NPP

No. Initials Dh, 
Gy τ,days 144Ce, 

104 Bq
106Ru, 
104 Bq

Q,Bq 
g–1 rRu No. Initials Dh, Gy τ, 

days
144Ce, 
104 Bq

106Ru, 
104 Bq

Q,Bq 
g–1 rRu

1 AAF 8.9 16 3.3 1.44 2.8 2.1 1 VNV 12.1 19 0.088 0.11 0.7 4.9
2 BAI 9.3 24 0.33 0.15 – 0.79 2 IEA 8.3 30 0.43 0.26 3.6 2.0
3 BVS 11.0 18 2.1 0.86 3.6 2.1 3 IVI 12.0 17 0.081 0.099 0.2 4.8
4 DVM 1.9 23 20.8 13.6 855 1.5 4 KYuI 6.7 32 0.059 0.73 0.9 2.4
5 KAG 4.7 18 10.8 4.24 2.7 1.4 5 OIL 12.7 17 1.07 0.49 0.3 3.0
6 KAKh 4.7 16 66.0 29.9 729 1.1 6 PVP 13.7 15 0.58 0.3 5.4 2.4
7 LVI 5.5 21 9.4 3.22 1.8 1.5 7 SVI 6.6 25 0.41 0.039 0.4 0.77
8 PGI 6.4 17 0.37 0.54 0.7 7.2 8 TVI 10.9 14 0.106 0.02 - 0.05
9 PVV 6.1 21 2.4 1.01 9.6 1.9 9 KVN 11.1 15 0.052 - 0.5 -
10 PKG 8.2 24 1.5 0.89 1.5 1.5 10 TNI 12.5 20 0.21 - 0.6 -
11 TLF 11.8 18 2.7 2.38 0.7 2.6 11 SAA 4.4 34 0.046 - 0.4 -

Note. No. —  ordinal number corresponding to Tables 7 and 8; τ, days, —  the survival time after the explosion; Dh, Gy, —  personal values 
of the absorbed dose by hematology, which were evaluated in a hospital; 144Ce, 104 Bq -   activity of rn 144Ce measured in lungs and reduced by decay 
to 26.04.1986; 144Ru, 104 Bq -   activity of rn 106Ru measured in lungs and reduced by decay to 26.04.1986; Q(τ), Bq g –1 —   specific activity of rn 137Cs 
in the samples of muscular tissue; rRu -   ruthenium ratio rRu = Ru106qfree / 

Ru106qf in lungs of the suffered persons reduced by decay to 26.04.1986.



21ISSN 2311–8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20) 2021 21

Fuel Particles in Consequences of the Accident at the ChNPP

results of measurements on land in one year after the ac-
cident, when the fine ruthenium particles became unno-
ticeable due to the full decay of rn 103Ru and a significant 
decrease in the activity of rn 106Ru.

The total partial contribution of the activity of rns 99Mo, 
103Ru, and 106Ru = 106Rh calculated by the data in Table 1 
to the fuel dose coefficient K = 1.1 · 10–7 Sv/(Bq144Ce) was 
~0.2 · 10–7 Sv/(Bq 144Ce). The partial contribution of free 
ruthenium was 0.2 · 10 – 7 · 0.23 ≈ 0.04 · 10–7 Sv/(Bq 144Ce), 
i. e. the contribution of free ruthenium to the internal 
irradiation dose, which was caused by the inhalation en-
trance of a dispersed fuel, was less than 5 %.

Dose contribution of “volatile” cesium

As a result of the explosive seal failure and the disper-
sion of fuel elements, a part of the radionuclides of cesium 
entered the composition of fuel particles (insoluble cesi-
um), whereas another part turned out in the composition 
of the “volatile” fraction (soluble cesium).

Cesium is an alkaline metal and, like its chemical 
analogs (sodium and potassium), is practically uniform-
ly distributed over soft tissues approximately in  one 
day after the inhalation of its soluble form in organism. 
The appendix of the dissertation by S. I. Dement’ev [6] 
includes the results of measurements of the specific activ-
ity of 137mCs in the urine samples during the whole time 
of the stay of suffered persons in the hospital and the re-
sults of measurements of the specific activity of rn 137Cs 
in postmortal samples of muscular tissue.

By the urine samples of all suffered persons (107 per-
sons), being in the hospital, the median value of the effec-
tive excretion half – period for soluble cesium was estab-
lished to be Т1/2 = 37 days, i. e., μeff = 0.019 day –1.

According to [25], the maximum permissible dose 
(MPD) is 15 rad yr–1 or 0.15 Gy yr–1 for soluble 137Cs in the 
group of tissues II, and the corresponding value of its per-
missible content (PCA) in muscles is 14 μCi or 0.52 MBq. 
In other words, for the permanent content of 5.18 · 105 Bq 
in muscles, the dose per year is 0.15 Gy yr–1. From whence, 
the dose coefficient is
 

(9)

For the mass of muscular tissue equal to 2.9 · 104 g, 
the dose from soluble 137Cs for the survival time is 

(10)

where τ, day, stands for the survival time; and Q(τ), Bq g–1, 
is  the measured value of  the specific activity of  137mCs 
in postmortal muscular samples.

On  the average in  the emergency fallouts as  of 
26.04.1986, the ratio of 137Cs activity to that of 134Cs was 
2.2, and the ratio of the dose coefficient of 137Cs to that 
of 134Cs was 1.7. From whence, the dose from the rns 
of cesium is

 
(11)

The largest specific activity of 137mCs in the sample 
of muscular tissues Q = 855 Bq g–1 (No. 4, DVM, in Ta-
ble 7) at the survival time τ = 23 days corresponds to the 
highest (among all died persons) dose addition from 
the entrance of “volatile” cesium:

(12)AD = 1.28 · 854 · 1.21 · 10 – 3(e0.019 · 23 – 1) = 0.72 Gy.  

This value of the dose from the internal irradiation 
caused by the soluble rns of cesium is not low. But, as com-
pared with the dose from the external radiation as high 
as 1.9 Gy (No. 4, DVM, in Table 7) and from the internal 
irradiation caused by the inhalation of fuel particles, this 
addition from soluble cesium had no crucial effect on the 
fate of this person. The same is true, all the more, for “ce-
sium additions” into organisms of the rest died persons.

Discussion of the results

The values of the dose measured by hematology for 
eight suffered persons (see Fig. 6) and two persons (Fig. 7)  
for the insignificant inhalation entrances are in the limits 
12–14 Gy, and the survival time for them was 14–20 days. 
The death of those persons was caused by the definite ef-
fect, namely, by the failure of the system of reproduction 
of the mucous membrane of small intestine at doses ex-
ceeding 10–12 Gy. It seems improbable that the external 
irradiation doses and the induced consequences turned 
out practically identical for all persons stayed at the time 
of the explosion and at once after it at different places 
of  the territory and premises of ChNPP. The possible 
cause consists in that the identical measured doses by he-
matology were determined by the “saturation” of the bio-
logical effect at doses exceeding the above  indicated value. 
The real doses of the external radiation can be essentially 
higher than this level with the same consequences for 
the suffered persons.

Respectively, the  measured doses by  hematology, 
which were at most 8 Gy, can be considered as those cor-

0.15
5.18  · 105 ·  365.25

Gy/Bq · day.
137CsD = = 7.93 · 10-3 

137CsD(τ) =  7.93  · 10-10  · 2.9  · 104  · Q(τ)  ·  e
mef  f

τ

  · ∫ (τ)
   · e

mef  f
τ

 · dt =
= Q(τ)· 1.21  · 10-3  ·  (emef  f

τ

  – 1)   ·  Gy,
0

CsD = = 1.28 · 
1

2.2  · 1.7
137CsD  +

134CsD =
137CsD  +

134CsD · 
134CsD· 
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responding to the reality. Then, for the suffered persons 
Nos. 1, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 (see Table 7), the evaluations 
of the possible contribution to the internal irradiation 
dose (dose “deficit”), which were executed according 
to  the procedure represented in Fig. 7, are minimum, 
and the real contribution caused by the inhalation of fuel 
parvticles to the dose acted on gastroenteric tract and re-
spiratory organs could be significantly higher.

The lifetime of mature functional cells of one-layer 
cylindrical epithelium is ~3 days. The reproduction of cells 
occurs by means of the division of cambial and stem cells 
located at  the bottom of  intestinal crypts. The “newly 
born” cells are moving gradually from the crypt bottom 
to a “destination” approximately for 2–3 weeks. Therefore, 
the intestinal wall in norm contains simultaneously 5÷6 
generations of functional cells of different ages. The death 
caused by the destruction of the reproducing system oc-
curs with the “wear” of the last generation.

As for suffered persons Nos. 2, 5, 8, and 11 (see Fig. 6), 
the values of the dose by hematology and the correspond-
ing values of the survival time are determined, the most 
probably, by specific features of the reproducing system. 
If the reproducing cells would die completely, the lifetime 
of persons would hardly turn out more than two weeks. 
Apparently, the reproducing cells died completely not in all 
suffered persons, but the vital ability of remaining frag-
ments of the population of those cells turned out lower than 
the critical value sufficient for the timely reproduction.

The interval of the values of the survival time for doses 
of (4.4–14) Sv was from 34 down to 14 days and, apparent-
ly, was determined by the different numbers of remaining 
viable fragments of the reproducing system of one-layer 
cylindrical epithelium in different persons [15].

As for three persons who lived 3 months after the ac-
cident, the estimations of the doses on small intestine are 
as follows:

VYuA 86 days D+Δf = 13 Gy;

NAV 91 days D+Δf = 13 Gy;

LKI 96 days D+Δf = 6 Gy.

By virtue of  some individual circumstances, they 
managed to go through the critical point of a regeneration 
of the reproducing system of one-layer cylindrical epithe-
lium. But, in 3 months, they were overtaken, apparently, 
by bone-cerebral syndrome.

At  the mean energy of  the beta-radiation of  fuel 
particles β ≈ 340 keV (according to Table 1), the path 
of beta-particles in soft biological tissue is about 1 mm. 
Thus, the beta-emission of fuel particles that fell in GIT 
was a significant addition to the external radiation dose 

acted on the population of reproducing cells of mucous 
membrane, and the so-called dose “deficit” in the suffered 
persons stayed in premises of ChNPP was “added” by the 
inhalation entrance of fuel particles.

In the frame of the conception accepted now [4, 26], 
it is considered that the internal irradiation of persons 
caused by the inhalation entrance of the activity at once 
after the reactor explosion was not able to essentially af-
fect the fate of the persons died from ARS during the first 
month after the accident.

Generally speaking, the main factors determining 
the doses onto organs and tissues of the persons subject-
ed to the inhalation entrance of radionuclides (rns) [27] 
are as follows:

radionuclidic composition of the entrance;
radioactivity of entered rns;
physico-  chemical characteristics of  the entrance 

in the gaseous state and in the composition of aerosol 
particles;

solubility of aerosols in the fluids of organism;
distribution of sizes of aerosol particles (dispersity) 

characterized by the values of AMADs.
The executed analysis showed that all main factors, 

except for the dispersity, are practically identical in the 
traditional approach and in the present work.

It is worth to note that the universal means of de-
scription with the use of the logarithmically normal law 
of a distribution of the sizes of particles in aerodispersed 
samples is a sufficiently serious idealization. Nevertheless, 
nothing better is available.

While substantiating the  traditional conception, 
the value AMAD = 15 μm was accepted on the basis of a 
purely speculative reasoning [4].

At the same time, the results of direct measurements 
of the dispersion spectrum of fuel particles in thin-layer 
samples of fallouts given in Fig. 4 indicate that, at dis-
tances from 8 km to 30 km along the trace of fallouts 
of the primary ejection, the values of AMADs decrease 
uniformly from 95 μm down to 50 μm.

It is  worth to  note that these measurements are 
the unique direct measurements of the distributions of the 
dispersity of fuel particles in the fallouts from the primary 
emergency ejection near the ChNPP.

Of course, the ratios of the distributions of the sizes 
of aerosol particles in fallouts and in the air are a suffi-
ciently indefinite thing. But anyway, it seems improbable 
that the distributions of the sizes of fuel particles after 
the explosion can be characterized for all suffered persons 
by the same value of AMAD (15 μm) on the territory and 
in premises of ChNPP.
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In this connection, the estimations of the individual 
values of AMADs by the data of “human” measurements 
given in Table 11 do not contradict the studies of five 
thin-layer samples from BAF taken on the trace of pri-
mary fallouts, whose results are presented in Table 5 and 
in Fig. 4. In any case, all they exceed essentially the value 
of AMAD = 15 μm accepted in the traditional conception.

The clinic manifestations of the irreversible action 
of  inhaled fuel particles on  the GITs of  the deceased 
persons would be established after the anatomic inves-
tigations. At  the same time, the  inhaled fuel particles 
before their passage into GIT are distributed on the sur-
faces of various parts of respiratory organs at once after 
the entrance, which depends on their values of AD. By the 
estimates presented in Table 11, the corresponding values 
of the accumulated dose are so high that they would lead 
to severe oropharyngeal manifestations and to  lesions 
visible “with the naked eye” in the domain G, oral cavity 
adjacent to it, nasal passages, etc.

More than one hundred persons from those who were 
at the night on April 26, 1986 in premises and on ChNPP’s 
territory were taken out and hospitalized approximately 
in two days in the special clinic in Moscow. Thus, the sys-
tematic observations and intense therapy were started ap-
proximately in two days after the accident. Twenty five 
persons from them died in the clinic during the spring 
and summer of 1986.

At the present time, it is considered that the main 
dose-forming factor was the external gamma- and beta- ra-
diations at accident’s night. However, the retrospective eval-
uations of the external irradiation dose by the data of he-
matological measurements do not correspond in a number 
of cases to the heaviness of consequences and cannot serve 
the explanation of a death under conditions of the clinic.

The generalized clinic data on 107 patients are pre-
sented in book [26].

In the third-fourth day after the accident, 80 patients 
manifested the signs of oropharyngeal syndrome. In the 
tenth day, the initial manifestations developed to radia-
tion-induced mucositis in various forms and of various 
heavinesses up to the third or fourth degree.

I  would like to  present some citations from [26] 
(pp. 42–45):

“It is necessary to indicate a somewhat higher fre-
quency of mucositis as compared with patients involved 
in other accidents…”;

“Intestinal syndrome (IS) was one of the most se-
vere threatening manifestations of ARS. Its development 
in ten patients after the short-time irradiation in doses 
approaching 10 Gy was noticed in 4–8 days…”;

“The manifestations of IS were combined simulta-
neously with ulcerative stomatitis with the discharge of  
a great amount of mucus containing sometimes blood. 
These violations hampered not only the food intake, but 
also the respiration of patients, since they touched the en-
try to larynx…”;

“Acute radiation pulmonitis (earlier observed at the 
therapeutic gamma-irradiation of patients suffered from 
leucosis) occurred in seven patients suffered from ARS 
of the IV degree… The disease was terminated by the de-
velopment of hypoxic coma in 14–30 days after the irra-
diation. As a rule, those manifestations were combined 
with signs of radiation-induced damages of skin and in-
testine…”;

“As for the earlier period, the action of emissions was 
recognized to be defining in pathogenesis. In the subse-
quent analysis, the assumption about a possible omission 
of the action of various chemical toxic factors (products 
of the combustion of plastics and other structural mate-
rials, gas-and aerosol-like ejections of the fuel, and mate-
rials thrown in the reactor for the combustion stoppage 
and the restriction of ejections) was advanced…”;

“The dosimetric studies of the contents of cesium and 
iodine in organism were carried out directly in hospital 
rooms and, while extending the mode, at a laboratory 
on the whole-body counters… Those qualified measure-
ments confirmed the extreme rarity of  the significant 
incorporation of radionuclides and the dominant signifi-
cance of external radiation for the development of chang-
es in the health state of suffered persons” [26] (pp. 47–48).

It is obvious that some understandable gaps in the 
comprehension of  the situation forced the  authors 
of book [26] “to include” products of the combustion 
of plastics into the causes of lethal consequences. More-
over, no materials were thrown into the reactor at the 
night of the explosion, and the “gas- and aerosol-like 
ejections of  the fuel” were, first of  all, the  cause for 
the incorporation of radioactivity by means of the inha-
lation and for the irradiation of upper respiratory paths 
and intestine. Thus, we are faced with the contradiction 
between the accepted evaluations of  the dose and its 
clinic manifestations. This is especially significant for 
the part of suffered persons, who were in ChNPP’s prem-
ises at the time moment of the accident.

All becomes clear if we  take into account that 
the analysis in [26] did not include the evaluation of the 
dose on GIT in the first day. This dose was determined 
by the entrance of the inhalated coarse-  dispersive aerosol 
component of the dispersed fuel and by its transit from 
upper respiratory paths through GIT.
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At first glance, it seems paradoxical that the in-
halation entrance can cause the lethal dose on small 
intestine. But let us remember that the case in hand in-
volves insoluble aerosols formed at the explosion of the 
active zone contained the  spent reactor fuel. Those 
aerosols from the  destroyed reactor were “pulled” 
by a “draught” and by a regular ventilation through 
the working premises, where the night shift of ChNPP’s 
workers was present.

As usual, the evaluation of the doses on the upper 
parts of respiratory organs and on GIT is carried on by 
the results of measurements of the radioactivity of insol-
uble aerosols that passed by the transit in the first day 
after the deposition through GIT into excrements, whose 
samples should be taken during the first days after the en-
trance of aerosols.

It is probable that, at the hospitalization of suffered 
persons, the sampling of excrements for the measure-
ments was not performed for the first several days, and 
the  “…qualified measurements … on  the whole-body 
counter” were executed considerably later than the tran-
sit purification of upper respiratory paths through GIT 
was terminated, i. e., “they have missed the train”. Thus, 
one of the significant dose-forming factors which had led 
to severe consequences was not noticed.

Conclusions

1. On the basis of an analysis of the results of own 
studies of the emergency fallouts, as well as the results 
of clinic observations performed at the Hospital no. 6 
in  Moscow, the  presence of  a dose contribution from 
the transit of fuel particles is established, and its estima-
tion for those persons, who was in premises of ChNPP 
at the emergency time and died later on, is carried out. It 
is shown that the cause of their death can be the intestinal 
form of acute radiation sickness arisen to the joint ac-
tion of the external photonic irradiation and the internal 
beta-emission radionuclides on the system of reproduc-
tion of one-layer cylindrical epithelium of small intestine 
at the transit of inhalated fuel particles through GIT.

2. The analysis of the totality of formed circumstanc-
es allowed us to consider the inhalation of radionuclides 
103Ru and 106Ru in the composition of volatile molecules 
RuО4 formed in the fallouts of ruthenium “hot” aerosol 
particles as the cause of the “Chornobyl cough” widely 
spread in the summers of 1986 and 1987 on the territories 
subjected to the intense fallouts from ChNPP.

3. At the timely detection of the transit of radio-
active substances through GIT, the doses of irradiation 

of  GIT and parts N and G of  respiratory organs can 
be decreased by means of the immediate washing-out. 
Respectively, on the enterprises where there exists a po-
tential danger of the emergency entrance of radioactive 
aerosols, the facilities of measurements aimed at the rapid 
detection of the entrance of radioactive substances in hu-
man organism and the regulations ensuring, if necessary, 
the timely decision-  making concerning the urgent reali-
zation of protective measures must be foreseen.

4. As for the analysis of consequences of the accident 
at ChNPP, it is expedient to continue the work by means 
of the comparison of the obtained estimates with the clin-
ic manifestations revealed and registered in the spring 
and summer of 1986 in the persons, who were hospital-
ized at once after the accident.

Afterward

For me, this work was started at  the end of  July 
1986, when I was sent to the official trip to the town 
of  Chornobyl and continues till now with the  inter-
ruption from 1997 till 2016. Nobody ordered this work 
to me. The impulsive cause was, in particular, the desire 
to find the origin of a mass cough in the zone of emer-
gency fallouts near ChNPP in the summers of 1986 and 
1987. The present work is based on the results obtained 
by my request and with my participation. I thank sin-
cerely the essential help and the fruitful cooperation 
with my following colleagues.

S. Yu. Antropov processed the results of applications 
of  the photoradiometric method to  the measurement 
of samples from BAF on a computer in 1989.

V. N. Danilenko measured samples from BAF on a 
PPD gamma-  spectrometer in 1988.

S. I. Dement’ev  measured the postmortal samples 
of tissues of the persons died in the spring and summer 
of 1986 and the samples of urine and blood of all persons 
hospitalized at once after the accident on a PPD gamma- 
spectrometer.

A.  A.  Molokanov executed the  dosimetric calcu-
lations in the frame of the respiratory models of ICRP 
in 2016−2017.

S. V. Petrov  participated in field measurements and 
in the processing of their results in the summer and au-
tumn of 1986.

I thank Academician L. A. Il’in for his interest in this 
work and his essential valuable remarks which were ac-
counted by me.

I express my gratitude to Academician   V. G. Bar’yakhtar 
for his support of this work.



25ISSN 2311–8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20) 2021 25

Fuel Particles in Consequences of the Accident at the ChNPP

I am sincerely thankful to Academician A. G. Za-
gorodny for his interest in the present work.

It is pleasure for me to mention the positive opinion 
of Professor G. I. Kozinets of the medical aspects of the 
present work.

I am grateful to Yu. A. Kuz’mina and S. V. Tatar-
kin for their help in the design of the present work and 
to V. V. Kukhtin for this English version.

The  time runs, and some persons passed away. 
A. K. Gus’kova and I. B. Keirim-Markus are among them. 
I am grateful to them for the support and the interest in the 
above-  presented results. As before, they are with me.
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Науково- технічний центр “Амплітуда”, Зеленоград, 
Московська область, 124460, Російська Федерація

Паливні частинки в наслідках аварії 
на Чорнобильській АЕС

У результаті ядерного вибуху на четвертому енер-
гоблоці Чорнобильської АЕС у повітрі над її територією 
з’явилася радіоактивна хмара, що містила аеродисперс-
ну систему з аерозолями, що утворилися під час вибуху. 
Аварія сталася в кінці реакторної кампанії ще до перед-
бачуваного перезавантаження активної зони. Таким чи-
ном, до складу хмари входили продукти поділу й актива-
ції урану, які накопичувалися в паливі реактора під час 

кампанії. У ту ніч східний вітер ніс радіоактивну хмару 
на захід, залишаючи аерозольні випадання на поверхні 
Землі як радіоактивний слід. Представлено результати 
власних досліджень (1986–1990 рр.) аерозольного випа-
дання на західному сліді, що утворився відразу після 
вибуху на Чорнобильській АЕС. Виходячи з цього, ре-
конструюються характеристики (фізико- хімічні форми, 
радіонуклідний склад, медіанний аеродинамічний діа-
метр активних частинок (АМАД) і т. п.) аеродисперсної 
системи, створеної відразу після вибуху активної зони 
реактора. У  рамках респіраторної моделі, наведеної 
в публікації МКЧХ 66, оцінюються внески, спричинені 
вдиханням частинок палива (мікроскопічних частинок, 
які є фрагментами паливних елементів, що вибухнули, 
і мають в основному їхні радіонуклідні характеристики), 
в дози опромінення частин органів дихання і шлунково- 
кишкового тракту. Показано, що причиною масового 
кашлю влітку 1986 і 1987 рр. на територіях, що зазнали 
дії аварійних випадів, стало вдихання радіонуклідів ру-
тенію у вигляді , що утворилися в “гарячих” частинках 
на повітрі і потім випаровувалися з них. “Гарячі” частин-
ки —  це компактні включення, утворені продуктами 
поділу. Вони складаються в основному з атомів, близь-
ких до благородних металів (молібдену, рутенію, родію 
тощо), що утворюються в звичайний робочий період 
у паливних таблетках і вивільняються з останніх під 
час вибуху активної зони. Пояснюються причини неуз-
годження між клінічнимии наслідками та значеннями 
доз, що приписані потерпілим, які під час вибуху переб-
ували в приміщеннях АЕС, а потім померли від гострої 
променевої хвороби через три-чотири тижні після аварії.

Ключові слова: Чорнобильська АЕС, аварія, ядерне 
паливо, частинки палива, “гарячі” частинки, “летюча” 
фракція, гостра променева хвороба.

Надійшла 18.11.2020
Received 18.11.2020



27ISSN 2311–8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20) 2021

©  І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, А. В. Носовський,
Л. Б. Зімін, Т. С. Власенко, Г. І. Шараєвський, 2021

Відзначено суттєвий дефіцит достовірної інформації про фізичні особливості 
перебігу теплогідравлічних процесів в аварійних режимах тепловіддачі під час 
охолодження поверхні ТВЕЛ легководним теплоносієм із надкритичними термо-
динамічними параметрами, зокрема щодо фізики перебігу процесів теплообміну 
та гідродинаміки в навколокритичній області. Показано, що в цих умовах існує 
фізична невизначеність причин виникнення погіршеної тепловіддачі, що обме-
жує можливості створення ефективних розрахункових методик для надійного 
визначення верхньої межі безпечного форсування процесу тепловіддачі в актив-
ній зоні. Приділено увагу можливому виникненню на цій поверхні макромоле-
кулярних ансамблів у  вигляді псевдопарових утворень, що здатні спричинити 
аварійний режим псевдоплівкового кипіння. На основі наведених експеримен-
тальних даних різних авторів доведено існування достатньо глибокої фізичної 
аналогії між процесами теплообміну в надкритичній термодинамічній системі 
та недогрітого кипіння за докритичних параметрів теплоносія.
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Актуальні проблеми забезпечення теплогідравлічної 
надійності перспективних ядерних реакторів 
з надкритичними параметрами

Вступ

Однією з актуальних проблем розвитку ядерних 
енергетичних технологій є необхідність суттєвого 
підвищення наукового рівня концептуальних про-
ектів ядерних реакторів (ЯР) наступного покоління 
з надкритичними параметрами (НКП) легководного 
теплоносія, зокрема розробка фізично обґрунтованої 
методології теплогідравлічного розрахунку активних 
зон (АкЗ) цих реакторних установок (РУ). Успішне 
вирішення широкого кола експериментальних і тео-
ретичних завдань, безпосередньо пов’язаних з реалі-
зацією цієї комплексної проблеми, треба розглядати 
як визначальний напрям наукового забезпечення 
експлуатаційної надійності майбутніх РУ з  НКП. 

З огляду на фундаментальну роль цих досліджень, які 
є основою для забезпечення експлуатаційної безпеки 
перспективних РУ з НКП, у першу чергу мають бути 
попередньо окреслені головні фізичні аспекти цієї 
комплексної проблеми.

Як відомо [1], суть головної безпекової вимоги, 
якій мають задовольняти всі без винятку системи 
охолодження АкЗ ЯР, полягає в забезпеченні цими 
системами ефективної тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ 
у штатних та аварійних режимах експлуатації РУ. 
З цього фундаментального постулату експлуатацій-
ної безпеки ядерних енергоустановок (ЯЕУ) випливає 
пріоритетна роль всебічного наукового обґрунтуван-
ня комплексу теплогідравлічних розрахунків каналів 
для руху теплоносія в АкЗ як критичних елементів 
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конструкції в кожному з розроблюваних проектів 
РУ. В основному це стосується наявності в інженерів- 
розробників відповідного типу ЯЕУ науково обґрун-
тованих даних про характер та особливості перебігу 
процесів теплообміну на поверхні ТВЕЛ та пов’язаних 
з ними гідродинамічних характеристик робочих ка-
налів АкЗ ЯР. Саме ця визначальна науково- технічна 
інформація має стати фундаментальною основою для 
реалізації фізично обґрунтованого теплогідравлічно-
го розрахунку АкЗ перспективних ЯР з НКП.

У той же час створення такої наукової основи 
в останні роки стикається зі значною кількістю не-
вирішених проблемних питань. Особливо це сто-
сується самого факту використання легководного 
теплоносія з НКП, що, як відомо [1], відзначається 
низкою специфічних теплофізичних властивостей. 
Серед них, зокрема, не тільки нелінійна, але навіть 
екстремальна залежність теплофізичних властиво-
стей води від температури, що проявляє себе в зоні 
її навколокритичних термодинамічних параметрів. 
З огляду на таку визначальну фізичну особливість 
води в області НКП треба звернути увагу також на 
наявність суттєвих інформаційних прогалин у су-
часних наукових знаннях про перебіг теплових та 
гідродинамічних процесів у каналах теплообмінних 
пристроїв у навколокритичній області. Необхідно 
відзначити, що існуючий значний дефіцит достовір-
ної інформації про фізичні особливості перебігу те-
плогідравлічних процесів (ТГП) у нерегламентних 
режимах тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ в умовах НКП 
не дає змоги перейти до розробки ефективної розра-
хункової методики аварійних режимів експлуатації 
АкЗ перспективних РУ четвертого покоління. При 
цьому зазначений дефіцит наукових знань стосується 
не лише характерних фізичних проявів виникнення 
початкових фаз розвитку нерегламентних режимів 
тепловіддачі на рівні теплогідравлічних макроефек-
тів, що виникають за умов виникнення та розвит-
ку нерегламентних ТГП. Насамперед це стосується 
також суттєвої обмеженості достовірних наукових 
даних щодо фізики молекулярних явищ, що супро-
воджують теплообмін та гідромеханіку теплоносія 
в навколокритичній області.

Таким чином, з огляду на вищезазначений стан 
сучасних методологічних розробок теплогідравлічно-
го розрахунку ЯР з НКП можна стверджувати, що ак-
туальними науковими завданнями зазначеної пробле-
матики наразі є: 1) системний аналіз макрофізичних 
ефектів, що супроводжують виникнення нерегламент-
них режимів тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ в умовах 

НКП; 2) міждисциплінарна систематизація невідомих 
широкому науковому та інженерному загалу мікрое-
фектів, які реалізуються на молекулярному рівні в ро-
бочих каналах АкЗ і проявляють себе в навколокри-
тичній області. Вирішенню цих науково- інженерних 
завдань і присвячено представлену публікацію.

Теплофізичні особливості виникнення 
погіршеної тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ 
в області НКП на макрорівні

Як зазначено вище, системний аналіз макро-
фізичних ефектів, що проявляють себе за умов ро-
звитку штатних, а також нерегламентних режимів 
тепловіддачі в  навколокритичній області у  при-
стінковому шарі поверхні тепловіддачі ТВЕЛ, тре-
ба розглядати як функціональну основу подальшої 
розробки ефективної методики надійного визначен-
ня температурних режимів ТВЕЛ в АкЗ ЯР з НКП, 
а також як необхідну передумову фізично обґрунто-
ваного розрахунку гідродинамічних характеристик 
цих РУ, включаючи визначення гідравлічного опо-
ру їхніх тепловидільних збірок (ТВЗ). Зважаючи на 
комплексний характер такого наукового завдання, 
його вихідною складовою частиною, у першу чергу, 
має бути розгляд наявних розрахункових підходів до 
оцінки інтенсивності тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ, 
а також аналіз методик визначення гідродинамічних 
характеристик робочих каналів ЯР з НКП. Резуль-
тати систематизації відомих наукових даних щодо 
перебігу ТГП в умовах НКП представлено далі.

Так, наприклад, авторами монографій [1–3] було 
систематизовано головні результати теоретичних та 
експериментальних досліджень, які було виконано 
за останні роки для виявлення визначальних фізич-
них особливостей перебігу процесів теплообміну та 
гідродинаміки в умовах течії легководного тепло-
носія з НКП у каналах циліндричної та кільцевої 
геометрії. Враховуючи цей науковий доробок та, 
особливо, деякі фундаментальні результати ком-
плексного аналізу розглянутих в [1–3] робіт, треба 
звернути увагу на їхні принципові аспекти.

1. Найбільш дослідженою на теперішній час є 
низка характерних макрофізичних проявів перебігу 
ТГП за умов НКП (аксіальних розподілів темпера-
тури стінки поверхні тепловіддачі, динаміки зміни 
гідравлічного опору відповідного каналу, трансфор-
мації величини коефіцієнтів тепловіддачі в ньому та 
ін.), але лише в досліджених авторами найпростіших 
геометріях поверхні тепловіддачі.
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2. Надійних експериментальних даних щодо пе-
ребігу ТГП за умов НКП у каналах зі складною фор-
мою поверхні тепловіддачі, яка відповідає геометрії 
ТВЗ, на сьогодні немає.

3. Переважна більшість теоретичних та експе-
риментальних досліджень ТГП за підйомного та 
опускного рухів легководного теплоносія в каналах 
циліндричної та кільцевої геометрії стосуються лише 
«нормального» режиму тепловіддачі, характер якого 
визначається виключно локальними теплогідравліч-
ними параметрами та відповідає умовам змішаної 
турбулентної конвекції перегрітого до «газового» ста-
ну теплоносія в режимі його інерційно-в’язкісної течії.

4. На відміну від «нормальної» тепловіддачі в «га-
зовому» стані теплоносія, коли аксіальні температурні 
профілі каналу є здебільшого близькими до лінійних, 
в умовах виникнення погіршеної тепловіддачі темпе-
ратурні розподіли по довжині каналу стають неліній-
ними, а температура стінки робочого каналу набуває 
екстремальних значень, що звичайно перевищують 
допустимі для конструктивних матеріалів ТВЕЛ межі.

5. Фізична природа виникнення погіршеної 
тепловіддачі в  каналах теплообмінних пристроїв 
в умовах НКП залишається практично нез’ясованою, 
причому методика надійного розрахункового прогно-
зування цих аварійних режимів на сьогодні відсутня.

6. Наявні результати комп’ютерного моделювання 
перебігу ТГП у характерних частинах ТВЗ із викори-
станням суттєво спрощеного стільникового підходу та 
за відсутності на теперішній час реальних експеримен-
тальних даних із динаміки поперекового тепломасо-
обміну між окремими теплогідравлічними стільника-
ми стрижньової збірки в небагатьох відомих роботах 
відповідають лише режиму «нормальної» тепловіддачі 
з поверхні ТВЕЛ, яка безальтернативно та без необхід-
ного теплофізичного обґрунтування використовуєть-
ся авторами розглянутих у [1–3] робіт.

7. У  разі значного погіршення інтенсивності 
тепловіддачі за умов НКП на процес виникнення 
вздовж аксіальної координати каналу потенційно 
небезпечних температурних максимумів визначаль-
ним чином впливає характер передісторії потоку, 
а також геометричні характеристики та інтенсивність 
тепловіддачі на вихідній ділянці каналу.

8. Доведеним є суттєвий фізичний вплив 
амплітудно- частотних характеристик коливальної 
нестійкості теплоносія з НКП на аксіальні темпера-
турні розподіли за довжиною поверхні тепловіддачі, 
зокрема на величину та локалізацію екстремальних 
температурних піків.

На додаток до вищенаведеного переліку про-
блемних питань та з урахуванням існуючого сьо-
годні дефіциту адекватних фізичних моделей щодо 
виникнення умов погіршення тепловіддачі в кана-
лах теплообмінних пристроїв в умовах НКП треба 
підкреслити таке. По-перше, фізична невизначеність 
причин виникнення режимів погіршеної тепловід-
дачі накладає суттєві обмеження на розробку адек-
ватних методик надійного розрахунку верхньої 
межі безпечного форсування процесу тепловіддачі 
з поверхні ТВЕЛ у робочих каналах АкЗ ЯР з НКП. 
По-друге, у проектних розробках ЯР з НКП передба-
чається, що ефективне охолодження поверхні ТВЕЛ 
має бути забезпечене на основі використання тепло-
носія, якому в навколокритичній області притаман-
ні достатньо специфічні теплофізичні властивості. 
Як відомо [1], головною ознакою цих властивостей 
у  зоні навколокритичних параметрів є суттєва та 
в більшості випадків нелінійна залежність від рівня 
досягнутої температури значень, зокрема ізобарної 
теплоємності, в’язкості, теплопровідності, об’ємної 
густини, критерію Прандтля та ін. Прямим наслід-
ком такої складної температурної залежності тепло-
фізичних властивостей легководного теплоносія 
в зоні НКП є створення передумов для виникнення 
низки таких характерних теплогідравлічних режимів 
у вертикальних каналах теплообмінних пристроїв, 
які не мають аналогів у докритичній області. Ними, 
зокрема, є режими інерційно-в’язкісної та гравітацій-
но-в’язкісної течії теплоносія, що здатні ініціювати 
виникнення аномальних та аварійних режимів те-
пловіддачі, як це підкреслюється в [1, 2]. Відповідно 
до сучасних уявлень про причини виникнення таких 
нерегламентних теплогідравлічних режимів в умовах 
НКП поки можна лише стверджувати, що ці режи-
ми є результатом суперпозиції та взаємного впливу 
декількох фізичних чинників.

Так, відповідно до даних аналізу з роботи [3] 
аварійні режими тепловіддачі в більшості випадків 
зумовлені фактом виникнення деякого характерно-
го співвідношення сил вільної та вимушеної конвек-
ції, що діють за підйомного руху теплоносія з НКП 
у вертикальному каналі. У цих умовах аварійний за 
тепловіддачею стан поверхні проявляє себе двома 
різними температурними аномаліями: а) появою 
одного окремого локального температурного мак-
симуму; б) виникненням глобального підвищення 
температури стінки впродовж всієї довжини те-
плообмінної поверхні. На думку авторів робіт [4, 5], 
подібні аварійні режими тепловіддачі в умовах НКП 
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зумовлені, у першу чергу, локальними збуреннями 
теплофізичних властивостей теплоносія, що виявля-
ються саме в навколокритичній області. Особливо 
це стосується збурень температуропровідності, що 
відбуваються у пристінковому шарі під час досяг-
нення ним псевдокритичної температури. Навпаки, 
за даними інших досліджень [6–8], суттєве погіршен-
ня тепловіддачі за НКП зумовлене, насамперед, про-
цесом ламінарізації течії теплоносія в умовах його 
суттєвого термічного прискорення у вертикально-
му каналі.

Треба звернути увагу на те, що вищезазначені 
фізичні моделі [3–8], які з теплофізичної точки зору 
обґрунтовують процес виникнення погіршеної те-
пловіддачі на поверхні ТВЕЛ в умовах НКП, свого 
часу було покладено в основу відповідних емпіричних 
розрахункових залежностей. Останні було системно 
проаналізовано в роботах [1, 2]. Проте в нещодавній 
роботі [9], що є типовою для сучасних розрахунко-
вих досліджень теплообміну та гідродинаміки в зоні 
НКП, наявний науковий доробок вищезазначених си-
стемних досліджень із робіт [1–8] фактично не було 
прийнято до уваги. Показово, що в розрахунковому 
аналізі з роботи [9] розглянуто методичний підхід до 
реалізації теплогідравлічного розрахунку перспек-
тивного російського реактора ВВЕР-НКТ. При цьому 
застосований у [9] підхід має очевидні принципові 
недоліки: а) розглядається виключно «нормальна» 
тепловіддача, що, як відомо [1], реалізується в робо-
чих каналах АкЗ лише за умов формування в них 
квазістаціонарної турбулентної течії теплоносія;  
б) можливість виникнення погіршеної тепловіддачі 
відповідно до теплогідравлічних умов, що аналі-
зуються в роботах [3–8], загалом не розглядається;  
в) доказову базу отриманих результатів (тобто те-
плофізичне обґрунтування результатів розрахунку 
теплообміну та гідродинаміки в АкЗ ЯР з НКП) авто-
рами не наведено. Таким чином, розглянуті в роботі 
[9] умови «нормальної» тепловіддачі становлять лише 
один, причому найбільш сприятливий для забезпечен-
ня ефективного охолодження поверхні ТВЕЛ, випадок 
можливого розвитку процесу тепловіддачі в області 
НКП. А втім фізичні макроефекти, що зумовлюють 
можливість суттєвого погіршення тепловіддачі в АкЗ 
(тобто режими «погіршеної» тепловіддачі відповідно 
до загальноприйнятної класифікації [1]), об’єктивно 
також можуть мати місце. З огляду на цей факт далі 
доцільно розглянути деякі маловідомі теплофізичні 
аспекти перебігу ТГП у навколокритичній області вже 
на молекулярному мікрорівні.

Теплофізика псевдокипіння 
та інтенсифікація тепловіддачі 
за надкритичного тиску

Відповідно до даних роботи [5] в умовах термо-
динамічної рівноваги за надкритичного тиску фазо-
вих перетворень «рідина —  пара» немає. Очевидно, 
що в цих умовах при заданих рівнях тиску та тем-
ператури дві фази співіснувати не можуть і питання 
про поверхневий натяг не має сенсу. За відсутності 
термодинамічної рівноваги в умовах надкритично-
го тиску в разі інтенсивного теплообміну в задано-
му просторовому об’ємі одночасно може перебува-
ти і рідина, і газова фаза. Показовою з цього боку 
є тепловіддача до турбулентного потоку теплоносія 
в циліндричному каналі за високих значень густини 
теплового потоку, коли ядро рідини знаходиться при 
відносно низькій температурі, набагато нижчій, ніж 
температура псевдофазових перетворень Тмакс, і, та-
ким чином, має властивості холодної рідини. У цих 
умовах у пристінковому шарі знаходиться «гарячий» 
газ за температури, що перевищує Тмакс.

З огляду на такий вихідний стан поверхні те-
пловіддачі в умовах НКП важливим є розгляд ди-
наміки зміни сил поверхневого натягу, що діють 
на межі між «рідкими» і «газоподібними» об’ємами 
теплоносія за надкритичного тиску. Як відомо [10], 
поверхневий натяг виникає завдяки тому, що на по-
верхні розділу фаз з боку рідини молекули відповід-
ної речовини притягуються одна до одної сильні-
ше, ніж з боку газу чи пари. Це зумовлено тим, що 
об’ємна густина рідини набагато більша від густини 
легкої фази. Завдяки цьому ефекту виникають сили, 
що прагнуть асоціювати молекули речовини в об’ємі 
з більшою густиною й мінімізувати тим самим по-
верхню розділу фаз. При цьому межею між фазами є 
перехідний шар, в якому всі властивості монотонно 
змінюються від рідини до легкої фази. Показово, що 
товщина перехідного шару ніяких обмежень на вели-
чину поверхневого натягу не накладає. Поверхневий 
натяг, за Ван-дер- Ваальсом, визначається як інтеграл, 
узятий за зазначеним перехідним шаром. У цих умо-
вах поверхневий натяг існує не тільки між рідиною та 
її легкою фазою, але також і між окремими рідинами, 
що не змішуються. За високих тисків такі ефекти ма-
ють місце також і між газами. Зважаючи на цей зв’я-
зок між тяжінням молекул та об’ємною щільністю, 
Ван-дер- Ваальсом було з’ясовано залежність поверх-
невого натягу від різниці щільності рідини та її легкої 
фази. Ця різниця звичайно описується формулою

(1)
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де ρр, ρг —  значення густини рідини та легкої фази; 
k —  коефіцієнт пропорційності.

Таким чином, з  фізичної точки зору можна 
стверджувати, що поверхневий натяг виникає і в од-
нофазній речовині, тобто в рідині або газі, якщо в її 
об’ємі зміни температурних градієнтів є такими вели-
кими, що можуть спричинити значні зміни густини. 
При цьому також треба враховувати, що за надкри-
тичних тисків в області псевдокритичних перетворень 
густина речовини суттєво залежить від температури. 
Цей ефект створює передумови, за яких у невеликому 
об’ємі рідини (наприклад, під час тепловіддачі у вузь-
ких каналах) контактують окремі об’єми теплоносія 
із суттєво різною густиною, причому на їхніх межах 
виникає відповідний поверхневий натяг.

Таку фізичну модель з роботи [5] підтверджують 
наведені далі відомі експериментальні дані, що харак-
теризують особливості теплообміну в умовах НКП. 
Необхідно підкреслити, що за останні п’ять десятиліть 
було опубліковано певну кількість результатів фо-
тореєстрації процесу тепловіддачі до рідини за над-
критичних тисків. На цих фотографіях чітко видно 
існування деяких міжфазових об’ємів, подібних до 
пароутворень. Ці фазові об’єми у спеціалістів [11–14] 
отримали назву «псевдопарові утворення». Так, на  
рис. 1 наведено одну з фотографій псевдокипіння, що 
ілюструє процес тепловіддачі до діоксиду вуглецю 
за його надкритичного тиску з роботи [11]. Показо-
во, що наявність подібних фазових об’ємів наочно 
підтверджує факт існування в рідині поверхневого 
натягу в умовах НКП. З огляду на цей неспростов-
ний факт, що наочно підтверджує існування процесу 
псевдокипіння (так його було вперше названо в роботі 
[11]), теплоносій треба розглядати як подібну до дво-
фазної систему, яка існує в надкритичній області. Під-
твердженням такої своєрідної двофазності може бути 
фізична подібність характеристик процесу та структу-
ри основних режимів тепловіддачі до рідини в умовах 
кипіння з недогрівом за докритичних значень тиску та 
теплової динаміки процесу тепловіддачі в умовах над-
критичних його значень за наявності псевдокипіння.

Як відомо [10, 12], кипіння з недогрівом у докри-
тичній області виникає тоді, коли температура стінки 
поверхні тепловіддачі Тст стає вищою, ніж темпера-
тура насичення Тн, а температура рідини Тр є ниж-
чою за величину Тн. У цих умовах парові об’єми, що 
утворюються в перегрітому щодо Тн пристінковому 
шарі рідини, потрапляють у холодне ядро потоку, де 

деградують і конденсуються. Характерним є те, що 
процес пароутворення призводить до значної інтен-
сифікації тепловіддачі, а також до зростання гідрав-
лічного опору парогенеруючого каналу. Крім того, 
має місце зниження швидкості звуку в теплоносії 
і (за певних умов) виникнення термоакустичних ав-
токоливань (ТАК) тиску, як це обґрунтовано в роботі 
[12]. Наведений вище перелік низки характерних ма-
крофізичних ознак початку генерації парової фази 
при поверхневому кипінні теплоносія в умовах його 
примусової циркуляції має бути доповнений також 
наступною макрокінетичною умовою процесу акти-
вації потенційних центрів пароутворення. Як відомо 
[10], ці центри є джерелами парової фази на поверхні 
тепловіддачі й активуються в разі зростання її те-
плового навантаження. Треба зазначити також, що 
область локалізації цих джерел є випадковою струк-
турою мікрозаглиблень на поверхні тепловіддачі, яка 
утворює діючий статистичний ансамбль дискретних 
центрів пароутворення. При цьому необхідним для 
активації кожного з таких центрів пароутворення є 
виконання в ньому певного комплексу мікрокине-
тичних термодинамічних та фізико- хімічних умов.

На відміну від поверхневої та статистично уста-
леної топології діючого ансамблю центрів пароут-
ворення в режимі пузиркового кипіння область ло-
калізації джерел псевдокипіння в умовах НКП має 
об’ємну топологію і не є статистичною сталою. Ця 
відмінність пов’язана з тим, що активація витоків 
псевдопарових утворень відбувається не на твердій 
поверхні, а реалізується в об’ємі пристінкового шару 
надкритичного теплоносія. Відповідно до фізич-
ної моделі цього процесу, що була запропонована 
в роботі [13], псевдопарові утворення виникають не 
у сталих мікрозаглибленнях поверхні тепловіддачі, 

σ = k (ρ  – ρ )4, 

Рис. 1. Дані фотореєстрації процесу псевдокипіння за 
тепловіддачі до діоксиду вуглецю від горизонтальної 

поверхні (стрижень діаметром 0,025 мм) у замкненому 
об’ємі в умовах надкритичного тиску Р/Ркр = 1,21 

з роботи [11]
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як це відбувається при кипінні рідини, а генерують-
ся рухомими осердями турбулентних вихорів у при-
стінковому шарі надкритичного теплоносія. Маємо 
зазначити, що необхідною передумовою початку 
псевдокипіння, подібно до процесу генерації паро-
вої фази за докритичних параметрів, є досягнення 
такого термодинамічного стану надкритичної си-
стеми, коли Тст перевищує Тмакс (тобто температуру 
максимуму теплоємності потоку теплоносія), а Тр 
є набагато нижчою за Тмакс. Іншими словами, коли 
в пристінковому шарі теплоносія знаходиться «гаря-
чий» газ, а в ядрі потоку присутня «холодна» рідина. 
Аналізуючи розглянуті фізичні умови виникнення 
процесів генерації парової фази та псевдокипіння, 
можна з упевненістю стверджувати: існує достатньо 
глибока фізична аналогія між надкритичною термо-
динамічною системою в області НКП та процесом не-
догрітого кипіння в області докритичних параметрів.

Під час пошуку подальших аналогій між проце-
сами генерації парової фази та псевдокипінням ви-
щезазначений порівняльний аналіз треба доповнити 
розглядом процесів виникнення верхніх фізичних 
меж розвитку цих штатних режимів тепловіддачі, ко-
жен з яких може розвинутися у відповідний аварійний 
режим. При цьому з огляду на подібні температурні 
прояви цих режимів треба звернути увагу на таке. Екс-
периментально підтверджений рядом робіт [13–15 та 
ін.], включаючи дані швидкісної кінозйомки процесу 
тепловіддачі до турбулентного потоку надкритичного 
н-гептану в циліндричних каналах [14], факт існуван-
ня режиму псевдоплівкового кипіння води та деяких 
інших теплоносіїв в області навколокритичних пара-
метрів дав змогу фізично обґрунтувати можливість 
трансформації режиму псевдопузиркового кипіння 
в його псевдоплівковий різновид. Зважаючи на визна-
чальні результати зазначених експериментальних 
робіт, видається правомірною гіпотеза процесу ви-
никнення режиму «погіршеної» тепловіддачі в умовах 
НКП. Її суть полягає в тому, що раптове зменшення 
інтенсивності тепловіддачі внаслідок теплоізолюючої 
дії накопичених у пристінковому шарі псевдопарових 
утворень є загалом подібним до виникнення та ро-
звитку кризи тепловіддачі в докритичній області [10].

З огляду на розглянуту фізичну аналогію та від-
повідно до модельних уявлень з роботи [14] в умовах 
НКП у разі збільшення теплового потоку і відповідного 
підвищення Тст турбулентні вихори набувають дедалі 
чіткіших обрисів і їхня форма наближається до сфе-
ричної. При Тст > Тмакс > Тр вся поверхня тепловіддачі 
вкривається псевдопаровими утвореннями розміром 

0,10–0,01 мм, що рухаються разом з потоком рідини. 
Унаслідок виникнення псевдопарових утворень мають 
місце такі фізичні явища. По-перше, турбулентні ви-
хори, відриваючись із пристінкового шару, який має 
властивості «гарячого» газу (Тст = 800…900 К), і потра-
пляючи в холодне ядро потоку рідини (Тр = 300 К), 
під впливом сил, подібних до сил поверхневого на-
тягу (вони виникають через великі градієнти щіль-
ності), набувають форми сфери або наближаються до 
неї. Таким чином, псевдопарові об’єми генеруються 
осердями випадково розподілених у пристінковому 
шарі турбулентних вихорів. По-друге, у холодному 
ядрі потоку псевдопарові утворення охолоджуються 
і, деградуючи, стискаються. Навпаки, при дотику тур-
булентних вихорів з холодного ядра потоку до гарячої 
стінки псевдорідинні об’єми розширюються і стають 
подібними до парових асоціацій. Накопичення їх 
у пристінковому шарі у разі збільшення теплового на-
вантаження поверхні тепловіддачі призводить до ви-
никнення псевдопарових утворень, що є подібним до 
умов виникнення кризи тепловіддачі за докритичних 
параметрів, яка супроводжується різким зростанням 
температури поверхні тепловіддачі.

Як відомо [10], в умовах кипіння з недогрівом 
різниця температур Тст– Тр порівняно невелика (від 
кількох до десятків градусів), тобто температурні 
градієнти у пристінковому шарі відносно невеликі. На 
відміну від цих достатньо помірних величин темпе-
ратурних напорів псевдокипіння починає себе прояв-
ляти лише за різниці Тст– Тр близько сотень градусів. 
З огляду на це треба звернути також увагу на наступ-
ний фізичний аспект процесу генерації пари в умо-
вах докритичних термодинамічних параметрів. Так, 
насамперед, добре відомо [10], що визначальні харак-
теристики кипіння, зокрема з недогрівом, залежать 
від тиску: чим вище тиск, тим прояви кипіння з недо-
грівом слабші. Зважаючи на це, можна стверджувати, 
що аналогія кипіння з недогрівом у порівнянні з псев-
докипінням тим глибша, чим менша різниця тисків, 
за яких порівнюються ці процеси.

Специфічні гідродинамічні ефекти процесу 
тепловіддачі в області НКП

На основі розглянутих вище особливостей генерації 
легкої фази в областях до- та надкритичних параметрів 
доцільним є також порівняння основних характеристик 
теплообміну, гідравлічного опору, параметрів ТАК та 
швидкості звуку під час кипіння з недогрівом в умовах 
р < ркр та під час псевдокипіння в умовах р > ркр.
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Так, стосовно фізики процесу кипіння відомо [10], 
що на початку генерації парової фази в умовах недо-
гріву відбувається значна інтенсифікація процесу те-
плообміну, яка зумовлена додатковою турбулізацією 
пристінкового шару потоку рідини внаслідок вибухо-
подібного зростання парових утворень та їхньої по-
дальшої конденсації в холодному ядрі потоку. У цих 
умовах функціональна залежність температури стін-
ки від теплового потоку Тст = φ(q) зазнає характерної 
зміни, що якісно проявляється завдяки виникненню 
перегину температурної залежності, який свідчить 
про початок процесу кипіння. Утім дослідженнями [8, 
13–17], розпочатими ще кілька десятиліть тому, було 
доведено, що вищезазначений температурний перегин 
графіка залежності Тст = φ(q) відбуваєтться і в разі те-
пловіддачі з поверхні ТВЕЛ в умовах надкритичних 
тисків, коли виникає псевдокипіння. На рис. 2 за да-
ними роботи [14] наведено такі експериментальні дані, 
які ілюструють характер процесу тепловіддачі до ра-
кетного палива діізопропілциклогексан (ДІЦГ) в умо-
вах НКП. Аналіз структури цих експериментальних 
залежностей, що відповідають областям до- та над-
критичних термодинамічних параметрів, дає змогу 
стверджувати, що очевидною є подібність порівнюва-
них процесів. У цьому зв’язку в роботі [15] виконано 
аналіз експериментальних даних щодо тепловіддачі із 
псевдокипінням і наочно доведено, що ці дані прин-
ципово можуть бути описані емпіричними залежно-
стями, отриманими під час дослідження теплообміну 
в потоці однофазної рідини за НКП. Іншими словами, 
наявність псевдокипіння за НКП робить неадекват-
ним розгляд надкритичного теплоносія як однофазної 
системи. Останнє унеможливлює застосування під час 
теплогідравлічного розрахунку ЯР з НКП емпіричних 
залежностей для «гарячого» газу для всієї області екс-
плуатаційних параметрів цих перспективних РУ.

Як відомо [10], теплообмін під час кипіння з не-
догрівом у турбулентному потоці рідини супровод-
жується збільшенням гідравлічного опору. Схожа 
динаміка гідравлічного опору спостерігається та-
кож і під час тепловіддачі в умовах НКП за наявності 
псевдокипіння. Наочно підтверджують цю аналогію 
дані, наведені на рис. 3 і 4 відповідно до результатів 
роботи [16] для кипіння з недогрівом води і дані [14] 
для псевдокипіння ДІЦГ.

Про фізику виникнення ТАК у каналах теплооб-
мінних пристроїв в умовах НКП необхідно зазначити 
таке. Як відомо [17], процес зростання та деградації 
парових асоціацій при кипінні з недогрівом супро-
воджується генерацією імпульсів тиску, що поширю-

Рис. 2. Характер залежності температури стінки
від теплового потоку при тепловіддачі до ДІЦГ при 
до- та надкритичних тисках. Параметри теплоносія: 
швидкість W = 12,5 м/с; Tр = 300…320 К. Геометрія 

циліндричного каналу: d = 1,6 мм; довжина обігріву 
l = 30 мм за даними роботи [14]

Рис. 3. Типовий характер залежності температури поверхні 
тепловіддачі і перепаду тиску на парогенеруючому 

каналі під час тепловіддачі до води в умовах кипіння 
з недогрівом; qн.к —  тепловий потік початку поверхневого 

кипіння відповідно до даних [16]

Рис. 4. Типова залежність температури стінки і перепаду 
тиску в циліндричному каналі під час тепловіддачі до 

ракетного палива ДІЦГ в умовах НКП за псевдокипіння.
Параметри експерименту: р/ркр = 1,6; W = 6 м/с; 

Тр = 300… 380 K; d = 3 мм; l = 60 мм. qппк —  початок 
псевдокипіння, ΔР/ΔРи, ΔРи —  перепад тиску при 

ізотермічній течії за даними [14]
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ються вздовж потоку рідини зі швидкістю звуку і за 
певних акустичних умов можуть спричиняти виник-
нення акустичних резонансів, тобто стоячих хвиль 
тиску зі значною амплітудою. За інших рівних умов 
амплітуда ТАК збільшується зі зростанням тиску 
і теплового потоку згідно з даними роботи [18]. На  
рис. 5 відповідно до результатів досліджень [18] по-
казано залежність максимальної амплітуди ТАК, от-
риманої в дослідах із ДІЦГ. З цих даних випливає, 
що характер наведеної залежності не змінюється 
з переходом від докритичних значень тиску до над-
критичних параметрів. Зважаючи на це, можна зро-
бити такий висновок: механізми виникнення ТАК 
у докритичній області та за надкритичних термоди-
намічних параметрів є подібними.

Проте з огляду на подані вище аналітичні дані 
та результати систематизації сучасного стану до-
сліджень широкого кола взаємопов’язаних макро- та 
мікрофізичних ефектів, що супроводжують процеси 
теплообміну та гідродинаміки в області НКП, необ-
хідно підкреслити:

а) сучасний рівень фізичних знань та модельних 
уявлень про специфічні особливості перебігу ТГП 
у надкритичній області на сьогоднішній день недо-
статній для надійного розрахунку процесів тепло-
обміну та гідродинаміки в каналах теплообмінних 
пристроїв з НКП;

б) суттєва обмеженість існуючої розрахункової 
бази щодо теплових та гідродинамічних процесів 
в області НКП унеможливлює реалізацію надійного 
теплогідравлічного розрахунку АкЗ перспективних 
ЯР з НКП;

в) нагальні вимоги розробки новітніх ядерних 
технологій, що передбачають створення пілотних 
зразків ЯР з НКП, зумовлюють необхідність вико-
нання широкого фронту комплексних теплофізичних 
досліджень процесів теплообміну та гідродинаміки 
відповідно до умов реалізації їх не лише в каналах 
простої геометрії (циліндричні та кільцеві канали), 
але й під час використання складної форми поверхні 
тепловіддачі у стрижньових збірках ТВЕЛ;

г) висока складність та ймовірнісний характер 
макро- та мікроефектів, що супроводжують перебіг 
ТГП в умовах НКП, зумовлюють необхідність розроб-
ки якісно нових методів теплофізичних досліджень 
цих складних процесів на основі новітніх технологій.

Як приклад практичного застосування одного 
з  нових теплофізичних методів дослідження ма-
кро- та мікрофізичних ефектів в  області надкри-
тичних термодинамічних параметрів доцільно про-

аналізувати структуру сигналів динамічного тиску 
в режимі ТАК в умовах НКП за течії легководного 
теплоносія в циліндричному експериментальному 
каналі відповідно до даних роботи [17]. У цьому кон-
тексті треба також відзначити, що наведені нижче 
експериментальні результати можуть бути додатко-
вим підтвердженням адекватності фізичної моделі 
виникнення ТАК, зокрема при НКП, яку свого часу 
було запропоновано в роботі [18]. Відповідно до цієї 
моделі наявність парових об’ємів у рідині різко змен-
шує швидкість звуку. У роботі [19] експерименталь-
но досліджено вплив теплообміну в н-гептані під час 
кипіння його з недогрівом (р < ркр), а також в умовах 
псевдокипіння (р > ркр) на швидкість звуку у вузько-
му циліндричному каналі. На рис. 6 проілюстровано 
результати цих досліджень, представлені у вигляді 
залежності швидкості звуку від тиску в момент ви-
никнення ТАК за кипіння в докритичній області з не-
догрівом, а також за псевдокипіння в умовах НКП. 
Відсутність помітної зміни цієї залежності під час 
переходу тиску в  надкритичну область додатково 

Рис. 5. Експериментальна залежність максимальної 
амплітуди ТАК від приведеного тиску в умовах 

тепловіддачі до ДІЦГ за даними [18].  
Параметри експерименту: W = 10 м/с; Тр = 290–230 K; 

d = 1,6 мм; l = 30 мм. Частота ТАК f = 6,8 кГц

Рис. 6. Залежність швидкості звуку  
в н-гептані від приведеного тиску в момент 

виникнення ТАК за даними [19]
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свідчить про наявність реальної фізичної аналогії 
між процесами генерації парової фази в докритичній 
області та псевдокипінням в умовах НКП.

Таким чином, можна вважати, що між процесом 
кипіння з недогрівом та псевдокипінням в умовах 
НКП існує достатньо глибока аналогія щодо впливу 
фізики поверхневих ефектів на формування повер-
хонь розділу різних фаз, тобто між процесом кипін-
ня та псевдокипінням в умовах НКП. Ілюстрацією 
цього твердження може бути динаміка спектральної 
структури ТАК в умовах НКП за течії легководного 
теплоносія в циліндричному каналі діаметром 6,3 мм 
з роботи [17]. Наведена на рис. 7 спектрограма від-
повідає таким умовам експерименту: масова швид-
кість ρw = 500 кг/(м2 · с), густина теплового потоку 
q = 1,47 МВт/м2, вхідна температура Твх = 200 °C, дов-
жина обігріву l = 0,6 м, величина тиску теплоносія  
р = 23,5 МПа. У ході аналізу цієї спектральної струк-
тури звертає на себе увагу факт виникнення в експе-
риментальному каналі потужного полігармонічного 
коливання з домінантними частотами f1 = 0,5 кГц та 

f2 = 1,5 кГц. Показово, що в кожному з них амплітуда 
відповідної моди знаходилася на достатньо високому 
рівні й становила близько 2,0 МПа. Результати подіб-
них досліджень також з роботи [17], але виконаних 
уже за докритичних тисків, представлено на рис. 8.

Відповідно до результатів циклу досліджень, ви-
конаних у роботі [17], можна, зокрема, стверджува-
ти, що особливості руйнації парогенеруючого каналу 
в умовах виникнення ТАК за докритичних тисків зу-
мовлюються характером спектральної структури цих 
резонансних коливань теплоносія, виникнення яких 
ініціює такі фізичні процеси. По-перше, відбуваєть-
ся термічне циклування поверхні генерації парової 
фази в пучностях ТАК. По-друге, існує періодичне 
локальне зменшення в пучностях ТАК рівня критич-
ного теплового потоку за докритичних параметрів на 
поверхні кипіння в результаті циклічного відхилен-
ня рівня тиску між вузлами цієї стоячої хвилі з часто-
тою домінуючої спектральної моди акустичного ре-
зонансного коливання. На рис. 8 відповідно до даних 
роботи [17] наведено типові осцилограми коливань 
тиску в докритичній області в умовах ТАК, а також 
відповідні спектрограми цих коливальних процесів. 
Детальний опис цих експериментів та їхні режим-
ні параметри наведено в монографії [12]. З позицій 
аналізу даних, наведених на рис. 8, треба зазначити, 
що кожна з домінантних мод коливань, представле-
них на рис. 8, є загалом подібною до представленої на 
рис. 7 структури ТАК в умовах НКП. Це порівнян-
ня додатково підтверджує факт існування єдиного 
фізичного механізму збудження ТАК як в умовах 
докритичних, так і надкритичних параметрів тепло-
носія. Очевидно, що останнє можливе лише за на-
явності процесу псевдокипіння при НКП. Показово, 
що розглянутий у роботі [12] характер руйнування 
поверхні тепловіддачі в умовах до- та надкритич-
них параметрів теплоносія є також об’єктивним під-
твердженням не тільки резонансної моделі [18] впли-
ву ТАК на процес теплообміну, але й самого факту 
існування псевдокипіння за НКП.

Загалом наведені вище експериментальні дані 
про спектральну структуру ТАК в  умовах докри-
тичних параметрів теплообміну та в зоні НКП треба 
розглядати як ще одне свідчення реальності фізичної 
аналогії між процесами кипіння та псевдокипіння.

Висновки

1. Розробка фізично обґрунтованої методології 
теплогідравлічного розрахунку АкЗ перспективних 

Рис. 7. Спектральна структура ТАК
в області НКП за даними роботи [17]

Рис. 8. Осцилограми та спектральні щільності 
акустичного шуму у двох головних фазах розвитку ТАК: 

а) прямого збудження; б) резонансного підсилення 
в докритичній області за даними [17]
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ЯР з НКП є фундаментальною основою наукового за-
безпечення експлуатаційної надійності майбутніх РУ 
цього типу.

2. Суттєвий дефіцит достовірної наукової інфор-
мації про визначальні фізичні особливості перебігу 
ТГП в нерегламентних режимах тепловіддачі з по-
верхні ТВЕЛ в умовах НКП не дає змоги перейти до 
розробки ефективної розрахункової методики надій-
ного прогнозування аварійних режимів експлуатації 
ЯР з НКП.

3. Переважна більшість теоретичних та експери-
ментальних досліджень ТГП в каналах найпростішої 
геометрії (циліндричні та кільцеві канали) стосуєть-
ся лише «нормального» режиму тепловіддачі, що 
відповідає умовам змішаної турбулентної конвекції 
перегрітого до «газового» стану легководного тепло-
носія в режимі його інерційно-в’язкісної течії.

4. Наявні результати комп’ютерного моделю-
вання перебігу ТГП в характерних частинах ТВЗ із 
використанням суттєво спрощеного стільникового 
підходу та за відсутності реальних експерименталь-
них даних з динаміки поперекового тепломасообміну 
між окремими теплогідравлічними стільниками 
ТВЗ у небагатьох відомих дослідженнях відповіда-
ють лише режиму «нормальної» (тобто «газової») 
тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ, яка без необхідного 
теплофізичного обґрунтування безальтернативно 
приймається авторами переважної більшості всіх 
виконаних розрахункових досліджень.

5. Існуюча фізична невизначеність щодо при-
чин виникнення погіршеної тепловіддачі на поверхні 
ТВЕЛ в умовах НКП накладає суттєві обмеження на 
розробку ефективних методик надійного розрахун-
ку верхньої межі безпечного форсування процесу 
тепловіддачі в АкЗ ЯР з НКП.

6. Експериментально доведений факт існування 
псевдопарових утворень в області НКП, що генеру-
ються рухомими осердями турбулентних вихорів 
у  пристінковому шарі надкритичного теплоносія, 
треба розглядати як фізичну передумову для наступ-
ної трансформації псевдопузиркового режиму в його 
псевдоплівковий різновид, що безпосередньо зумов-
лює процес виникнення аварійного режиму погірше-
ної тепловіддачі з поверхні ТВЕЛ.

7. Факт існування процесу псевдокипіння в умо-
вах надкритичних термодинамічних параметрів уне-
можливлює застосування під час теплогідравлічного 
розрахунку АкЗ ЯР з НКП емпіричних залежностей 
для «гарячого» газу для всієї області експлуатаційних 
параметрів цих РУ.

8. Сучасна розрахункова база, яка використо-
вується під час реалізації теплогідравлічного розра-
хунку АкЗ ЯР з НКП, потребує суттєвого перегляду 
та доповнення, що вимагає реалізації комплексних 
теплофізичних досліджень і  є можливим лише за 
умови широкого міжнародного співробітництва.
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Actual Problems of the Thermal Hydraulic Reliability 
Ensuring of Prospective Nuclear Reactors with 
Supercritical Parameters

There is a significant lack of reliable information on 
the physical characteristics of thermohydraulic process-
es in emergency heat transfer modes when cooling the 
surface of fuel rods with light water coolant with super-
critical thermodynamic parameters, in particular, on the 
physics of heat transfer processes and hydromechanics in 
the critical area. It is shown that in these conditions there 
is physical uncertainty about the causes of deteriorating 
heat transfer, which limits the possibility of creating effec-
tive calculation techniques for reliable determination of 
the upper limit of safe forcing of the heat transfer process 
in the core. At present, the vast majority of theoretical and 
experimental studies of thermohydraulic processes in the 
near-critical area have been performed only for the so-
called “normal” heat transfer, which corresponds to the 
heat removal conditions with mixed turbulent convection 
of superheated to “gas” state of light water coolant in its 
inertial mode. Attention is paid to the possible appear-
ance of macromolecular ensembles on this surface in the 
form of pseudo- vapor formations, which are capable of 
causing an emergency mode of pseudo-film boiling. On 
the basis of the given experimental data of various authors 
existence of rather deep physical analogy between pro-
cesses of heat exchange in supercritical thermodynamic 
system and unheated boiling at subcritical parameters of 
the heat carrier is proved. Existence of the pseudo- boiling 
process in the conditions of supercritical thermodynamic 
parameters makes it impossible to use in the thermohy-
draulic calculation the empirical dependences for “hot” 
gas for the range of active zones operational parameters.

Keywords: nuclear reactor with light water coolant, 
supercritical parameters, impaired heat transfer, pseudo- 
boiling of coolant, turbulent vortices, thermoacoustic 
oscillations, pseudo-film boiling.
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Розглянуто підходи до визначення локалізуючої здатності (повітропроникності) бе-
тону стиснутої зони захисної оболонки (ЗО) енергоблоків АЕС з  реакторами типу 
ВВЕР-1000 в умовах впливу надлишкового тиску повітря за максимальної проектної 
аварії. Описано створену випробувальну установку для експериментальних дослід-
жень повітропроникності бетону методом стаціонарної радіальної фільтрації та на-
ведено результати експериментальних досліджень повітропроникності бетону на цій 
установці для зразків- імітаторів, що моделюють за складом бетон, який використо-
вувався під час будівництва ЗО енергоблоків № 1 і 2 (серії В-302 і В-338 відповідно) 
ВП «Южно- Українська АЕС» (ВП «ЮУАЕС»). Виконано порівняльний аналіз отрима-
них результатів експериментальних досліджень із результатами експериментально- 
теоретичних робіт з дослідження повітропроникності аналогічних зразків- імітаторів 
бетону методом стаціонарної лінійної фільтрації, а також зразків бетону, відібраних 
безпосередньо зі стиснутої зони ЗО енергоблока № 2 ВП «ЮУАЕС». Отримані резуль-
тати обумовлені процесами ущільнення структури бетону в умовах складного напру-
женого стану, що виникає за специфічних умов тверднення і тривалого стиснення 
попередньо напруженими арматурними канатами, що має місце в умовах реальної 
експлуатації ЗО енергоблоків АЕС. Зроблено висновок, що виготовлені за прийня-
тою наразі технологією зразки- імітатори не можуть забезпечити коректне визна-
чення локалізуючої здатності ЗО, оскільки умови та час твердіння бетону ЗО енер-
гоблоків АЕС, а також тривала постійна стискуюча дія армоканатів не можуть бути 
коректно змодельовані в повному обсязі під час формування зразків. Питання ство-
рення зразків- імітаторів бетону ЗО енергоблоків АЕС у  лабораторних умовах ви-
магає додаткового вивчення, удосконалення технології та розробки нових підходів 
з максимальним фізичним моделюванням умов, характерних для експлуатації ЗО.

Ключові слова: 
повітропроникність, 
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Експериментальні дослідження повітропроникності бетону 
стиснутої зони захисної оболонки енергоблоків № 1 і 2 
ВП «Южно‑ Українська АЕС»

Вступ

Визначення повітропроникності бетону стисну-
тої зони захисної оболонки (ЗО) енергоблоків № 1 

і 2 ВП «Южно- Українська АЕС» (ЮУАЕС) в умовах 
впливу силових факторів максимальної проектної 
аварії —  МПА (надлишковий тиск повітря в підо-
болонковому просторі реакторного відділення, рів-
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не 0,4 МПа [1]) є одним із завдань, виконання якого 
необхідне для підтвердження локалізуючих функцій 
ЗО, що є обов’язковою умовою продовження терміну 
експлуатації енергоблоків.

Згідно з  вимогами, що пред’являються до ЗО 
енергоблоків АЕС, повітронепроникними можна 
вважати бетони, повітропроникність Gн яких не пе-
ревищує величини [1]

(1)або

Ця величина, розрахована за умови допустимого 
значення швидкості витоку газу 0,3 % на добу від об-
сягу ЗО за умов МПА, визначається за тиску повітря 
0,4 МПа і, відповідно до [1], повинна бути прийнята 
як критерій порівняння для визначення допустимої 
величини повітропроникності бетону стиснутої зони 
ЗО з реакторами типу ВВЕР-1000.

Таким чином, для обґрунтування безпечної екс-
плуатації енергоблоків № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС» у понад-
проектний період виникла необхідність визначення 
локалізуючої здатності бетону ЗО експерименталь-
ними дослідженнями за умов, що моделюють силові 
фактори впливу МПА.

Визначення повітропроникності бетону, згідно 
з ДСТУ Б В.2.6–37:2008 [2] та ГОСТ 26450.2–85 [3], 
можна здійснювати двома рівноцінними метода-
ми —  стаціонарної лінійної фільтрації та стаціонар-
ної радіальної фільтрації повітря через досліджува-
ний зразок.

Для проведення досліджень в обсязі, достатньо-
му для виконання коректного аналізу, було вирішено 
кілька складних і взаємопов’язаних завдань, а саме:

виготовлення обладнання та зразків для прове-
дення досліджень локалізуючої здатності бетону, що 
моделює за складом бетон стиснутої зони ЗО енер-
гоблоків № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС» (зразків- імітаторів) ме-
тодом стаціонарної радіальної фільтрації;

відбір зразків- кернів бетону стиснутої зони ЗО 
енергоблоків ВП «ЮУАЕС»;

визначення двома вищенаведеними методами 
повітропроникності вимірювальних зразків бетону, 
виготовлених зі зразків- імітаторів та зразків- кернів 
у декількох лабораторіях;

аналіз результатів досліджень локалізуючої здат-
ності бетону ЗО енергоблоків № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС».

Дослідження проводилися в рамках виконання 
договору з ВП «ЮУАЕС».

Вибір складу бетону та виготовлення 
зразків‑ імітаторів для проведення 
експериментальних досліджень

Для проведення експериментальних досліджень 
повітропроникності бетону необхідно було вигото-
вити зразки, що максимально відповідають складу 
бетону, фактично вкладеному в ЗО енергоблоків № 1 
і 2 ВП «ЮУАЕС» у період будівництва.

З  цією метою фахівцями ДП «Державний 
науково- інженерний центр систем контролю та 
аварійного реагування» (ДП «ДНІЦ СКАР») на май-
данчику ВП «ЮУАЕС» були зібрані, проаналізовані 
та систематизовані документи, що містять вихідні 
дані про фактичний склад і характеристику бетону 
ЗО енергоблоків № 1 і 2. Аналіз документації пока-
зав, що фактичний склад бетону був спроектований 
із перевищенням нормативної міцності М400, тобто 
фактично марка бетону відповідала М500 (C32/40).

Оскільки з моменту будівництва енергоблоків 
пройшло близько 30 років і  якість та показни-
ки властивостей цементу й добавок змінилися, на 
підставі зібраних даних у ДП «Науково- дослідний 
інститут будівельних конструкцій» (ДП «НДІБК») 
були підібрані три найбільш консервативні скла-
ди бетону, що моделюють бетон, укладений у ЗО 
енергоблоків ВП «ЮУАЕС» № 1 і  2 з  найбільшою 
витратою цементу марки М400 [4]. Слід зазначити, 
що запропоновані склади бетону, згідно з [4], ро-
зрізнялися як меншими, так більшими витратами 
цементу від фактичного складу (Ц = 520 кг/м3), але 
їхня міцність на стиск відповідає міцності бетону 
ЗО (табл. 1).

..50

..50

№ 
складу

Витрата компонентів  на 1 м3 бетону, кг

Цемент М400 Пісок Щебінь  
фр. 5–20 Вода

1 500 654 1 042 193

2 520 642 1 034 200

3 550 570 1 060 180

Таблиця 1. Склади бетону для виготовлення  
зразків‑ імітаторів

Примітки. 1. Бетонна суміш мала рухливість 10–12 см.  
2. Витрата добавки лігносульфат (ЛСТ, Centrament N3) 
0,2 % від маси цементу (ЛСТ —  очищена добавка сульфітно- 
дріжджової бражки (СДБ), виробляється під торговою маркою 
Centrament N3). 3. Щебінь фр. 5–20 мм отримували змішуванням 
30 % щебеню фр. 5–10 мм з 70 % щебеню фр. 10–20 мм.
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Через 28 діб зразки- імітатори (по 4 зразки з кож-
ного складу бетону) було випробувано на міцність під 
час стиснення. За результатами випробувань і розра-
хунку міцності за формулою Боломея —  Скрамтаєва [5], 
що зв’язує міцність бетону з його цементно- водним 
співвідношенням, маркою цементу і якістю наповню-
вачів, а також згідно з вимогами до міцності бетону 
марки М400, для проведення досліджень було прий-
нято склад бетону № 2, для якого коефіцієнт варіації 
міцності становив 4,1 % [4].

Відповідно до Технічного рішення ТР.1.3812.4141 [6] 
із цього складу для досліджень повітропроникності 
було відібрано:

чотири кубічні зразки- імітатори розміром 
100 × 100 × 100 мм —  для випробувань повітропро-
никності методом лінійної стаціонарної фільтрації;

п’ять кубічних зразків- імітаторів розміром 
150 × 150 × 150 мм  —  для випробувань повітропро-
никності методом радіальної стаціонарної фільтрації.

Згідно з  [4], під час виготовлення зразків- 
імітаторів розміром 100 × 100 × 100 мм у форму укла-
далася бетонна суміш, яка заповнювала її повністю. 
Під час виготовлення зразків- імітаторів розміром 
150 × 150 × 150 мм бетонна суміш у форму вкладалася 
двома шарами: спочатку формувався шар товщиною 
близько 75 мм, а потім укладалася інша суміш і ви-
конувалося ущільнення. Такий підхід відповідає ви-
могам [7].

Відбір зразків‑ кернів бетону зі стиснутої зони 
ЗО енергоблока № 2 ВП «ЮУАЕС»

На підставі аналізу проектної документації на 
енергоблоки № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС» було встановлено, 
що з зовнішньої сторони ЗО енергоблоків № 1 і 2 є 
місця потовщення ЗО, які межують на висотній по-
значці +16,500 м із приміщеннями ВС 603/1, 2 (трубо-
провідний коридор 1), ВС 604/1, 2 (трубопровідний 
коридор 2) і ВС 608/1, 2 (хол перед основним санш-
люзом). Товщина стіни ЗО в цих місцях становить 
2 200 мм, що на 1 000 мм більше, ніж для інших стін 
циліндричної частини ЗО, включаючи систему попе-
реднього напруження ЗО. Таким чином, наявність 
цього потовщення виключає пошкодження поліети-
ленових каналоутоворювачів під час вибурювання 
зразків- кернів бетону діаметром 100 мм і висотою 
від 0,8 до 2 діаметрів.

На підставі Технічного рішення [8] було викона-
но відбір двох кернів ЗО енергоблока № 2 в місцях 
із найбільшими відстанями між арматурою діаме-

тром 36 мм. Діаметр кернів 100 мм, висота кернів 
120 мм (з урахуванням необхідного доопрацювання 
після вирізки).

Перед виконанням відбору зразків- кернів 
у приміщеннях ВС 603/2, ВС 604/2, ВС 608/2 спів-
робітниками ДП «ДНІЦ СКАР» було проведено ві-
зуальне обстеження, а також інструментальне визна-
чення місць у ЗО, вільних від арматурних стержнів, 
і товщини захисного шару бетону методом неруйнів-
ного контролю за допомогою ультразвукового вихро-
струмового структуроскопа Profometr 4.

Оскільки під час проведення візуального обсте-
ження було встановлено, що в приміщенні ВС 608/2 
встановлення обладнання та проведення вибурю-
вання кернів утруднене внаслідок того, що значний 
простір стіни займає сталевий саншлюз та його 
база, а також допоміжне обладнання й кабелі, за-
кріплені на стінах на різних висотах, відбір зразків 
із ЗО проводився у приміщеннях ВС 603/2, ВС 604/2. 
Відбір кернів здійснювався бурильною установкою 
з алмазної коронкою, що має внутрішній діаметр 
100 мм. Відібрані зразки- керни були промарковані, 
виміряні, прив’язані до умовних координат і пере-
дані в ДП «НДІБК» для виконання лабораторних 
вимірювань повітропроникності бетону ЗО (рис. 1, 
табл. 2).

Рис. 1. Зразки-керни захисної оболонки енергоблока № 2 
ВП «ЮУАЕС»
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Створення експериментальної 
випробувальної установки для визначення 
повітропроникності бетону методом 
стаціонарної радіальної фільтрації

На першому етапі проведення досліджень на 
базі прототипу, наявного в  Науково- дослідній 
лабораторії теоретичної і  прикладної геофізики 
Навчально- наукового інституту «Інститут геології» 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, було створено випробувальну установку 
для проведення вимірювань повітропроникності 
циліндричних зразків бетону [9]. Під час створення 
установки було враховано вимоги [1, 5]. Установка 
має модульну конструкцію, складається з оптималь-
ного набору обладнання та вимірювальних при-
ладів, адаптованих для вирішення проблеми оцін-
ки проникності бетону, консолідованих будівельних 
матеріалів і гірських порід, у ненапружених умовах 
та в умоовах їхнього розтягування в широкому діа-
пазоні навантажень.

Випробувальна установка конструктивно скла-
дається з:

вимірювальної камери, в  яку встановлюється 
циліндричний випробувальний зразок бетону;

керноутримувача, в якому за допомогою епок-
сидного клею закріплюється випробувальний зра-
зок бетону;

гідравлічного циліндра, за допомогою якого 
здійснюється герметизація вимірювальної камери 
і створюється розтягувальне навантаження у зраз-
ку (під час випробувань в умовах розтягування, що 
імітують МПА);

балона зі стисненим газом;
повітряного редуктора;
гідравлічного преса;
кранів та сполучних трубок високого тиску.
Вимірювальна частина випробувальної установ-

ки складається з:

цифрового датчика тиску (0–2,5 МПа) для кон-
тролю тиску повітря, що подається на зразок;

цифрового датчика тиску (0–6 МПа) для контро-
лю тиску масла в гідравлічному циліндрі;

лабораторного газового лічильника типу 
ДСБ-400 (або спеціальних тарованих за об’ємом по-
судин);

секундоміра.
Схему та зовнішній вигляд установки наведено 

на рис. 2 та 3.

№  
з. п.

Шифр (маркер) 
зразка

Геометричні розміри 
(діаметр × довжина), мм Умовні координати

1 ВС 604/2(1) 95 × 100 Висота від підлоги приміщення ВС 604/2 — 101 см
Відстань від стіни приміщення ВС 608/2 (яке примикає) —  173 см

2, 3 ВС 603/2 (1, 2)* 95 × 250 Висота від підлоги приміщення ВС 603/2 — 85 см
Відстань від стіни приміщення ВС 608/2 (яке примикає) —  163 см

Таблиця 2. Характеристики відібраних зразків‑ кернів бетону ЗО енергоблока № 2

* Зразок подвоєної довжини

Рис. 2. Схема випробувальної камери (з гідроциліндром) 
для визначення повітропроникності бетону
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Підготовка циліндричних вимірювальних 
зразків для досліджень методом стаціонарної 
радіальної фільтрації

Для проведення вимірювань бетону зразків- 
імітаторів кубічної форми розміром 150 × 150 × 150 мм 
вибурюванням, відповідно до вимог [10], алмазною 
буровою коронкою з внутрішнім діаметром 100 мм 
було виготовлено циліндричні вимірювальні зраз-
ки діаметром 100 мм і висотою 140 мм. Для подачі 
повітря під тиском 0,4 МПа в центрі вимірювальних 
зразків вибурювалися отвори діаметром 20 мм. Після 
відповідної обробки зразки витримували за кімнатної 
температури 8 діб, періодично зважували у процесі ви-
тримки до отримання незмінною маси (рис. 4, табл. 3).

Визначення повітропроникності 
циліндричних вимірювальних зразків 
методом стаціонарної радіальної фільтрації

Вимірювання проводилися відповідно до вимог 
[3, 5] і з урахуванням рекомендацій [11–13].

Проникність пористих середовищ (у тому чис-
лі бетону) кількісно характеризується коефіцієнтом 
проникності (Кпр). Визначення Кпр бетону виконува-
лося за формулою, наведеною в [3, 11–13], у двох ста-
нах —  «вільному» (ненавантаженому) та за розтяж-
ного зусилля 2 кН, що накладається на площу зразка 
(яке виникає за надлишкового тиску 0,4 МПа в умо-
вах МПА):

(2)

де Кпр —  коефіцієнт проникності в умовах заданого 
перепаду тиску в зразку, у 10–3 мкм2 (міллідарсі) або 
в фм2; D —  зовнішній діаметр зразка, см; d —  діаметр 
центрального отвору, см; l —  довжина досліджува-
ного зразка керна, см; Q = V/T  —  витрата повітря, 
виміряна на виході зі зразка, см3/с; V —  об’єм повітря, 
що пройшло через зразок, см3; Т —  час фільтрації, с; 
μ — в’язкість газу за умов фільтрації (Pср , t °C), МПа ⋅ с;  
ΔP —  перепад тиску на зразку між входом та виходом, 
у 0,1 МПа; Pбар —  барометричний тиск, у 0,1 МПа.

Коефіцієнт Кпр для кожного вимірювального зразка 
визначався як середнє арифметичне з ряду вимірювань.

Розрахунок повітропроникності бетону здійс-
нювався на підставі закону Дарсі з використанням 
Кпр для кожного зразка бетону за заданими умовами 
визначення повітропроникності під час МПА.

Лінійний закон фільтрації Дарсі, згідно з [3, 11–13], 
описується рівнянням

(3)

Об’єм повітря, який профільтрується через ЗО 
енергоблоків № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС» за умов МПА, ро-
зраховувався за формулою

K
Q P

P P P

D
d

l
μ

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅ +

























⋅
367

2
∆

∆

lg
,

Q
F

P
L⋅

∆
∆

.K
μ

Шифр 
зразка Зовнішній діаметр Діаметр отвору l*

1 ГНИЦ 9,971 2,047 10,671
2 ГНИЦ 9,972 2,042 10,660
3 ГНИЦ 9,971 2,048 10,759
4 ГНИЦ 9,958 2,065 10,721
5 ГНИЦ 9,961 2,044 10,472

Таблиця 3. Розміри вимірювальних  
циліндричних зразків, см

Рис. 3. Зовнішній вигляд установки * l —  робоча довжина (довжина фільтрації) зразків (див. рис. 2)

Рис. 4. Циліндричні вимірювальні зразки 
при зважуванні
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де Q = V/T —  витрата повітря через площину F, см3/с; 
V —  об’єм повітря, який пройшов через площину F (1 м2); 
Т —  час фільтрації (3 600 c); μ —  в’язкість повітря; ΔP —  
перепад тиску між входом і виходом для умов МПА 
(0,4 МПа); ΔL —  довжина фільтрації, яка відповідає 
товщині ЗО енергоблоків № 1 і 2 ВП «ЮУАЕС» (1,2 м).

Середнє арифметичне значення об’єму повітря, що 
пройшло крізь бетон ЗО, розраховувалося за формулою

(5)

де, n —  число вимірювань.
Середньоквадратичне відхилення об’єму повітря, що 

пройшло крізь бетон ЗО, розраховувалося за формулою

(6)

де Vi —  значення об’єму повітря, що пройшло крізь 
бетон ЗО в i-му вимірюванні; n —  число вимірювань.

Довірчі границі ε (без урахування знака) випад-
кової похибки визначень об’єму повітря, що пройшло 
крізь бетон ЗО, розраховувалися за формулою

(7)
де t —  коефіцієнт Стьюдента для довірчого інтервалу 
р = 0,95 і числа вимірювань n, визначається за [14].

Відповідність фактичного значення повітропро-
никності бетону нормованому значенню визначалося, 
виходячи з умови

(8)

де Gн —  нормоване значення повітропроникності бето-
ну огороджувальних конструкцій ЗО енергоблоків АЕС 
із реакторами типу ВВЕР-1000, наведене у формулі (1).

Результати визначення Кпр для зразків- імітаторів, 
розрахунків повітропроникності бетону ЗО (для тем-
ператури 20 °C і ΔP = 0,4 МПа без навантаження і під 
час навантаження, що моделює розтягування ЗО 
в умовах МПА), а також статистичного і кореляцій-
ного аналізів даних наведено в табл. 4.

Результати визначення повітропроникності 
бетону кубічних вимірювальних зразків‑ 
імітаторів та зразків‑ кернів ЗО енергоблока 
№ 2 ВП «ЮУАЕС» методом стаціонарної 
лінійної фільтрації

Визначення повітропроникності бетону 
вимірювальних зразків- імітаторів кубічної форми 
(розміром 100  × 100   × 100 мм) складу № 2, наведено-
го в табл. 1, і зразків- кернів, відібраних із ЗО енер-
гоблока № 2 ВП «ЮУАЕС», було виконане у випро-
бувальній лабораторії ДП «НДІБК» відповідно до 
методики, наведеної в [4]. У цій статті на підставі 
експериментально визначеного в [4] часу проход-
ження повітря через зразки- імітатори за формулою 
(1) із роботи [4] розраховано значення повітро-
проникності бетону цих зразків за тиску повітря 
0,4 МПа (табл. 5).

Слід зауважити, що згідно з [4] коефіцієнт варіа-
ції повітропроникності бетону кубічних вимірюваль-
них зразків- імітаторів досить високий (16,5 %), що 
свідчить про дефектність структури бетону. У той 
же час коефіцієнт варіації міцності зразків- імітаторів 
бетону в умовах стиснення становить 4,1 %, що свід-
чить про його хорошу якість.

Перед проведенням досліджень повітропро-
никності циліндричних зразків- кернів, відібраних 
зі стиснутої зони ЗО енергоблока № 2 ВП «ЮУАЕС», 
керн більшої довжини ВС 603/2 (1, 2) був розрізаний 
на два вимірювальні зразки приблизно однакової 
довжини. Зразки було пронумеровано в такий спосіб:

керн 1, шифр ВС 604/2 (1) —  відповідає глибині 
10 см від поверхні ЗО (зона можливого впливу зов-
нішніх факторів);

керн 2–1, шифр ВС 603/2 (1, 2) —  відповідає гли-
бині від 10 до 20 см;

керн 2–2, шифр ВС 603/2 (1, 2) —  відповідає гли-
бині від 20 до 30 см.

Визначення ступеня карбонізації бетону за ме-
тодикою, наведеною в [5], показало, що вона не пере-
вищує 2 мм і, отже, не може мати значного впливу на 
повітропроникність бетону.

Дослідження проводилися в умовах подачі пові-
тря під тиском 0,4 МПа.

Значення повітропроникності бетону зразків- 
кернів визначено на підставі наведеного в [4] експе-
риментально виміряного часу проходження повітря 
через них (табл. 6).

Аналіз результатів досліджень 
повітропроникності бетону

Як випливає з результатів експериментальних 
досліджень повітропроникності бетону зразків- 
імітаторів, виготовлених у лабораторії ДП «НДІБК», 
обидва методи показали значне перевищення допу-
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* В умовах розтягувального навантаження на зразок 2 кН

Параметр Значення 
параметра 1 ГНИЦ 2 ГНИЦ 3 ГНИЦ 4 ГНИЦ 5 ГНИЦ

Коефіцієнт проникності, Kпр, фм2 

 (без навантаження)

Кількість 
вимірювань 18 26 31 25 18

середнє 0,01762 0,05402 0,02224 0,05277 0,04079

максимальне 0,01902 0,05809 0,02783 0,05735 0,04462

мінімальне 0,01687 0,04602 0,01820 0,05037 0,03696

Коефіцієнт проникності, Kпр, фм2  

(з навантаженням)*

Кількість 
вимірювань 14 20 9 10 11

середнє 0,01787 0,05789 0,02436 0,05624 0,04482

максимальне 0,01843 0,06053 0,02499 0,05697 0,04822

мінімальне 0,01762 0,05334 0,02361 0,05561 0,04307

Розрахунковий об’єм повітря, який 
профільтрується крізь бетон ЗО при 
заданих умовах МПА  
(без навантаження)

Кількість 
вимірювань 18 26 31 25 18

середнє 1 166,7 3 577,6 1 472,9 3 494,6 2 701,2

максимальне 1 259,8 3 847,0 1 843,3 3 798,0 2 955,0

мінімальне 1 117,0 3 047,4 1 205,6 3 335,6 2 447,7

Розрахунковий об’єм повітря, який 
профільтрується крізь бетон ЗО при 
заданих умовах МПА  
(з навантаженням)*

Кількість 
вимірювань 14 20 9 10 11

середнє 1 183,3 3 833,9 1 613,0 3 724,7 2 968,4

максимальне 1 220,8 4 008,7 1 655,1 3 773,1 3 193,3

мінімальне 1 167,1 3 532,2 1 563,3 3 682,5 2 852,6

Середня відносна похибка визначення 
об’єму повітря (без навантаження) % 2,3 3,8 6,6 2,6 4,2

Середня відносна похибка визначення 
об’єму повітря (з навантаженням)* % 0,9 2,1 1,8 0,9 2,3

Середньоквадратичне відхилення  
об’єму повітря (без навантаження)

см3/(м2 · год · 

0,4 МПа) 35,9 183,0 135,2 116,7 146,9

Середньоквадратичне відхилення  
об’єму повітря (з навантаженням)*

см3/(м2 · год · 

0,4 МПа) 14,5 122,4 35,0 37,3 96,2

Довірчий інтервал для р = 0,95  
(без навантаження)

см3/(м2 ·  год · 

0,4 МПа) 75,5 376,7 275,6 240,4 308,6

Довірчий інтервалдля р = 0,95 
(з навантаженням)*

см3/(м2 · год · 

0,4 МПа) 31,1 254,5 79,2 84,3 211,8

V/Gн (без навантаження)

середнє 23,3 71,6 29,5 69,9 54,0

максимальне 25,2 76,9 36,9 76,0 59,1

мінімальне 22,3 60,9 24,1 66,7 49,0

V/Gн (з навантаженням)*

середнє 23,7 76,7 32,3 74,5 59,4

максимальне 24,4 80,2 33,1 75,5 63,9

мінімальне 23,3 70,6 31,3 74,5 57,1

Таблиця 4. Результати визначення повітропроникності бетону циліндричних зразків
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стимої величини Gн для ЗО енергоблока АЕС з реак-
тором ВВЕР-1000, наведеного в [1].

Так, для методу стаціонарної радіальної фільтра-
ції на циліндричних вимірювальних зразках середнє 
перевищення Gн змінюється в межах:

від 23,3 до 71,6 раза (від 1 117 до 3 847 см3/(м2 · год · 

0,4 МПа)) —  без розтягувального зусилля на зразок;
від 23,7 до 76,7 раза (від 1 167,1 до 4 008,7 см3/(м2 · 

год · 0,4 МПа)) —  з докладанням розтягувального зу-
силля, що моделює розширення ЗО за надмірного 
тиску всередині неї за умов МПА.

Середнє значення повітропроникності бето-
ну кубічних вимірювальних зразків- імітаторів без 
стискувального навантаження для методу стаціо-
нарної лінійної фільтрації, згідно з  [4], становить  
12 443,83 ± 4 181,13 см3/(м2 · год · 0,4 МПа), тобто пере-
вищують величину Gн у 240 разів.

Таким чином, отримані різними методами зна-
чення повітропроникності бетону зразків- імітаторів 
демонструють тенденцію значного перевищення 
значення Gн. Це перевищення може бути пояснено 
тим, що бетон є капілярно- пористим тілом, що має 

значну кількість дефектів і мікротріщин, які зміню-
ються в часі і суттєво залежать від умов твердіння, 
часу та умов експлуатації [15–18]. Така тенденція під-
тверджується даними, отриманими раніше в інших 
дослідженнях [19, 20].

Збільшення повітропроникності бетону зразків- 
імітаторів під навантаженням пояснюється в [21, 22] 
тим, що за навантажень, що становлять 25–30 % від 
руйнівних, починаються інтенсивні процеси утво-
рення мікротріщин у цементній матриці та навколо 
заповнювача бетону.

Різниця даних, отриманих методами стаціонар-
ної радіальної та лінійної фільтрації, пояснюється 
високою неоднорідністю й дефектністю структури бе-
тону (коефіцієнт варіації повітропроникності досягає 
16,5 %), що є значущим у разі використання чутливих 
методів визначення повітропроникності. Крім того, 
на повітропроникність значний вплив мають умови 
формування зразків бетону різного розміру. Як було 
зазначено раніше, відповідно до вимог [7], під час виго-
товлення кубічних вимірювальних зразків- імітаторів 
розміром 100  × 100  × 100 мм бетонна суміш укладалася 
в форму одним шаром, а під час виготовлення цилін-
дричних вимірювальних зразків- імітаторів розміром 
150  × 150  × 150 мм —  двома шарами.

Результати досліджень зразків- кернів, відібраних 
зі стиснутої зони ЗО енергоблока № 2 ВП «ЮУАЕС», 
показали, що значення повітропроникності для кернів, 
відібраних з різної глибини, не однакові й мають поміт-
ну тенденцію до зменшення зі збільшенням глибини 
[4]. Експериментально отримане значення повітропро-

№ зразка- 
імітатора

Час проходження 
1 см3 повітря крізь 

зразок, с [4]

Повітропроникність 
бетону, 

см3/(м2 · год · 0,4 МПа)

1

24,6 14 634
27,9 12 903
28,6 12 587
25,8 13 954
27,0 13 333
26,2 13 741

2

37,2 9 677
36,8 9 783
37,6 9 575
36,2 9 948
38,0 9 474
24,5 14 694

3

25,0 14 400
23,5 15 319
23,0 15 652
24,3 14 815
25,9 13 900
26,1 13 793

4

29,2 12 329
30,2 11 921
28,0 12 857
30,2 11 921
28,8 12 500
29,6 12 162

№ 
зразка- 
керна

Шифр 
зразка 

(дата від-
бору)

Час про-
ходжен-
ня 1 см3 
повітря 

крізь 
зразок, с

Середній 
час про-

ходження 
1 см3 пові-
тря через 
зразок, с

Значення 
повітропро-

никності 
бетону,  

см3/(м2 · год · 

0,4 МПа)

1
ВС 604/2 

(1)
(13.09.2018)

457; 381; 
360; 360; 
360; 340

376 ± 93 1 886,6 ± 511,3

2–1
ВС 603/2 

(1, 2)
(14.09.2018)

3 900; 
3 360; 
3 360; 
3 600; 
3 580; 
3 480

3 547 ± 494 218,5 ± 30,37

2–2
ВС 603/2 

(1, 2)
(14.09.2018)

> 18 000 > 18 000 38,6

Таблиця 5. Розраховані значення повітропроникності 
бетону кубічних вимірювальних зразків‑ імітаторів

Таблиця 6. Значення повітропроникності зразків‑ кернів 
бетону стиснутої зони ЗО енергоблока № 2 ВП «ЮУАЕС»
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никності для зразка «керн 1», відібраного з поверхне-
вого шару бетону ЗО (з глибини до 10 см), приблизно 
в 37 разів перевищує нормативне значення Gн, у той час 
як для зразка «керн 2–2», відібраного з глибини близь-
ко 30 см, воно нижче значення Gн в 1,3 раза. Таку від-
мінність у значеннях повітропроникності бетону ЗО, 
відібраного з різної глибини, можна пояснити так:

внутрішній шар бетону захищений сталевими 
листами гермооблицювання товщиною 8 мм, і умови 
тверднення його глибинних шарів істотно відрізня-
ються від поверхневих;

на зовнішній поверхні ЗО буде утворюватися 
більше мікротріщин через постійні розтягуючі на-
вантаження армоканатів і, навпаки, менша кількість 
мікротріщин буде утворюватися в масиві бетону із 
заглибленням у товщу ЗО;

волога у  внутрішніх шарах зберігається знач-
но довше, створюючи більш сприятливі умови для 
тверднення бетону, що підтверджується літератур-
ними даними [21, 22].

Таким чином, на підставі отриманих експери-
ментальних даних у роботі [4] зроблено висновок, що 
бетон, фактично вкладений у ЗО на глибині від 30 до 
120 см, буде мати не більшу повітропроникність, ніж 
для зразка «керн 2–2», тобто, буде відповідати норма-
тивним вимогам, установленим в [1] для енергоблоків 
з реакторами типу ВВЕР-1000.

Відмінність значень повітропроникності бетону 
вимірювальних зразків- імітаторів і кернів, відібраних 
з конструкції ЗО, пояснюється тим, що на відміну від 
зразків- імітаторів, упорядкування структури бетону 
та її ущільнення в реальних умовах експлуатації енер-
гоблоків відбувається під час тривалого твердіння 
в специфічних умовах, які супроводжуються трива-
лою безперервною стискаючою дією армоканатів (які 
створюють зростаюче об’ємне напруження, більш ви-
соке у глибинних шарах конструкції ЗО) і дією стиска-
ючого експлуатаційного навантаження (власна вага 
конструкції ЗО). Моделювання вищевказаних пара-
метрів експлуатації та створення експериментальних 
зразків, які повністю відповідають їм, у лабораторних 
умовах вимагає додаткового вивчення і, у першу чер-
гу, удосконалення та розробки технології виготовлен-
ня зразків- імітаторів бетону з максимальним дотри-
манням умов, що існують у ЗО енергоблоків АЕС.

Висновки

1. Описано створену випробувальну установку 
для експериментальних досліджень повітропроник-

ності бетону на циліндричних зразках діаметром до 
100 мм і висотою до 140 мм методом стаціонарної 
радіальної фільтрації. Наведено та проаналізовано 
результати експериментальних досліджень повітро-
проникності бетону на цій установці для зразків 
бетону, що моделюють за складом бетон ЗО енер-
гоблоків № 1 і 2 (В-302 та В-338) ВП «ЮУАЕС».

2. Виконано порівняльний аналіз результатів 
експериментальних досліджень повітропроникності 
бетону двома методами —  стаціонарної радіальної 
фільтрації і стаціонарної лінійної фільтрації.

3. Установлено, що обидва методи визначення 
повітропроникності бетону є дуже чутливими до 
наявності дефектів бетону й можуть рівноцінно ви-
користовуватися для дослідження процесів структу-
роутворення бетонів.

4. Порівняльний аналіз результатів випробу-
вань, виконаних обома методами, показав, що зна-
чення повітропроникності бетону зразків, які моде-
люють проектний склад бетону ЗО енергоблоків № 1 
і 2 ВП «ЮУАЕС», перевищують установлене норма-
тивне значення в середньому в 50 разів (для методу 
радіальної фільтрації) і в 240 разів (для методу ліній-
ної фільтрації). У той же час результати досліджень 
на зразках- кернах, відібраних з бетону ЗО енергобло-
ка № 2 ВП «ЮУАЕС» [4], демонструють значно нижчі 
значення повітропроникності, які мають тенденцію 
до зменшення зі збільшенням глибини розташування 
в товщі бетону —  від перевищення нормативного зна-
чення у 37 разів (для поверхневого шару) до величи-
ни, яка менша за нормативне значення в 1,3 раза (для 
керна, розташованого на глибині 30 см від поверхні).

Таким чином, можна констатувати, що викори-
стання зразків- імітаторів для оцінювання локалізую-
чої здатності бетону ЗО енергоблоків АЕС з реактора-
ми типу ВВЕР-1000 вимагає додаткового вивчення, що 
передбачає вдосконалення технології та розробку но-
вих підходів виготовлення зразків- імітаторів бетону 
ЗО в лабораторних умовах із максимальним фізичним 
моделюванням умов, характерних для експлуатації ЗО.
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Experimental Research of the Air Permeability 
of Concrete in the Compressed Zone of the 
Containment for Power Units No. 1, 2  
of the South‑ Ukrainian NPP

The determination of the air permeability of concrete 
in the compressed zone of NPP’s containment under 
conditions of excessive air pressure in the subshell space of 
the reactor compartment under a maximum design basis 
accident is necessary to confirm the localizing functions of 
the containment when extending the lifetime of power units.
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Approaches to determining the localizing ability 
(air permeability) of concrete in the compressed zone 
of the containment of NPPs with WWER-1000 type 
reactors under the impact of excessive air pressure 
under conditions of maximum design basis accident are 
discussed in the article.

The designed testing installation for experimental 
studies of the air permeability of concrete by the method 
of stationary radial filtration is described and the results 
of experimental researches of the air permeability on 
the installation are presented for samples simulating the 
composition of concrete used under construction of the 
containment for Power Units No. 1, 2 (series B-302 and 
B-338, respectively) SD “South- Ukrainian NPP”.

A comparative analysis of the results of abovementioned 
experimental researches with the results of experimental 
and theoretical work on the study of air permeability of 
the similar samples- imitators of concrete by the method 
of stationary linear filtration, as well as the results of 
measurements for samples of concrete sampled directly 
from the compressed zone of containment for Power Unit 
No. 2 of SD “South- Ukrainian NPP” was fulfilled.

The results are explained by processes of compaction 
of the concrete structure under a complex stress state that 
occurs under specific hardening conditions and during long-
time compression by pre-stressed reinforcing ropes, which 
takes place under conditions of real containment operation.

It was concluded that the simulators made according 
to the currently accepted technology cannot provide 
a correct determination of the localizing ability of the 
NPP’s containment, since the conditions and time of 
containment concrete hardening, as well as the long-
time constant compressive action of reinforcing ropes, 
cannot be correctly modeled in full under the formation 
of samples- imitators.

The issue of the containment concrete samples- 
imitators creating in laboratory conditions requires 
additional study, improvement of technology and the 
development of new approaches with maximum physical 
modeling of the conditions characteristic of the operation 
of the NPP containment.

Keywords: air permeability, concrete, core, containment, 
nuclear power plant, lifetime extension.
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Поводження з  відпрацьованим ядерним паливом є однією з  найактуальніших 
проблем атомної енергетики України. Для вирішення цієї проблеми, а також для 
підвищення енергетичної незалежності України в зоні відчуження Чорнобиль-
ської АЕС завершується будівництво Централізованого сховища відпрацьовано-
го ядерного палива (ЦСВЯП) для зберігання палива Хмельницької, Рівненської 
та Южно- Української АЕС із проектним терміном 100 років. Технологія ЦСВЯП 
базується на зберіганні тепловидільних збірок (ТВЗ) у вентильованих бетонних 
контейнерах HI-STORM виробництва компанії Holtec International. Довготрива-
ла експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) потребує чіт-
кого розуміння всіх процесів (теплогідравлічних, нейтронно- фізичних, процесів 
старіння тощо), що відбуваються в контейнерах HI-STORM. А цього неможливо 
досягти без моделювання вищенаведених процесів сучасними спеціалізовани-
ми програмами. Стаття присвячена розробці моделі перенесення гамма- квантів 
та нейтронів у системі зберігання HI-STORM. Модель була розроблена за допо-
могою сучасного Монте- Карло коду Serpent. Представлена модель складається 
з  моделей 31 відпрацьованої ТВЗА 438МТ виробництва компанії ТВЕЛ, моделі 
БЦК-31 та моделі HI-STORM 190. Модель дозволяє виконувати широкий спектр 
наукових завдань, необхідних під час експлуатації ЦСВЯП.
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Тривимірна нейтронно‑ фізична модель системи зберігання 
відпрацьованого ядерного палива

Вступ

На сьогоднішні атомними електростанціями 
(АЕС) забезпечується більше 50 % генерації елек-
троенергії України. На вітчизняних АЕС експлуату-
ються 13 атомних енергоблоків з реакторами типу 
ВВЕР-1000 та два енергоблоки з реакторами ВВЕР-440 
[1]. При цьому питання переробки та зберігання від-
працьованого ядерного палива (ВЯП) залишається 
не вирішеним до кінця. ВЯП українських АЕС з ре-
акторами типу ВВЕР-1000 (крім Запорізької АЕС) 

тимчасово зберігаються у приреакторних басейнах 
витримки (БВ) з подальшим вивезенням ВЯП на пе-
реробку до Росії. Під ВЯП розуміють ядерне паливо, 
опромінене в активній зоні реактора та остаточно 
з неї вилучене [2, 3].

На теперішній час у світі питання поводження 
з ВЯП має три основні напрямки розвитку: захоро-
нення ВЯП після проміжного зберігання протягом 
багатьох десятиліть (США, Фінляндія, Швеція) [4], 
переробка ВЯП (Франція, Великобританія, Японія 
та ін.) [5] та довготривале безпечне зберігання ВЯП 
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у проміжних сховищах до прийняття рішення щодо 
подальшого захоронення або переробки. Україна, як 
і більшість країн, що розвивають атомну енергети-
ку, прийняла для себе третій напрямок. Зберігання 
ВЯП у такий спосіб дає змогу одержати запас часу 
для остаточного вибору поводження з відпрацьо-
ваним паливом з урахуванням новітніх і майбутніх 
можливостей науки і техніки.

Зараз в Україні в зоні відчуження Чорнобильсь-
кої АЕС експлуатується сховище ВЯП «мокрого» типу 
(СВЯП-1), де зберігається паливо реакторів РБМК-1000 
Чорнобильської АЕС [6]. У 2020 р. на промисловому 
майданчику СВЯП-2 Чорнобильської АЕС були за-
вершені «гарячі» випробування та було розміщено 
два двостінні екрановані пенали, завантажені ВЯП із 
СВЯП-1, у бетонні модулі на довгострокове зберіган-
ня протягом 100 років. З 2001 р. на Запорізькій АЕС 
експлуатується сухе сховище ВЯП (ССВЯП), де збері-
гається ВЯП із шести блоків ВВЕР-1000 Запорізької 
АЕС. Технологія сховища Запорізької АЕС базуєть-
ся на зберіганні паливних збірок у  вентильованих 
бетонних контейнерах (виробник Duke Engineering 
& Services (DE&S)), що розташовані на спеціальному 
майданчику в  межах АЕС. Паливо Хмельницької, 
Рівненської та Южно- Української АЕС вивозилося 
на переробку (з реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС) 
і тимчасове зберігання та переробку в Росії (з реак-
торів ВВЕР-1000). Зараз у зоні відчуження Чорнобиль-
ської АЕС завершується будівництво Централізова-
ного сховища ВЯП (ЦСВЯП), де найближчі 100 років 
буде зберігатися паливо Хмельницької, Рівненської та 
Южно- Української АЕС. Технологія сховища ЦСВЯП 
базується на зберіганні тепловидільних збірок (ТВЗ) 
у вентильованих бетонних контейнерах виробництва 
компанії Holtec International [7].

Спочатку ТВЗ з ВЯП завантажуються в багато-
цільові контейнери (БЦК) у реакторних відділеннях 
енергоблоків АЕС. Потім здійснюється транспорту-
вання БЦК з ВЯП до ЦСВЯП у спеціальному контей-
нері HI-STAR. Доставлені БЦК з ВЯП розміщуються 
в захисні вентильовані контейнери HI-STORM для 
подальшого зберігання їх на території ЦСВЯП [8].

Контейнери HI-STORM 190 із БЦК мають склад-
ну структуру. Вони мають забезпечувати безпечне 
зберігання ВЯП протягом 100 років, гарантуючи 
надійний відвід тепла, неруйнування ВЯП зовніш-
нім середовищем та захист обслуговуючого персо-
налу від радіоактивного опромінення. БЦК скла-
дається з герметичного корпусу та паливного чохла 
стільникової конструкції. Герметичний корпус являє 

собою циліндричний контейнер із нержавіючої сталі, 
що складається з двох незалежних оболонок (одна 
в одній) і забезпечує відповідну ізоляцію та умови 
зберігання ВЯП. Контейнер HI-STORM призначений 
для зберігання БЦК і виконує функції біологічного 
та механічного захисту й пасивного тепловідведення 
від ВЯП, що зберігається в БЦК.

Моделювання контейнерів для зберігання ВЯП 
та процесів, що там відбуваються, є важливим 
завданням для безпечного поводження з ВЯП. Так, 
моделювання процесів перенесення тепла дозволяє 
аналізувати та прогнозувати температуру ВЯП [9]. 
Моделювання перенесення нейтронів та фотонів дає 
змогу аналізувати рівень захисних властивостей кон-
тейнера від випромінювання [10], оптимізувати за-
вантаження БЦК збірками різних виробників і різно-
го рівня вигоряння [11] та оцінити біологічний захист 
у відношенні нейтронного та гамма- випромінення 
[7]. Детальна нейтронно- фізична модель контейнера 
HI-STORM та БЦК з ВЯП у перспективі дозволить 
оцінити зміну ізотопного складу матеріалів контей-
нера, що буде використано для менеджменту про-
цесів старіння на ЦСВЯП [13].

Стаття присвячена розробці тривимірної 
нейтронно- фізичної моделі контейнера для збері-
гання ВЯП на ЦСВЯП. З високим рівнем деталізації 
було змодельовано відпрацьовані збірки виробни-
цтва компанії ТВЕЛ (ТВЗА 438МТ), БЦК-31 та HI-
STORM 190. Під час моделювання був використаний 
Монте- Карло код Serpent, що дає змогу проводити 
розрахунок перенесення нейтронів та фотонів, а та-
кож моделювання зміни ізотопного складу протягом 
усього періоду експлуатації ЦСВЯП. Розроблена три-
вимірна модель контейнера для зберігання ВЯП була 
використана для розрахунків перенесення нейтронів 
і фотонів у «Програмі науково- технічного супрово-
ду на етапах будівництва та введення в експлуатацію 
ЦСВЯП» [28].

Матеріали дослідження, 
експериментальна частина

Система зберігання ВЯП —  HI‑STORM. Систе-
ма зберігання HI-STORM —  це комплекс зберігання 
ВЯП, що складається з контейнера HI-STORM 190 
(виконаного зі сталі та бетону) і БЦК-31, що містить 
у собі 31 збірку ВЯП реактора ВВЕР-1000. Система 
зберігання HI-STORM забезпечує фізичний захист 
БЦК та радіаційний захист обслуговуючого персо-
налу. Система зберігання HI-STORM призначена для 
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довгострокового зберігання БЦК з ВЯП. Також си-
стема зберігання HI-STORM працює як біологічний 
захист —  система екранів або захисних оболонок, 
що послаблюють інтенсивність випромінювання. 
На першому етапі експлуатації ЦСВЯП контейне-
ри HI-STORM 190 та БЦК-31 будуть виготовлятись 
у США та транспортуватись в Україну. Тільки бетон 
для контейнерів HI-STORM 190 буде виготовлятись 
безпосередньо на майданчику ЦСВЯП. Проектні по-
казники радіаційно- захисного бетону для виготов-
лення контейнерів HI-STORM 190 повинні відповіда-
ти вимогам компанії Holtec International [26].

Бетон контейнера HI‑STORM 190. Для біологіч-
ного захисту контейнера HI-STORM 190 був змодельо-
ваний спеціальний бетон на основі гранітного щебню 
з густиною 2,4 г/см3 і з витратою компонентів на 1 м3: 
цемент —  450 кг, пісок (Мкр = 1,33) —  660 кг, щебінь 
(фр. 5–10 мм) —  400 кг, щебінь (фр. 10–20 мм) —  780 кг, 
вода —  160 л, суперпластифікатор PF2695 — 0,75 % від 
маси цементу. Рецепт цього бетону був розроблений 
співробітниками Інституту проблем безпеки АЕС НАН 
України разом з Державним науково- дослідним інсти-
тутом будівельних конструкцій (Київ, Україна) [14].

Монте‑ Карло код Serpent. Для моделювання пе-
ренесення нейтронів та гамма- квантів у складних ге-
ометричних системах, як правило, використовуються 
коди, що базуються на стохастичних методах (метод 
Монте- Карло) [15]. Найбільш відомим Монте- Карло 
кодом є код MCNP, розробка та вдосконалення якого 
розпочалися в Лос- Аламосі з 1970-х років і продов-
жуються дотепер [16]. Код MCNP —  це потужний ін-
струмент для моделювання перенесення нейтронів, 
фотонів, електронів та космічних часток у  різних 
середовищах і геометріях та для широкого спектра 
завдань: від реакторних розрахунків до медичних 
завдань [17–19]. Код MCNP часто використовується 
для досліджень, пов’язаних із сховищами ВЯП [20, 21]. 
Спеціалісти компанії Holtec International також вико-
ристовували код MCNP для досліджень, направлених 
на розробку системи зберігання HI-STORM в Україні. 
На жаль, через політику обмеження використання 
розрахункових кодів для третіх країн, до недавнього 
часу українські організації могли застосовувати тіль-
ки застарілу версію MCNP, що значно обмежувало 
потенціал цього коду для розрахунків. Як серйозна 
альтернатива коду MCNP у VTT (Фінляндія) із 2004 р. 
розвивається новий код Serpent, який українські ор-
ганізації можуть безкоштовно отримати через NEA 
Data Base [22]. На сьогодні остання версія коду Serpent 
(Serpent 2.1.31) має досить значний функціонал для 

розрахунків, пов’язаних зі сховищами ВЯП: 1) модуль 
вигоряння, що дозволяє моделювати вигоряння ядер-
ного палива в ядерному реакторі та зміну ізотопного 
складу в БВ для отримання ізотопного складу ВЯП; 
2) можливість моделювання перенесення нейтронів 
та фотонів від зовнішнього джерела; 3) можливість 
моделювання вигоряння (наприклад, бору) із часом 
у комбінації із зовнішнім джерелом нейтронів. Сек-
тор матеріалів і моделювання для ядерних установок 
в Інституті проблем безпеки АЕС НАН України має 
значний досвід використання коду Serpent з 2012 р. 
для різних наукових завдань [23–25].

Опис Serpent‑ моделі системи зберігання 
HI‑STORM

Розрахункова модель HI-STORM 190 із заванта-
женим БЦК-31 виконана за допомогою нейтронно- 
фізичного Монте- Карло коду Serpent версії 2.1.31. Роз-
роблена модель дозволяє проводити точні розрахунки 
перенесення нейтронів та гамма- випромінювання 
від ВЯП, розміщеного в БЦК-31.

Під час створення розрахункової Serpent- моделі 
автори дотримувалися принципу максимально 
прийнятної деталізації геометричної структури та 
матеріальних особливостей реального контейнера 
HI-STORM 190 із завантаженим у БЦК-31 паливом 
ТВЗА 438МТ [14].

Геометрія БЦК‑31. Цей контейнер призначе-
ний для розміщення відпрацьованих тепловиділь-
них збірок (ВТВЗ) енергоблоків з реакторами типу 
ВВЕР-1000, включаючи завантаження ВТВЗ з  БВ 
на енергоблоці, перевезення їх із майданчика АЕС 

Висота корзини БЦК 440,0
Внутрішній діаметр чарунки ВТВЗ 24,36
Внутрішній діаметр БЦК 187,5
Зовнішній діаметр БЦК 192,4
Висота внутрішнього простору БЦК 461,8
Загальна висота БЦК 511,7
Товщина внутрішньої кришки 20,0
Товщина зовнішньої кришки 10,2
Товщина внутрішнього днища 5,08
Товщина зовнішньго днища 7,6

Максимальна кількість розміщених ВТВЗ 31 неушкод-
жена ВТВЗ

Основні геометричні характеристики  
БЦК‑31 [27], см
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у ЦСВЯП і довгострокове зберігання на ЦСВЯП. БЦК 
забезпечує локалізацію ВТВЗ під час завантаження їх 
на енергоблоці, перевезення з енергоблоків у ЦСВЯП 
і  довгострокове зберігання. Після завантаження 
ВТВЗ кришки БЦК герметично заварюються, а вну-
трішня порожнина заповнюється сухим інертним 
газом (гелієм). Паливна корзина БЦК-31 виготовлена 
з нержавіючої сталі і призначений для розміщення 
ВТВЗ реакторів типу ВВЕР-1000.

Геометрія контейнера HI‑STORM 190. Проект-
ні властивості цього контейнера розроблено з метою 
спрощення і  скорочення кількості транспортно- 
технологічних операцій з ВЯП на майданчику схови-
ща, мінімізації необхідного обсягу контролю під час 
експлуатації, а також забезпечення максимального 
радіаційного захисту персоналу ЦСВЯП та мінімі-
зації потужності дози в межах майданчика ЦСВЯП.

Serpent‑ модель системи зберігання HI‑STORM. 
Serpent- модель розроблено таким чином, щоб на міс-
ці БЦК-31 можна було розташувати будь-який інший 
контейнер без зміни або реструктуризації поверхонь 
та матеріальних областей HI-STORM 190. Тому пред-
ставлену роботу варто розцінювати як об’єднання 
двох незалежних моделей, а саме HI-STORM 190 та 
БЦК-31. Таким підходом передбачено проведення 
розрахункових аналізів HI-STORM 190 та БЦК-31, за 
необхідності, окремо один від одного.

Авторами статті показано поперечний (у координа-
тах X–Y) центральний перетин контейнерів HI-STORM 
190 і БЦК-31 з ВЯП ВВЕР-1000 (область ВЯП). Serpent- 
візуалізацію представленої розробленої моделі пока-
зано на рис. 1–7. Вигляд центрального перерізу моделі 
вздовж осей X та Y представлено на рис. 1 і 2 відповідно.

Умовно модель можна розділити на певну кіль-
кість шарів уздовж вертикальної координатної осі 
Z. На рис. 3–5 представлено перерізи для певних ко-
ординат Z по висоті контейнера HI-STORM 190. На 
рис. 3 зображено днище корпусу HI-STORM 190, а та-
кож утоплений гвинт кришки.

Зовнішній діаметр контейнера 353,06
Внутрішній діаметр (без урахування на-
правляючих БЦК) 205,74

Висота (без кришки/з кришкою) 526,9/569,8
Зовнішній діаметр днища 355,6
Товщина днища 7,6

Основні геометричні характеристики  
контейнера HI‑STORM 190, см

Рис. 1. Візуалізація центрального перерізу 
Serpent- моделі вздовж осі X

Рис. 2. Візуалізація центрального перерізу 
Serpent- моделі вздовж осі Y

Рис. 3. Візуалізація перерізу Serpent- моделі 
 вздовж осі Z на висоті Z = 3,81 см
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На рис. 4 зображено зовнішню та внутрішню оби-
чайки і біологічний захист корпусу HI-STORM 190; 
підіймальні ребра, захисні пластини впуску повітроз-
бірників, зовнішнє днище та зовнішню обичайку 
БЦК-31.

На рис. 5 зображено зовнішню та внутрішню оби-
чайки і біологічний захист корпусу HI-STORM 190; 
пластини впуску, пластини гамма- захисту, впускні 
захисні труби, підіймальні ребра, внутрішнє днище, 
зовнішню та внутрішню обичайки БЦК-31.

На рис. 6 зображено зовнішню та внутрішню оби-
чайки і біологічний захист корпусу HI-STORM 190; 
пластини впуску, пластини гамма- захисту, впускні 
захисні труби, підіймальні ребра, зовнішню та вну-

трішню обичайки БЦК-31, опорні елементи корзини, 
трикутні направляючі (прокладки, опорні елементи 
корзини), а також панелі самої корзини БЦК-31.

На рис. 7 зображено зовнішню та внутрішню оби-
чайки і біологічний захист корпусу HI-STORM 190; 
пластини гамма- захисту, верхні пластини впуску, 
зовнішню та внутрішню обичайки БЦК-31, опорні 
елементи, трикутні направляючі (прокладки) і панелі 
корзини БЦК-31, а також умовні перерізи шестигран-
них чарунок.

Як видно з наведених рисунків, розроблена модель 
системи зберігання HI-STORM має високий рівень де-
талізації як геометрії, так і матеріального складу, що 
дає змогу отримувати результати високої точності під 

Рис. 6. Візуалізація перерізу Serpent- моделі  
вздовж осі Z на висоті Z = 19,65 см

Рис. 7. Візуалізація перерізу Serpent- моделі  
вздовж осі Z на висоті Z = 72,375 см

Рис. 5. Візуалізація перерізу Serpent- моделі  
вздовж осі Z на висоті Z = 11,50 см

Рис. 4. Візуалізація перерізу Serpent- моделі  
вздовж осі Z на висоті Z = 7,77 см
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час Монте- Карло моделювання перенесення нейтронів 
і гамма- квантів. Також представлена Serpent- модель, 
розроблена за модульним принципом, завдяки якому 
окремі моделі кожної ВТВЗ можуть мати свої індивіду-
альні властивості. Іншими словами, у кожне з 31 місця 
для ТВЗ у БЦК-31 можна буде поставити індивідуаль-
ну ВТВЗ зі специфічним ізотопним складом та геоме-
трією — наприклад, ТВЗ різних виробників —  ТВЗА та 
ТВЗМ (Росія), ТВЗW та ТВЗWR (Westinghouse). Надалі 
це дасть можливість моделювати майданчик ЦСВЯП із 
багатьма контейнерами зберігання HI-STORM, в яких 
розміщені БЦК-31 з індивідуальними завантаженнями 
ВТВЗ відповідно до АЕС, з яких вони були привезені. 
Детальна Монте- Карло модель дозволить правильно 
враховувати вигоряння нейтронних поглиначів у кор-
зині БЦК-31, а саме матеріал Metamic, що у своєму складі 
має додатковий поглинач нейтронів —  карбід бору.

Висновки

Модель була розроблена за допомогою Монте- 
Карло коду Serpent, що дає змогу виконувати 
тривимірне моделювання розповсюдження ней-
тронів та гамма- квантів від ВТВЗ через БЦК-31 та 
HI-STORM 190 в повітря, що його оточує. Модель 
дає можливість розміщувати так звані детектори 
в будь-якому місці геометрії для розрахунку потоків 
нейтронів та фотонів, поглинутих доз нейтронного 
та фотонного випромінення та нейтронних флюєн-
сів у бетонному біологічному захисті.

Модульна структура розробленої моделі дозво-
ляє проводити розрахунки окремих частин системи 
зберігання HI-STORM. Крім того, існує можливість 
задавати індивідуальні геометричні та матеріаль-
ні характеристики всіх конструкційних елементів 
кожної розміщеної ВТВЗ реактора типу ВВЕР-1000, 
а також окремо БЦК-31 та безпосередньо контейнера 
HI-STORM 190.

Варто зазначити, що передбачено можливість за-
давати ізотопний склад кожної ВТВЗ згідно з історією 
її опромінення в реакторі та часом зберігання в БВ. 
Також модель дозволяє реалізувати розрахунок 
флюєнсу нейтронів у бетоні біологічного захисту та 
можливості моделювання вигоряння (наприклад, 
бору) з часом у комбінації із джерелом випромінення.

За допомогою розробленої моделі було змоде-
льовано процеси перенесення нейтронів та фотонів 
у всьому об’ємі контейнера HI-STORM, включаючи 
розміщений БЦК-31 із завантаженими ВТВЗ. У ре-
зультаті роботи було отримано чисельні значення 

потоків розглянутих частинок від джерела з метою 
дослідження можливих дозових навантажень на об-
слуговуючий персонал. Крім того, розроблена модель 
активно використовується в дослідженні поглинаю-
чих властивостей рецептур бетонів з новими компо-
зитними матеріалами.
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The Three‑ Dimensional Neutron‑ Physical Model 
of Spent Nuclear Fuel Storage System

The management of spent nuclear fuel is one of  
the most pressing problems of Ukraine’s nuclear energy. 
To solve this problem, as well as to increase Ukraine’s 
energy independence, the construction of a centralized 
spent nuclear fuel storage facility is being completed in the 
Chornobyl exclusion zone, where the spent fuel of Khmel-
nytsky, Rivne and South Ukrainian nuclear power plants 
will be stored for the next 100 years. The technology of 
centralized storage of spent nuclear fuel is based on the 
storage of fuel assemblies in ventilated HI-STORM  con-
crete containers manufactured by Holtec International.  
Long-term operation of a spent nuclear fuel storage fa-
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cility requires a  clear understanding of all processes 
(thermohydraulic, neutron- physical, aging processes, 
etc.) occurring in HI-STORM containers. And this can-
not be achieved without modeling these processes using 
modern specialized programs. Modeling of neutron and 
photon transfer makes it possible to analyze the level of 
protective properties of the container against radiation, 
optimize the loading of MPC assemblies of different 
manufacturers and different levels of combustion and 
evaluate biological protection against neutron and gam-
ma radiation. In the future it will allow to estimate the 
change in the isotopic composition of the materials of 
the container, which will be used for the management 
of aging processes at the centralized storage of spent 
nuclear fuel. The article is devoted to the development 
of the three- dimensional model of the HI-STORM stor-
age system. The model was developed using the modern 
Monte Carlo code Serpent. The presented model consists 
of models of 31 spent fuel assemblies 438MT manufac-
tured by TVEL company, model MPC-31 and model HI-
STORM 190. The model allows to perform a wide range 
of scientific tasks required in the operation of centralized 
storage of spent nuclear fuel.

Keywords: nuclear power plant, spent nuclear fuel, storage, 
storage container model, Monte Carlo simulation, Monte 
Carlo Serpent code.

References

1. Country Statistics. Ukraine. Power Reactor Information 
System. IAEA Database on Nuclear Power Reactors. IAEA: 
official website. Available at: https://pris.iaea.org/PRIS/
CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA.

2. Order of the State Committee for Nuclear Regulation of 
Ukraine “On Approval of the ‘Basic Provisions for Ensuring 
the Safety of Intermediate Communications of Dry Nuclear 
Fuel’” dated 29.12.2004, no. 198. (in Ukr.)

3. Bruno J., Duro L., Diaz- Maurin F. (2020). Spent nuclear 
fuel and disposal. Advances in Nuclear Fuel Chemistry, 
Woodhead Publishing Series in Energy, pp. 527–553.

4. Högselius P. (2009). Spent nuclear fuel policies in historical 
perspective: An international comparison. Energy Policy, 
vol. 37, no. 1, pp. 254–263.

5. Joyce M. (2018). Nuclear Fuel Reprocessing. In: Nuclear 
Engineering. A Conceptual Introduction to Nuclear Power, 
pp. 307–321.

6. Zohuri B. (2020). Nuclear fuel cycle and decommissioning. 
Nuclear Reactor Technology Development and Utilization, 
Woodhead Publishing Series in Energy, pp. 61–120.

7. Kovbasenko Yu., Eremenko M. (2011). [Determination of 
the isotopic composition of RBMK spent fuel for subse-
quent analysis of nuclear safety, taking into account fuel 
burnup]. Yaderna ta radiatsiina bezpeka [Nuclear and Ra-
dioactive Safety], vol. 50, no. 2, pp. 35–42. (in Russ.)

8. Frankova M. V., Vorobyov Yu. Yu., Vyshemirsky М. P., 
Zhabin O. I. (2017). [Development of a model of a con-
tainer for long-term storage of spent fuel assemblies of the 
WWER-1000 reactor for ANSYS CFX software]. Yaderna 
ta radiatsiina bezpeka [Nuclear and Radioactive Safety], 
vol. 74, no. 2, pp. 20–23. (in Ukr.)

9. Miller C., Geddes C., Ludewigt B., Clarke S., Pozzi S. (2020). 
Verification of dry storage cask loading using monoener-
getic photon sources. Annals of Nuclear Energy, vol. 137,  
p. 107091.

10. Herranz L., Penalva J., Feria F. (2015). CFD analysis of a cask 
for spent fuel dry storage: Model fundamentals and sensi-
tivity studies. Annals of Nuclear Energy, vol. 76, pp. 54–62.

11. Borrelli R., Delligatti M., Heidrich B. (2020). Borated 
aluminum cask design for onsite intermediate storage: 
Neutronics design and certification analysis. Nuclear En-
gineering and Design, vol. 363, p. 110666.

12. Spencer K., Tsvetkov P., Jarrell J. (2018). Optimization of 
dry cask loadings for used nuclear fuel management strat-
egies. Progress in Nuclear Energy, vol. 108, pp. 11–25.

13. Chopra O., Diercks D., Fabian R., Han Z., Liu Y. (2014). 
Managing Aging Effects on Dry Cask Storage Systems for 
Extended Long- Term Storage and Transportation of Used 
Fuel. U. S. Department of Energy, Argonne National Lab-
oratory, 313 p.

14. ISP NPP, NAS of Ukraine (2019). SRW Report: Stage 5. 
Development of special concrete formulation for filling HI-
STORM 190 containers. Kyiv, ISP NPP, NAS of Ukraine.

15. Wagner J., Peplow D., Mosher S., Evans T. (2011). Review of 
Hybrid (Deterministic/Monte Carlo) Radiation Transport 
Methods, Codes, and Applications at Oak Ridge National 
Laboratory. Progress in Nuclear Science and Technology, 
vol. 2, pp. 808–814.

16. Briesmeister J. (1993). MCNP-A General Monte Carlo Code 
N-Particle Transport Code Version 4A. LA-12625, Los- 
Alamos, USA, 216 p.

17. Lu Y., Zhou G., Hernandez F., Pereslavtsev P., Leppänen J., 
Ye M. (2020). Benchmark of Serpent-2 with MCNP: Ap-
plication to European DEMO HCPB breeding blanket. 
Fusion Engineering and Design, vol. 155, p. 111583.

18. Sayyed M., Mahmoud K., Islam S., Tashlykov O., Lacom-
me E., Kaky K. (2020). Application of the MCNP 5 code to 
simulate the shielding features of concrete samples with 
different aggregates. Radiation Physics and Chemistry, 
vol. 174, p. 108925.



59ISSN 2311–8253 Ядерна енергетика та довкілля № 1 (20) 2021 59

Тривимірна нейтронно-фізична модель системи зберігання ВЯП

19. Novak O., Sklenka L., Huml O., Frybort  J., Chvala O., 
Luciano N., Maldonado G. (2019). Benchmark evaluation 
of zero-power critical parameters for the Temelin VVER 
nuclear reactor using SERPENT & NESTLE and MCNP. 
Nuclear Engineering and Design, vol. 353, p. 110243.

20. Sagadevan A., Chirayath S. (2020). Information driven 
safeguards approach for remote monitoring system of dry 
cask storage. Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors 
and Associated Equipment, vol. 954, p. 161737.

21. Rochman D., Vasiliev A., Ferroukhi H., Pecchia M. (2020). 
Optimization of Swiss used nuclear fuel canister for final 
repository: Homogeneous vs. mixed loading. Annals of 
Nuclear Energy, vol. 148, p. 107756.

22. Leppänen J., Pusa M., Viitanen T., Valtavirta V., Kalti-
aisenaho T. (2015). The Serpent Monte Carlo code: Status, 
development and applications in 2013. Annals of Nuclear 
Energy, vol. 82, pp. 142–150.

23. Ipbüker  C., Nulk  H., Gulik  V., Biland  A., Tkaczyk  A. 
(2015). Radiation shielding properties of a novel cement- 

basalt mixture for nuclear energy applications. Nuclear 
Engineering and Design, vol. 284, pp. 27–37.

24. Zorla E., Ipbüker C., Biland A., Kiisk M., Kovaljov S., Tk-
aczyk A., Gulik V. (2017). Radiation shielding properties 
of high performance concrete reinforced with basalt fibers 
infused with natural and enriched boron. Nuclear Engi-
neering and Design, vol. 313, pp. 306–318.

25. Gulik V., Tkaczyk A. (2014). Cost optimization of ADS 
design: Comparative study of externally driven hetero-
geneous and homogeneous two-zone subcritical reac-
tor systems. Nuclear Engineering and Design, vol. 270, 
pp. 133–142.

26. HOLTEC HSP-170 Requirements for ready- mixed concrete 
and mortar in relation to SRC category. (in Russ.)

27. Updated preliminary report on the safety analysis of CSFSNF. 
DS-17/10–07. Chapter 7. Biological protection. Edition 1. (in 
Russ.)

28. SBR B1.2–5.2007. Scientific and technical support of con-
struction sites. Kyiv: Minregionbud, 2007.

Надійшла 08.09.2020
Received 08.09.2020



ISSN 2311–8253 Nuclear Power and the Environment № 1 (20) 202160

©  О. М. Лавриненко, Б. Г. Шабалін, 2021

Вступ

На сьогодні в Україні накопичено велику кіль-
кість довгоіснуючих радіоактивних відходів (РАВ) та 
існує стійка тенденція до зростання їхніх обсягів, що 
потребує створення глибинного геологічного сховища 
(ГС) для їхнього захоронення [1]. Водночас Україна пе-
ребуває на стадії передпроектних досліджень і не має 
остаточно визначених і затверджених концептуальних 

засад його проектування. Оптимальним прототипом 
сховища, розміщення якого пропонується у Чорно-
бильській зоні або прилеглих до неї регіонах [2], вва-
жаються геологічні захоронення РАВ у докембрійських 
кристалічних породах Фінляндії та Швеції (KBS-3) [3].

Однією з важливих складових системи інженер-
них бар’єрів (СІБ) ГС є контейнер для відпрацьованого 
ядерного палива (ВЯП) (у разі його віднесення до РАВ) 
і тепловидільних осклованих високоактивних відходів 

Експериментальним шляхом проведено моделювання процесу корозійного фазоут-
ворення за умов, наближених до початкової та перехідної стадій еволюції глибин-
ного геологічного сховища, зокрема водневого показника (рН) у діапазоні 9–12 та за 
температури 50–70 °C. Специфіка системи обертового дискового електрода дала змо-
гу провести вивчення фазового складу продуктів корозії, які утворилися за окисних 
(плівка приповерхневого шару, ППШ) та, умовно, відновних умов —  поверхня шару 
(ПШ) сталі, перекрита ППШ, що суттєво ускладнило надходження кисню в  зону 
реакції. Установлено, що за значень pH0 9–11 фазовий склад продуктів корозійно-
го процесу ідентичний і  регулюється компенсаційною дією катодної напівреакції 
відновлення кисню на поверхні сталі. Головними фазами ПШ визначено Green Rust 
і магнетит або феришпінель нестехіометричного складу, яка характеризується ко-
агуляційним типом структури та сферичною формою частинок, у той час як ППШ 
представлена переважно оксигідроксидами феруму  —  гетитом і  лепідокрокітом. 
Підвищення pH0 до 12 змінює хімізм корозійного процесу та веде до формування 
слабко окристалізованих фаз оксигідроксидів феруму. Доведено, що головною фа-
зою, яка утворюється під час перебігу корозії сталі за температури 50–70 °C, є фе-
ришпінель, морфологія якої представлена частинками кубічної форми, що свідчить 
про конденсаційно- кристалізаційний механізм їхнього утворення. Наявність у си-
стемі катіонів Co(II) і Mn(II) у цілому не впливає на перебіг процесу фазоутворення 
та склад мінеральних фаз, водночас у присутності Mn(VII) у складі осадів переважа-
ють оксигідроксиди феруму з домішкою кисневих сполук Mn(II) і Mn(III).

Ключові слова: 
корозія сталі, 
водно-повітряне середовище, 
еволюція глибинного геологічного 
сховища, 
феришпінель, 
оксигідроксиди феруму, 
структури коагуляційного 
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кристалізаційного типу.
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Моделювання процесів фазоутворення на поверхні сталі 
при її контакті з водним середовищем за умов глибинного 
геологічного сховища
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(ВАВ) від переробки ВЯП, спроектований для забезпе-
чення довготривалого утримання та ізоляції відходів 
протягом значного періоду часу [4]. Серед матеріалів, 
що безпосередньо контактують із радіоактивними ре-
човинами й використовуються для транспортування 
та зберігання РАВ і ВАВ, розповсюджені залізовугле-
цеві сплави —  сталі, зокрема сталь 3 (Ст3). Так, кон-
тейнер ВАВ може містити в собі первинну сталеву упа-
ковку (бідон) [5], а для розміщення ВЯП застосовують 
виготовлені зі сталі трубчасті резервуари й внутрішні 
кришки [6]. Наявність у структурі вуглецевих сталей 
гетерогенних фаз металічного заліза, феритів (зокрема, 
магнетиту Fe3O4), графіту С, цементиту (Fe, Ni, Co)3C 
та інших сполук призводить до самовільного виник-
нення на їхній поверхні численних мікрогальваніч-
них елементів. Отже, поверхню сталі слід розглядати 
як гетерофазну систему з  локальними анодними й 
катодними ділянками [7]. Унаслідок перебігу про-
сторово  розділених електродних реакцій на поверхні 
сталі можуть активуватися точкові корозійні процеси 
з локальним утворенням низки метастійких фаз (окси)
гідроксисолей і гідроксидів феруму, а також продуктів 
їхніх фазових перетворень —  ультрадисперсних (нано-
розмірних) фаз оксигідроксидів та оксидів феруму різ-
них кристалографічних модифікацій і морфології [8].

Під час еволюції ГС перебіг процесу корозії 
контейнера поступово змінюється. Опис імовірних 
корозійних процесів за умов ГС РАВ дотепер сфоку-
сований на довготривалій анаеробній фазі. Зазвичай 
у подібних дослідженнях не приділено значної уваги 
аеробній фазі та перехідному періоду, упродовж яких 
первинні окиснені продукти корозії, що утворилися 
на початку еволюції сховища, відновлюються до стій-
кіших форм і створюють щільну поверхневу плівку, 
яка надалі буде контактувати з ґрунтовими водами. 
Разом з тим, унаслідок непередбачених геологічних 
та технічних подій, існує ймовірність виникнення 
більш раннього контакту поверхні контейнерів із 
ґрунтовими водами. За таких умов на корозію ста-
левих конструкцій і матеріалів значною мірою буде 
впливати розчинений у воді кисень. За даними [9], 
індивідуальний щорічний ризик від руйнування кон-
тейнера може перевищувати ризик для ГС, установ-
лений державним регулятором.

Серед фізико- хімічних чинників, що належать до 
визначальних під час розгляду корозійного процесу 
в аеробній фазі, слід виділити температуру, яка на по-
верхні контейнера не повинна перевищувати 100 °C. 
За розрахунками, наведеними в роботі [10], на початку 
аеробної фази максимальна температура на поверх-

ні розділу «контейнер —  буфер» складатиме 75 °C, 
а в кінці аеробної або перехідної фази вона знизиться 
до 25 °C. Важливість визначення специфіки перебігу 
корозійного процесу за підвищених температур обу-
мовлена очікуваним збільшенням агресивності на-
грітих розчинів відносно до матеріалів контейнерів 
і бентонітового буфера. Іншим важливим чинником 
є водневий показник (рН) вод (флюїдів) кристалічних 
порід, в яких розміщене ГС. За результатами прове-
дених досліджень [9] для гранітних порід він знахо-
диться в діапазоні 6 < pH < 11 і може підвищуватись 
за рахунок розпаду цементних матеріалів сховища.

Метою роботи є експериментальне моделювання 
процесу корозійного фазоутворення на поверхні ву-
глецевої сталі у водно- повітряному середовищі в діа-
пазонах температур 50–70 °C і значень рН вихідного 
розчину 9,5–12 за відсутності та за наявності у вод-
ному середовищі, яке контактує з поверхнею сталі, 
акваформ кобальту(ІІ), мангану(ІІ) і мангану(VII).

Об’єкти та методи дослідження. Моделювання 
процесу фазоутворення проводили в системі оберто-
вого дискового електрода, виготовленого із Ст3, який 
під час обертання змінно контактував із повітрям 
і  водним дисперсійним середовищем (ДС). Перед 
кожним експериментом поверхню сталі обробляли 
механічним і хімічним способами, що забезпечувало 
відтворюваність результатів та активацію поверхні 
Ст3 для прискорення корозійного процесу. Як ДС 
було вибрано дистильовану воду, розчини хлориду 
кобальту, сульфату мангану і перманганату калію. 
Встановлення вихідного значення водневого показ-
ника ДС у діапазоні 9,5–12 забезпечували додаванням 
у нього розчину NaOH. Вихідні концентрації кобаль-
ту і мангану становили 100 мг/дм3. Температурні умо-
ви (50 і 70 °C) задавали розміщенням лабораторного 
пристрою в  термостаті TS-1/80-SPU. Дослідження 
проводили методами рентгенофазового аналізу 
(РФА), у тому числі in situ; сканувальної електрон-
ної мікроскопії (СЕМ) та енергодисперсійної рент-
генівської спектроскопії (ЕДС); фотоколориметрії.

Експериментальна частина  
та обговорення результатів

Система Ст3 —  Н2О —  О2

Вплив значення рН ДС на фазовий склад про‑
дуктів корозії сталі. Проведені дослідження елек-
трохімічних аспектів корозійного процесу в  си-
стемі сталевого електрода, який змінно контактував 
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з повітрям і водним ДС, довели, що катодна складова 
системи мікрогальванічних елементів (ферит- графіт, 
ферит- цементит) відіграє роль своєрідного регуля-
тора водневого показника. Механізм цього процесу 
обумовлений тим, що у вихідному діапазоні значень 
рН від 2 до 6 із водного середовища, яке прилягає до 
поверхні сталі на відстані до 400 мкм і розглядається 
як зона реакції, проходить поглинання електронів за 
реакцією

(1)

а в діапазоні вихідних значень рН від 6 до 10 в зону 
реакції надходять аніони гідроксилу за рахунок де-
поляризації кисню за реакцією

(2)

Таким чином, перебіг тієї або іншої катодної ре-
акції призводить до зсуву водневого показника в бік 
слабколужного середовища. Отже, у досить широ-
кому діапазоні вихідних значень рН (pH0) (2,5–11,5) 
його середнє значення в зоні реакції набуває від 7 до 
9 одиниць відповідно [11], що було підтверджено пря-
мим тестуванням індикаторами нітразину жовтого 
та фенолового червоного [12].

Вузький діапазон значень рН у зоні реакції обме-
жує кількість реакційно здатних акваформ феруму, що 
беруть участь у формуванні фазового складу продук-
тів корозійного процесу. Серед найважливіших з них 
слід виділити аморфні гідроксиди Fe(OH)2 і Fe(OH)3, 
гідратовані форми Fe(II) і FeOH+, а також гідролізо-
вані форми FeHCO3+, Fe(HCO3)2, Fe(CO3)22- [13], які є 
результатом взаємодії складових повітря (оксигену 
та оксигеновмісних сполук карбону) з іонізованими 
формами феруму. Отже, з великою ймовірністю, фа-
зовий склад частинок мінеральних фаз на поверхні 
сталі за значень pH0 9–11 має бути схожим, у той час 
як в умовах підвищення pH0 до 12 перебігу катодного 
процесу буде недостатньо для нейтралізації сильно-
лужного середовища, що призведе до зміни фазового 
складу поверхневих структур.

На рис. 1 наведено дифрактограми мінеральних 
фаз, утворених на поверхні сталі під час її контакту 
з водним середовищем за значень pH0 6,5 і 11. Засто-
сування режиму РФА in situ дало змогу простежити 
розвиток поверхневих структур до переходу системи 
в рівноважний (стаціонарний) стан, а саме сталість 
фазового складу й маси мінеральних фаз, а  також 
хімічного складу та значення рН ДС. Так, через 2 год 

контакту Ст3 з водним середовищем за обох значень 
pH0 на її поверхні наявні фази Fe(II)-Fe(III) шаруватих 
подвійних гідроксидів гідроксикарбонатного складу, 
або Green Rust (GR(CO32-) [14], та оксигідроксидів фе-
руму —  гетиту (альфа) α- FeOOH (# 8–97 [15]) і лепідо-
крокіту (гамма) γ- FeOOH (# 8–98 [15]). Додатково за  
pH0 = 6,5 на дифрактограмі з’являються перші реф-
лекси магнетиту Fe3O4 (# 19–029 [15]). Упродовж 10 год 
у нейтральному середовищі ідентифікуються фази 
магнетиту й обох оксигідроксидів феруму, інтенсив-
ність рефлексів яких поступово збільшується. За ін-
тенсивністю дифракційних піків головними фазами 
лужного середовища визначено GR(CO32-) і гетит, на-
томість рефлекси лепідокрокіту й магнетиту вира-
жені відносно слабо. За 24 год на поверхні сталі маємо 
розвинені фази оксигідроксидів феруму і магнетиту. 
Відмінність систем полягає у вищому ступені кри-
сталічності фаз нейтрального середовища та фазовому 
складі продуктів корозії: у нейтральному середовищі 
головними фазами є магнетит і лепідокрокіт, а в луж-
ному —  гетит. За 48 год система нейтрального сере-
довища практично не змінилась, а в лужному середо-
вищі збільшилась інтенсивність рефлексів магнетиту. 
Отже, можна припустити, що впродовж доби система 
pH0 = 6,5 перейшла в рівноважний стан, а система 
з вихідним значенням рН = 11 досягає рівноважного 
стану лише за три доби. Середній розмір первинних 
частинок магнетиту, розрахований за рівнянням Де-
бая —  Шеррера, становить ~26 нм (pH0 = 6,5) і ~30 нм 
(pH0 = 11). Середня довжина голок лепідокрокіту 20 нм 
(pH0 = 6,5) і 26 нм (pH0 = 11).

У разі підвищення значення pH0 розчину до 12 
та переходу системи в рівноважний стан на поверхні 
сталі утворюються виключно фази оксигідроксидів 
феруму —  гетит і лепідокрокіт (рис. 2).

Водночас матеріал залізної складової суттєво 
впливає на склад поверхневих структур і кінетику 
їхнього формування. Зокрема, проведене методом 
ядерної гамма- резонансної спектроскопії дослідження 
процесу фазоутворення на поверхні 57Fe0 свідчить про 
те, що за значення pH0 = 12 перший рефлекс зародкової 
фази Green Rust з’являється після 4 год перебігу про-
цесу (ізомерний зсув δ —  0,3 мм/с, квадрупольне роз-
щеплення ∆ —  0,61–0,68 мм/с), а за значення pH0 = 9,2 
цей рефлекс проявляється за 24 год [16].

На рис. 3 наведено СЕМ-зображення частинок 
та агрегатів, утворених на поверхні сталі у водно- 
повітряному середовищі за значення pH0 = 11. Магне-
тит представлений частинками сферичної форми, 
а лепідокрокіт —  ізометричними дендритоподібними 

O2 + 4H+ + 4е- = 2H2O,

O2 + 4H+ + 4е- = 2H2O.
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структурами. Форма частинок магнетиту може свід-
чити про коагуляційний тип їхньої структури.

Вплив температури на фазовий склад продуктів 
корозії сталі. Дослідження фазового складу продуктів 
корозійного процесу на поверхні сталі, яка контакту-
вала з водним середовищем (pH0 = 6,5) за температур 
50 і 70 °C, свідчать про те, що в цьому діапазоні тем-
ператур хід фазоутворення практично не відрізняєть-
ся один від одного (рис. 4). Так, упродовж 4–5 год на 
поверхні Ст3 чітко ідентифікуються рефлекси лепідо-
крокіту та магнетиту. За 18–21 год інтенсивність піків 

магнетиту збільшується майже втричі за температури 
50 °C і відповідно вдвічі за температури 70 °C. При цьо-
му інтенсивність рефлексів лепідокрокіту залишається 
незмінною, але, додатково, на дифрактограмах з’явля-
ються перші піки гетиту. Упродовж 48 год інтенсив-
ність рефлексів усіх мінеральних фаз збільшується, але 
гетит залишається практично на фоновому рівні. Во-
чевидь, його поява пов’язана з переходом кристалічної 
решітки лепідокрокіту в стійкішу модифікацію окси-
гідроксиду феруму —  гетит. Беручи до уваги, що отри-
мання дифрактограм було проведено в режимі in situ, 

Рис. 1. Дифрактограми продуктів корозійного процесу, утворених на поверхні сталі під час її контакту з водою 
за значень pH0 = 6,5 (а — 2 год; б —  24 год; в —  48 год) та pH0 = 11 (г – 2 год; д —  24 год; е —  48 год). 

Цифрами позначено: 1 —  GR(CO32-); 2 —  лепідокрокіт; 3 —  гетит; 4 —  Fe(OH)3; 5 —  магнетит; 6 —  залізо (Ст3)

Рис. 2. Дифрактограма продуктів корозійного процесу, 
утворених на поверхні сталі в умовах її контакту з водою 

за значення pH0 = 12. Цифрами позначено:  
1 —  GR(CO32-); 2 —  лепідокрокіт; 3 —  гетит

Рис. 3. СEM-зображення частинок та агрегатів, 
утворених на поверхні сталі під час її контакту з водним 

середовищем за значення pH0 = 11
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на них наявні рефлекси металічного заліза (# 01–1267 
[15]), які відбиваються від поверхні сталі. Формування 
частинок мінеральних фаз на поверхні сталі зменшує 
інтенсивність відбиття рентгенівських променів, що 
характеризує товщину оксидно- гідроксидного шару 
й у цілому дає уявлення про швидкість нарощування 
продуктів корозійного процесу або, опосередковано, 
характеризує інтенсивність корозії сталі. Середній 
розмір кристалітів магнетиту, розрахований за рівнян-
ням Дебая —  Шеррера, у діапазоні температур 50–70 °C 
практично однаковий і становить близько 18 нм. Дов-
жина голок лепідокрокіту у вибраному температурно-
му діапазоні близько 35 нм.

На рис. 5 представлено СЕМ-зображення части-
нок мінеральних фаз, утворених на поверхні сталі під 
час її контакту з водним середовищем за температур 
50 і 70 °C. На відміну від магнетиту, який утворений 
на поверхні сталі за стандартної температури 25 °C 
та значення pH0 = 11 (див. рис. 2) і характеризується 
сферичною формою частинок, що вказує на коагуля-
ційний тип структури, магнетит, формування якого 
проходило за температур 50–70 °C, утворює добре 
окристалізовані частинки кубічної форми (а, г), що 
вказує на конденсаційно- кристалізаційний тип 
структури [17]. Формування складних ізометричних 

гетерогенних агрегатів може бути пояснено орієнту-
вальною дією феромагнітних частинок магнетиту на 
парамагнітні частинки лепідокрокіту. Іншим чинни-
ком може стати значення електрокінетичного потен-
ціалу частинок у зоні реакції, який за значення рН = 7 
для магнетиту і лепідокрокіту наближається до нуля, 
а за рН = 9 набуває негативних значень: 33,3 мВ для 
лепідокрокіту та 15,4 мВ для магнетиту.

Система Ст3 —  Н2О —  О2 —  Со2+

Вплив значення рН на фазовий склад продуктів 
корозії сталі в результаті її контакту з розчином хло‑
риду кобальту. Під час розгляду процесів формування 
продуктів корозійного процесу на поверхні сталі в умо-
вах її контакту з розчинами CoCl2 важливим чинником 
є форма знаходження в ДС акваформ кобальту залежно 
від значення його водневого показника. Зокрема, у діа-
пазоні рН від 6,6 до 9,2 (с(Со2+) = 1 моль/дм3) кобальт 
гідролізує та утворює аквагідроксокомплекси Со(ОН)+; 
у разі підвищення значень рН до 9,2–14,1 у системі осад-
жується фаза (окси)гідроксиду кобальту, а в ДС зали-
шається гідроксоаніон Со(ОН)3– [18].

Вивчення фазового складу дисперсних продуктів 
корозійного процесу проводили за значень рН 9–12 та 

Рис. 4. Дифрактограми продуктів корозійного процесу, утворених на поверхні сталі під час її контакту з водою за 
Т = 50 °C (а – 4 год; б —  21 год; в —  48 год) та Т = 70 °C (г – 5 год; д —  18 год; е —  48 год).  

Цифрами позначено: 1 —  лепідокрокіт; 2 —  магнетит; 3 —  залізо (Ст3); 4 —  гетит
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с(Со2+) = 100 мг/дм3. Аналіз зразків здійснювали при до-
сягненні системою рівноважного стану (72 год). Фазовий 
склад продуктів корозійного процесу (рис. 6) вивчали 
окремо для структур: 1) поверхневого шару (ПШ), який 
безпосередньо формувався на поверхні Ст3 і перекри-
вався плівкою приповерхневого шару (ППШ); 2) ППШ, 
яка під час формування контактувала з фазами ПШ 
і повітрям; 3) осаду розчину або ДС. Утворення ПШ 
проходило за умов обмеженого надходження окисника 
в зону реакції, що імітувало відновні умови, а ППШ фор-
мувалася за вільного окиснення системи, що відповіда-
ло окисним умовам. Проведення корозійного процесу 
в лужному середовищі призводило до додаткового осад-
ження (окси)гідроксидних сполук феруму і кобальту.

За даними РФА, головними мінеральними фаза-
ми, які утворилися на поверхні сталі й у плівці її при-
поверхневого шару в присутності акваформ кобальту 
(рН 9,5–12), є Green Rust гідроксикарбонатного складу, 
феришпінель CoFe2O4 (# 3–0864 [15]), лепідокрокіт і ге-
тит (див. рис. 6, а–е). Відмінність полягає у відносній 
кількості тієї або іншої фази залежно від водневого 
показника вихідних розчинів. Зокрема, інтенсивність 
фази феришпінелі поступово зменшується в  складі 
продуктів корозійного процесу за підвищення pH0 як 
у ПШ, так і ППШ. Найінтенсивніші рефлекси феришпі-
нелі зафіксовані в складі осаду ПШ за pH0 = 9,5. В осадах 
ПШ і ППШ інтенсивність піків лепідокрокіту практич-

но не змінюється, у той час як підвищення pH0 сприяє 
росту інтенсивності рефлексів гетиту. За pH0 11–12 на 
дифрактограмах наявні рефлекси GR(CO32-), додатково 
вони ідентифікуються за pH0 = 9,5 у ППШ.

Вивчення кінетичних закономірностей формуван-
ня частинок мінеральних фаз на поверхні сталі в резуль-
таті її контакту з розчином хлориду кобальту з вихідною 
с(Со2+) = 100 мг/дм3 за значень pH0 6,5 і 11 було проведено 
також методом РФА in situ [12]. За pH0 = 6,5 перший реф-
лекс Fe(II)-кобальтової феришпінелі (311) з’являється 
на дифрактограмі через 1 год перебігу процесу фазо-
утворення, інші рефлекси феришпінелі проявляються 
впродовж 4 год. Інтенсивність рефлексів означеної фази 
зростає за добу, а далі повільно зменшується до перехо-
ду системи в стаціонарний стан (72 год). Рефлекси фаз 
оксигідроксидів феруму —  лепідокрокіту (020), (120) 
і гетиту (110), (121) —  відбиваються на дифрактогра-
мах лише через 24 год. У той час як інтенсивність піків 
гетиту мінімальна впродовж усього експерименту, ін-
тенсивність піків лепідокрокіту поступово зростає, що, 
вірогідно, пов’язано з окисненням Fe(II) у кристалічній 
решітці феришпінелі.

За наявності в  системі гідроксиду кобальту 
(рН = 11) на поверхні сталі формуються слабко окри-
сталізовані фази лепідокрокіту (020), (120), (111) і гетиту 
(130), (140), які дають гало на кутах 2Θ від 25 до 55 град, 
що ускладнює ідентифікацію окремих фаз. Водночас на 

Рис. 5. СЕМ-зображення частинок мінеральних фаз, утворених на поверхні сталі в умовах її контакту з водним 
середовищем за Т = 50 °C (а – частинки магнетиту; б —  агрегати магнетиту і лепідокрокіту; в —  лепідокрокіт)  

та Т = 70 °C (г – частинки магнетиту; д —  агрегати магнетиту і лепідокрокіту; е —  лепідокрокіт)
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дифрактограмах чітко виражені рефлекси Green Rust I 
(хлоридно- гідроксикарбонатного складу), які не зника-
ють до переходу системи в стаціонарний стан. За таких 
умов перший рефлекс феришпінелі (311) відображаєть-
ся лише після 24 год перебігу процесу фазоутворення, 
його інтенсивність залишається сталою до кінця екс-
перименту. Проведені дослідження довели, що швид-
кість зародження частинок феришпінелі на поверхні 
сталі залежить від значення рН ДС та, імовірно, визна-
чається колоїдно- хімічним механізмом фазоутворен-
ня. У присутності катіонів та аквагідроксокомплексів 
формування фази феришпінелі відбувається іонно- 
молекулярною взаємодією, а в присутності осаджених 
гідроксидів —  твердофазною.

Водночас фазовий склад осадів, що утворилися 
в ДС, інший (див. рис. 6, ж–і). Головною фазою ДС за 

всіх вибраних для експерименту значень водневого 
показника є лепідокрокіт. Крім того, на дифрактогра-
мах наявні рефлекси GR(CO32-), Co(OH)2 (# 3–0913 [15]) 
і Fe(OH)2 (# 13–89 [15])). Отже, можна припустити, що 
у водному середовищі відбувається топотактичне пе-
ретворення первинної фази Green Rust I на амакініт 
Fe(OH)2 і лепідокрокіт [19].

На рис. 7 наведено кінетичні залежності концен-
трацій Feсум, Fe(III) і Co(II) і значень рН ДС, отримані під 
час перебігу корозійного процесу у водно- повітряному 
середовищі за вихідної концентрації Со(II) = 100 мг/дм3 
і  pH0 9,5–12. Хід кривих сумарного вмісту феруму  
(Feсум) вказує на те, що за вихідних значень рН 10–12 
його концентрація в розчині не перевищує 1 мг/дм3, 
а за рН = 9,5 досягає 2,5 мг/дм3 (а). При цьому вміст 
Fe(II) незначний і варіює від 1,7 мг/дм3 у нейтральному 

Рис. 6. Дифрактограми структур, утворених у результаті контакту Ст3  
з розчином хлориду кобальту (с(Со2+) = 100 мг/дм3, Т = 25 °C). Фази ПШ, значення pH0: а —  9,5; б —  11; в —  12.  

Фази ППШ, значення pH0: г —  9,5; д —  11; е —  12. Фази ДС, значення pH0: ж —  9,5; з —  11; і —  12.  
Цифрами позначено: 1 —  GR(CO32-); 2 —  γ- FeOOH; 3 —  CoFe2O4; 4 —  α- FeOOH; 5 —  Co(OH)2; 6 —  Fe(OH)2
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середовищі до 1,1 мг/дм3 у лужному, що може свідчити 
про його безперервне зв’язування в частинки ферум- 
оксигеновмісних сполук. Кінетичні залежності вмісту 
кобальту в діапазоні значень pH0 9,5–12 обумовлені 

осадженням його гідроксиду в складі осаду ДС (див. 
рис. 6, ж–і). Залишкові концентрації кобальту стано-
влять: за pH0 = 9,5–45 мг/дм3; за pH0 = 11–5 мг/дм3; за 
pH0 = 12–30 мг/дм3. Збільшення залишкової концен-
трації Co(II) за значення рН = 12 пов’язано, імовірно, 
з розчиненням кобальтовмісного осаду. Після відо-
кремлення осаду залишкові концентрації кобальту 
в лужному середовищі становлять 0,05–2,60 мг/дм3. 
Зміна значень рН у формуванні продуктів корозійно-
го процесу за присутності Co(II) незначна й становить 
лише 0,5–1,0 одиниць (див. рис. 7, в), що не забезпечує 
нейтралізацію кінцевого розчину.

На рис. 8 представлено СЕМ-зображення струк-
тур, утворених на поверхні Ст3 при її контакті з роз-
чином CoCl2 за вихідної концентрації 100 мг/дм3 і зна-
чення pH0 = 11: а —  локалізація зародження частинок 
Green Rust на дефектах поверхні сталі (у корозійних 
пітінгах); б —  агрегати мінеральних фаз ПШ; в —  мор-
фологія осаджених гідроксидних фаз Со(II) і Fe(II) 
навколо корозійного пітінга. Дослідження хімічного 
складу поверхневих структур було проведено з ви-
користанням методу ЕДС. Типові спектри представ-
лено на рис. 9. Вміст окремих елементів у зоні пітінга 
(див. рис. 8, а) варіює в межах (ат. %): Fe 39,02–19,84; 
Mn 0,93–0,26; O 65,98–48,9; Na 11,66–5,22; Si 2,90–1,66; 
Cl 0,47–0,28. Водночас для самої поверхні сталі визна-
чено інший елементний склад (ат. %): Fe 78,83; Mn 2,38; 
O 13,36; Na 3,58; Si 1,08; S0,26; Cr 0,22; Cu 0,3.

Отже, під час перебігу корозійного процесу 
в зону реакції надходитимуть катіони Mn, Cr, Cu, 
які можуть увійти до складу дисперсних продуктів 
корозійного процесу.

Вплив температури на фазовий склад продуктів ко-
розії сталі у результаті її контакту з розчином хлориду 
кобальту за окисних умов. За інтенсивністю рефлексів на 
дифрактограмах (рис. 10) в осадах ПШ і ППШ, утворе-

Рис. 7. Кінетичні залежності (lgC), мг/дм3:  
а —  Feсум, б —  Со2+, в —  значення рН, отримані при 

c(Со2+) = 100 мг/дм3. Цифри вказують на значення рНвих 
розчину: 1–9,5; 2–11; 3–12

Рис. 8. СЕМ-зображення структур, утворених на поверхні сталі в умовах її контакту з розчином CoCl2 за значення 
pH0 = 11: а —  зародження структури Green Rust у пітінгу; б —  фази ПШ; в —  гідроксидні утворення навколо пітінга
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них за температур 50–70 °C, головною фазою є феришпі-
нель. Її відносна кількість зменшується в ППШ порівня-
но з ПШ. У той час як за температури 50 °C в осаді ДС 
відбиваються лише слідові кількості феришпінелі, у разі 
підвищення температури до 70 °C феришпінель стає го-
ловною фазою і в осаді ДС. У ПШ всього температур-
ного діапазону фази оксигідроксидів проявляються 
у фоновій кількості, але за температури 50 °C в ППШ 
і в осаді ДС їхня відносна кількість суттєво збільшуєть-
ся. Таким чином, підвищення температури проведення 
процесу фазоутворення з 50 до 70 °C сприяє фазовому 
перетворенню оксигідроксидів феруму на феришпінель.

Кінетичні дослідження процесу формування по-
верхневих фаз у температурному діапазоні 50–70 °C, 
проведені із застосуванням РФА in situ, дали уявлення 
про динаміку розвитку частинок феришпінелі. Вихідни-
ми розчинами, що контактували з поверхнею сталі, ви-
брано хлорид кобальту за концентрації Со2+ = 100 мг/дм3  

та pH0 = 6,5. Тривалість експерименту —  72 год. За 
температури 50 °C впродовж 5 год на дифрактограмі 
проявився (311) рефлекс феришпінелі, а за 24 год —  усі 
рефлекси означеної фази. Водночас відбиття від по-
верхні сталі не зникають навіть після 72 год контакту 
сталі з розчином. За температури 70 °C впродовж 4 год 
з’явилися всі головні рефлекси феришпінелі, інтенсив-
ність яких збільшується протягом 24 год. При цьому 
відбиття від поверхні сталі не зникають понад 24 год. 
Показово, що рефлекси оксигідроксидів феруму про-
являються лише при досягненні системою рівноваж-
ного стану (72 год). Розмір кристалітів феришпінелі, 
розрахований за рівнянням Дебая —  Шеррера, пере-
буває в межах 19–21 нм.

Електронні мікрофотографії (СЕМ) мінеральних 
фаз, утворених на поверхні сталі внаслідок її контакту 
з розчином хлориду кобальту впродовж 5 год за темпе-
ратури 50 °C, наведено на рис. 11: а —  частинки гідрокси-

Рис. 9. Енергодисперсійні спектри, отримані для поверхні сталі після її контакту з розчином CoCl2 
за значення pH0 = 11: а —  сталь 3; б —  фази ПШ; в —  Green Rust

Рис. 10. Дифрактограми мінеральних 
фаз, утворених в умовах контакту Ст3 
з розчином CoCl2 за Т = 50 °C  
(а – ПШ; б —  ППШ; в —  ДС) та 
Т = 70 °C (г – ПШ + ППШ; д —  ДС). 
Цифрами позначено: 1 —  
лепідокрокіт; 2 —  феришпінель; 
3 —  гетит; 4 —  гідроксид феруму (ІІ); 
5 —  Green Rust I
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карбонатного Green Rust у формі пластинок утворюють 
пухкий шар на поверхні сталі в перші години її контакту 
з водним ДС; б —  морфологія голок лепідокрокіту, що 
утворюють невпорядковані агрегати; в —  феришпінелі 
розміром до 10 мкм, що складаються з первинних нано-
розмірних частинок кубічної форми.

На рис. 12 наведено СЕМ-зображення та енерго-
дисперсійні спектри лепідокрокіту і ферум(ІІ)-кобаль-
тової феришпінелі, одержані внаслідок контакту сталі 

з  водними розчинами СoCl2 за с(Со2+) = 100 мг/дм3 
і  Т = 50 °C. Мікроелементний аналіз лепідокрокіту 
і ферум(ІІ)-кобальтової феришпінелі, проведений на 
електронному растровому мікроскопі JEOL-6700 з енер-
годисперсійною та катодо- люмінесцентною приставка-
ми, показав наявність в їхній структурі атомів заліза, 
кобальту, кисню, вуглецю та хлору. Додатково у фазі 
лепідокрокіту виявлено атоми сірки. За отриманими 
даними в структурі лепідокрокіту, утвореного на по-

Рис. 11. СЕМ-зображення структур, утворених на поверхні Ст3 при її контакті з розчином хлориду кобальту  
за Т = 50 °C: а —  GR(CO32–) із голками лепідокрокіту; б —  агрегати лепідокрокіту; в —  кобальтовмісна феришпінель

Рис. 12. СЕМ-зображення (а, в) та ЕДС (б, г) фаз лепідокрокіту і ферум(ІІ)-кобальтової феришпінелі відповідно, 
утворені на поверхні Ст3 за Т = 50 °C
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верхні сталі за Т = 50 °C, усереднені значення атомних 
відсотків перелічених хімічних елементів становлять 
для заліза 27,13, кисню 59,76, сірки 0,46, вуглецю 3,51, ко-
бальту 9,14 ат. %, а в структурі феришпінелі —  для залі-
за 26,71, кисню 64,6, вуглецю 4,52, кобальту 3,9, хлору 
0,27 ат. %. Асоціація атомів кобальту з лепідокрокітом 
підтверджує сорбційний механізм фіксації хімічно- 
активною фазою лепідокрокіту, питома поверхня якої 
може варіювати в широких межах і досягати 260 м2/г 
[20].

Система Ст3 —  Н2О —  О2 —  Mn

За проведеним ЕДС-аналізом до складу сталі вхо-
дить до 3 ат. % мангану, який може вилуговуватися під 
час корозійного процесу та переходити в розчин, що 
контактує з поверхнею сталі, або входити до складу про-
дуктів корозійного процесу. РФА поверхневих структур, 
утворених унаслідок контакту Ст3 з водними розчи-
нами MnSO4 і KMnO4 за вихідної с(Мn) = 100 мг/дм3 
за значення pH0 = 9, свідчить про суттєві відмінності 
у складі осадів, утворених у присутності гідроксоформ 
Mn(II) та Mn(VII) (рис. 13). Зокрема, у присутності Mn2+ 
до складу осаду входять фази феришпінелі і лепідо-
крокіту з домішкою гетиту (а). За контакту поверхні 
Ст3 із водним ДС, яке містить Mn(VII), до складу оса-
ду входять фази Green Rust, гетиту і лепідокрокіту (б). 
Водночас міжплощинні відстані оксигідроксидів фе-
руму збігаються з рефлексами кількох мангановмісних 
фаз (манганозиту MnO, гаусманіту Mn3O4, пірохроїту 
Mn(OH)2 та манганіту MnOOH), що не виключає вход-
ження їх до складу продуктів корозійного процесу та 
потребує подальшого вивчення.

Висновки

1. Експериментальне моделювання процесу ко-
розії сталі проведено за умов, наближених до перших 
стадій еволюції ГС РАВ, які відповідають початково-

му та перехідному періодам, що характеризуються 
окисними та помірно окисними умовами. Модель-
ною системою вибрано обертовий дисковий елект-
род, виготовлений із Ст3, який змінно контактував 
із повітряним і водним середовищами. Формування 
мінеральних фаз корозійного походження проходило 
в діапазоні температур 50–70 °C у воді та в розчинах 
хлориду кобальту, сульфату мангану і перманганату 
калію за значень рН 9–12.

2. Перебіг катодного процесу на гетерогенній 
поверхні сталі, яку слід розглядати як сукупність 
мікрогальванічних елементів, змінює водневий по-
казник у зоні реакції (400 мкм) під час формування 
продуктів корозії в широкому діапазоні вихідних 
значень pH0 до слабколужного середовища. Отже, 
катодний процес забезпечує сталий фазовий склад 
осадів ПШ і  ППШ сталевого електрода внаслідок 
обмеженої кількості акваформ розчинених компо-
нентів, що беруть участь у реакціях фазоутворення. 
Головними фазами ПШ визначено Green Rust І (зелена 
іржа) та магнетит або іншу феришпінель, а ППШ —  
гетит і лепідокрокіт. Частинки феришпінелі мають 
сферичну форму, що може вказувати на коагуляцій-
ний тип їхньої структури. Водночас за pH0 = 12 катод-
ного процесу недостатньо для компенсації лужності 
середовища, що призводить до утворення фаз окси-
гідроксидів феруму.

3. У температурному діапазоні (50–70 °C) прохо-
дить формування структур феришпінелі, яка харак-
теризується кубічною формою частинок, що свідчить 
про конденсаційно- кристалізаційний механізм її ут-
ворення.

4. Процес корозійного фазоутворення в лужно-
му середовищі (pH0 = 9) за наявності в розчині Mn(II) 
наближений до систем з водою та хлоридом кобальту. 
Водночас на поверхні сталі утворюються оксигідрок-
сиди феруму та, вірогідно, ряд оксигеновмісних, іден-
тифікація яких потребує подальшого розширеного до-
слідження.

Рис. 13. Дифрактограми 
мінеральних фаз, утворених 
на поверхні Ст3 в умовах її 
контакту з Mn(II) і Mn(VII) за 
значення pH0 = 9. Цифрами 
позначено: 1 —  лепідокрокіт;  
2 — феришпінель; 3 —  гетит; 
4 — Green Rust
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Modeling of the Phase Formation Processes on the 
Steel Surface Contacting with Water Medium under 
Conditions of Deep Geological Repository

The experimental modeling of the corrosive phase 
formation processes was performed under conditions ap-
proaching the initial and transitional stages of evolution of 
the deep geological repository (the hydrogen index of the 
medium lied in the range of 9–12 and a temperature was 
50–70 °C). The specificity of the system of rotating disk elec-
trode made it possible to determine the phase composition of 
corrosion products formed under oxidative conditions (the 
near surface layer, NSL) and, conditionally, reductive —  on 
the steel surface (SL) covered by NSL, that significantly com-
plicated the access of oxygen into the reaction area. It was de-
termined that phase composition of the corrosion products 
at the pH0 values 9–11 was identical and it is regulated by 
the compensative action of cathodic half-reaction of oxygen 
reducing on the steel surface. Green Rust and magnetite or 
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non-stoichiometric spinel ferrite characterized by coagula-
tive type of the structure and spherical particle shape were 
determined as the main phases of SL. Iron oxyhydroxides —  
goethite and lepidocrocite were presented as the phases of 
NSL. Increase in the pH0 to 12 changes the chemical mech-
anism of the corrosion process and it leads to the forma-
tion of weak crystallized iron oxyhydroxide phases. It was 
proved the main phase formed under corrosion of steel at 
50–70 °C was spinel ferrite. Its morphology is presented as 
the cubic shaped particles that evidences about condensing- 
crystallizing mechanism of their formation. Generally, the 
presence of Co2+ and Mn2+ cations does not influence on the 
phase formation process and the phase composition as well, 
whereas the iron oxyhydroxides with admixture of Mn2+ 
and Mn3+ oxygen compounds are dominant in the sediment 
compositions when they are formed in the presence of Mn7+.

Keywords: corrosion of the steel, water-air medium, evolution of 
the deep geological repository, spinel ferrite, iron oxyhydroxides, 
coagulative and condensing- crystallizing type of the structures.
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Проведено порівняльне дослідження з вилучення 137Cs та 90Sr з водних середовищ 
із використанням магнітних композитів, отриманих на основі бентоніту Оглан-
линського родовища і магнетиту. Показано, що магнітні композити на основі при-
родного мінералу —  бентонітової породи, виділеного монтморилоніту в Na-формі, 
домішок —  кліноптилоліту і кристобаліту, також, як і природні мінерали без магне-
титу, ефективно сорбують 137Cs та 90Sr в широкому діапазоні рН (3,7–9). Незважаю-
чи на те, що магнетит у складі композитів практично не впливає на ефективність 
очищення водних середовищ, а виступає в ролі тільки магнітоактивної складової, 
композити є досить перспективними сорбентами для очищення великих об’ємів 
радіоактивно забруднених вод завдяки можливості видалення шламу водоочи-
щенням за допомогою зовнішнього магнітного поля. Установлено, що найбільш 
високі сорбційні властивості мають магнітні сорбенти, отримані на основі кліноп-
тилоліту —  для 137Cs, і Na-форми монтморилоніту —  для 90Sr. Значення їхньої гра-
ничної адсорбції зазначеними композитами, розраховані за рівнянням Ленгмюра, 
становлять 43,3 та 40,6 мг/г відповідно. Показано, що найбільший вплив серед ма-
крокомпонентів (Na+, K+, Ca2+) на ефективність очищення природних вод і рідких 
радіоактивних відходів, що містять радіонукліди 137Cs та 90Sr, надають іони Ca2+.

Ключові слова: 
радіонукліди 137Сs і 90Sr,  
очищення води, 
сорбція, 
природні мінерали, 
композити, 
магнетит.
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Монтморилоніт Огланлинського родовища та магнітні 
композити на його основі – сорбенти для очищення вод від 
137Cs та 90Sr

Вступ

Незважаючи на те, що після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС минуло майже 35 років, пошук ефективних 
заходів і матеріалів для запобігання або зниження 
шкідливого радіоактивного впливу у випадку надз-
вичайних ситуацій техногенного характеру у водних 
системах усе ще є досить актуальним завданням не 
тільки для України, але й для всіх країн з розвиненою 
атомною енергетикою.

Для Києва і всіх міст, розташованих нижче за 
течією р. Дніпро, яка є основним джерелом централі-
зованого питного водопостачання, існує потенцій-
на небезпека руйнування дамби Київської ГЕС, де 

на дні водосховища зосереджена велика частина 
радіонуклідів, привнесених водами р. Прип’ять. 
Згідно з даними [1] за період 1986–2009 рр. водами 
р. Прип’ять винесено тільки довгоживучих радіону-
клідів близько 13 ∙ 1013 Бк 137Сs і 17 ∙ 1013 Бк 90Sr. Тому 
пошук дешевих і ефективних сорбентів, придатних 
для очищення великих обсягів радіоактивно за-
бруднених вод, є актуальним завданням сучасності, 
у тому числі capping- методів, що використовуються 
для іммобілізації зазначених радіонуклідів до повно-
го розпаду (для 137Cs та 90Sr  200 років залежно від 
вихідної активності) через міцну фіксацію як бар’єра 
для зворотної міграції радіонуклідів з донних від-
кладень у воду.
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Особливої уваги заслуговує проблема очищен-
ня водойм навколишнього середовища від токсичних 
радіонуклідів 137Сs і 90Sr як основних дозоутворю-
ючих елементів. Основна небезпека цих водороз-
чинних радіонуклідів пов’язана з  їхнім активним 
включенням у геохімічні та біологічні цикли як ге-
охімічних аналогів макрокомпонентів води —  іонів 
калію і кальцію.

На сучасному етапі для очищення водних се-
редовищ від радіонуклідів, у тому числі 137Сs та 90Sr, 
широко використовується сорбційний метод як 
найбільш ефективний, легко керований і простий 
у технологічному плані. Як природні сорбенти для 
іонорозчинних радіонуклідів досліджено низку не-
дорогих і доступних мінералів різної структури —  
каолініти (Глухівське, Глуховецьке та Просянівське 
родовища), гідрослюда, монтморилоніт, палигорськіт 
(Черкаське родовище), карбонатні мінерали (Київсь-
ка область) та ін. [2, 3]. Вивчені мінерали виявилися 
досить ефективними природними сорбентами для 
вилучення 137Сs і меншою мірою 90Sr. Автори виділя-
ють клас алюмосилікатів шаруватої структури, до 
якого належить монтморилоніт Черкаського родови-
ща, що має хороші результати щодо сорбції вказаних 
радіонуклідів.

Однак можливість ефективного використання 
бентонітів, як і  інших природних сорбентів для 
очищення водних середовищ, ускладнюється 
через низьку гідромеханічну стійкість глинистого 
мінералу (характеризуються високою дисперсністю) 
[4, 5]. Тому для підвищення сорбційних та 
експлуатаційних характеристик матеріалів на основі 
природних мінералів часто створюють композиційні 
сорбенти, які з  технологічного боку виявилися 
найбільш перспективними. У  роботах [6–11] для 
очищення від 137Сs та 90Sr модифікування природних 
алюмосилікатів проводять магнітоактивним 
компонентом, яким у більшості випадків виступає 
магнетит. Такі магнітні композити дозволяють 
відокремити їхню дрібну (високодисперсну) 
фракцію від розчину магнітною сепарацією, що 
значно підвищує експлуатаційні властивості таких 
матеріалів, а також безпеку роботи персоналу. Відомі 
також магнітні сорбенти для видалення радіонуклідів 
з водних середовищ на основі наноструктурованих 
залізооксидних систем магнітного типу, в  яких 
кристалічна фаза Fe0 у складі сорбентів, одержуваних 
додатковим термовідновлювальним синтезом, 
відіграє ключову роль у сорбції U(VI) за принципом 
«відновлювального осадження» [12]. Однак більшість 

сорбційних матеріалів цього типу, у  тому числі 
й наведених вище, не завжди задовольняють вимогам, 
які дозволили  б ефективно використовувати їх 
у  технологіях очищення великих об’ємів водних 
середовищ. Тому вдосконалення наявних і розробка 
нових високоефективних і  технологічно простих 
сорбентів з економічної точки зору досить актуальні.

У цій роботі досліджено бентоніт Огланлинського 
родовища (Туркменія) як лужний мінерал, основною 
складовою якого є монтморилоніт  —  природний 
шаруватий силікат структурного типу 2 : 1 з набухаючою 
кристалічною решіткою, що має високу дисперсність 
і містить значну кількість обмінних катіонів натрію 
~0,60 мг-екв/г. На його основі створено композити 
з магнітними властивостями з метою оцінки їхньої 
ефективності для вилучення радіонуклідів цезію та 
стронцію з водних середовищ.

Методика експерименту

У  роботі для дослідження сорбції цезію та 
стронцію використовували зразки природного 
бентоніту Огланлинського родовища (Бент-т) і 
монтморилоніту, виділеного з породи та переведеного 
в Na-форму методом седиментаційного розділення 
(NaМ). Також досліджували сорбцію цезію та 
стронцію домішками бентоніту  —  неглинистими 
мінералами, так званими кліноптилолітовими 
залишками (Кл-т-ост), у  складі яких містяться 
в основному кліноптилоліт і в незначних кількостях 
кристобаліт (кристалічний силікат). Як композити 
з магнітними властивостями вивчали ці ж зразки, 
модифіковані магнетитом (Fe3O4): монтморилонітова 
порода (Fe3O4/Бент-т), Na-форма очищеного 
монтморилоніту (Fe3O4/NaМ) і  кліноптилолітові 
залишки (Fe3O4/Кл-т-ост). Синтез і рентгенографічні 
дослідження цих сорбентів описані в роботі [13].

У роботі використовували розчини стабільних 
ізотопів цезію (CsCl) і  стронцію (SrCl2), а  також 
зразкові радіоактивні розчини 137Сs та 90Sr. Питома 
активність розчинів (A) 137Сs та 90Sr становила 
5 × 103 Бк/дм3, що дозволяло надійно визначати вміст 
зазначених радіонуклідів радіометричним методом. 
Визначення 90Sr проводили без радіохімічного 
відділення препарату стронцію, а через 18 діб після 
встановлення рівноваги 90Sr —  90Y.

Під час дослідження впливу концентрації Na+, 
K+ і Ca2+ у водних розчинах на поглинання Cs+ і Sr2+ 
використовували водні розчини, підготовлені з від-
повідних хлоридів: NaCl, KCl і CaCl2 кваліфікації «хч».
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Сорбційні експерименти проводили в статичних 
умовах за безперервного перемішування на лабора-
торному орбітальному шейкері АВУ-6С: обсяг водної 
фази —  50 см3, наважка сорбентів —  0,100 г, фрак-
ція сорбентів —  ≤0,25 мм. Після сорбції водну фазу 
відокремлювали центрифугуванням (5 000 об ∙ хв-1) 
і визначали в ній активність (А) 137Cs та 90Sr на β-ра-
діометрі КРК-1–01А за сухим залишком аліквоти, 
однаковою для всіх досліджуваних розчинів. Кон-
центрацію Cs+ і Sr2+ визначали атомно- абсорбційним 
методом на спектрофотометрі С-115-М1 за довжини 
хвилі (λ) 852,1 і 460,7 нм відповідно.

Для створення необхідних значень рН вихідно-
го розчину застосовували 0,1 моль/дм3 розчини HCl 
і NaOH і вимірювали значення рН, використовуючи 
іономер І-160М. Величину сорбції цезію та стронцію 
(as, мг/г або Бк/г), а також ступінь очищення (СО, %) 
розраховували таким чином:

де С0, Ср —  концентрації розчинів цезію і стронцію до 
й після сорбції, мг/дм3; А0, Ар —  активності розчинів 
цезію і стронцію до й після сорбції, Бк/дм3; V —  об’єм 
водної фази, дм3; m —  наважка сорбенту, г.

Визначення параметрів сорбції 137Cs та 
90Sr природними зразками та їхніми 
магнітними композитами

Вплив рН водного розчину. Досліджено вплив 
рН водного середовища на ефективність вилучення 
137Cs та 90Sr (рис. 1) природними зразками (Бент-т, 
NaМ, Кл-т-ост) та їхніми композитами з магнітни-
ми властивостями (Fe3O4/Бент-т, Fe3O4/NaМ, Fe3O4/
Кл-т-ост).

Як видно, у всьому діапазоні рН величини сорб-
ції 137Cs та 90Sr для природних сорбентів зростають 
у ряду: Бент-т < NaМ < Кл-т-ост і Кл-т-ост < Бент-т < 
NaМ відповідно. Крім того, величини сорбції для за-
значених радіонуклідів трохи вище на вихідних зраз-
ках, ніж на магнітних композитах. У досліджуваній 
області рН, як показано в [7], феринольні групи маг-
нетиту мають низьку сорбційну здатність відносно 

до вказаних радіонуклідів (ступінь очищення 137Cs 
з водних розчинів ~8 %, а 90Sr практично не сорбу-
ється на магнетиті). Тому зв’язування 137Cs та 90Sr 
композитами з магнітними властивостями на основі 
монтморилоніту та кліноптилоліту відбувається алю-
мосилікатною матрицею мінералів, на поверхні яких 
осаджений магнетит призводить до часткового блоку-
вання її сорбційних центрів. Це й обумовлює, мабуть, 
зниження величин сорбції 137Cs та 90Sr на композитах, 
що характерно для інших цеолітвмісних сорбентів 
з магнітними властивостями [14], при цьому магнетит, 
осаджений на поверхні вихідних мінералів, виступає 
тільки в ролі магнітоактивної складової.

На рис. 1 показано, що в процесі вилучення 137Cs 
та 90Sr як на природних зразках, так і на композитах 
з Fe3O4, досягаються максимальні значення ступеня 
очищення зазначених радіонуклідів у широкій об-
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Рис. 1. Вплив рН на сорбцію 137Cs (a) і 90Sr (б) 
природними зразками та їхніми композитами:  

1 —  Бент-т; 2 —  NaМ; 3 —  Кл-т-ост; 4 —  Fe3O4/Бент-т; 
5 —  Fe3O4/NaМ; 6 —  Fe3O4/Кл-т-ост
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ласті рН 3,7÷9. При рН > 8 зниження величин сорбції 
137Cs та 90Sr не спостерігається. Практично повне ви-
лучення 137Cs (> 98 %) з водного розчину характерно 
для Кл-т-ост: уже при рН ≥ 3,1 ступінь очищення до-
сягає 91 %. Максимальний ступінь очищення від 90Sr 
цеолітним сорбентом спостерігається в більш вузько-
му діапазоні рН 6,7÷7,2 і становить ~85 %, що нижче, 
ніж для 137Cs. Сорбція останнього кліноптилолітом, 
на відміну від 90Sr, є високоспецифічною за рахунок 
співрозмірності цеолітних каналів з іонами цезію, що 
й пояснює відмінність у ступені очищення зазначе-
них радіонуклідів. Найбільш ефективними для вида-
лення 90Sr (>97 %) з водного розчину виявився NaМ 
в області рН 3,7÷8,5, у той час як 137Cs в цій області 
рН сорбується глинистим мінералом меншою мірою 
(~84 %). Для Бент-т сорбція зазначених радіонуклідів 
у різному ступені залежить від рН. При рН ≥ 4 ефек-
тивність сорбції 90Sr поступово зростає до рН 6,5÷8,5 
(~90 %) на відміну від 137Cs, для якого максимальний 
ступінь очищення становить ~72 %.

Вплив часу контакту розчинів Cs+ і Sr2+ з адсор‑
бентами. Для визначення часу досягнення рівноваги 
в адсорбційних системах досліджено процес сорбції 
137Cs та 90Sr вихідними мінералами та їхніми компози-
тами залежно від тривалості контакту твердих і рідких 
фаз протягом 24 год. Установлено, що максимальна 
ефективність сорбції досягається через 20 хв (дося-
гається сорбційна рівновага). Висока швидкість сорб-
ції 137Cs та 90Sr додатково підтверджує високу ефектив-
ність сорбентів завдяки великій кількості доступних 
активних сорбційних центрів сорбентів.

Ізотерми сорбції Cs+ і Sr2+. Експериментально 
були отримані ізотерми сорбції Cs+ і Sr2+ для при-
родних зразків та їхніх композитів з магнетитом за 
тривалості сорбції протягом 20 хв (рис. 2). Видно, 
що хід кривих насичення Cs+ і Sr2+ для досліджених 
сорбентів практично однаковий: в області низьких 
концентрацій іонів цезію та стронцію спостерігаєть-
ся поступовий підйом і за подальшого її збільшення 
відбувається насичення поверхні досліджених при-
родних і магнітних сорбційних матеріалів.

Для оцінки та порівняння сорбційної здатності 
досліджених мінералів ізотерми оброблено відповід-
но до рівнянь Ленгмюра і Фрейндліха (таблиця). Як 
видно з рис. 2, рівняння Ленгмюра задовільно описує 
отримані експериментальні дані для всіх дослідже-
них зразків. Рівняння Фрейндліха задовільно описує 
сорбцію в області середніх концентрацій. Кореляцій-
ні коефіцієнти досить високі для всіх досліджених 
сорбентів і для обох рівнянь.

Вплив макрокатіонов, типових для природних 
вод. Відомо, що катіони Ca2+, Mg2+, Na+, K+ (типові ком-
поненти природних вод) значною мірою проявляють 
заважаючий вплив на вилучення токсичних іонів, осо-
бливо при адсорбції по іонообмінному механізму. Ви-
вчено вплив Na+, K+ і Са2+ як конкуруючих катіонів на 
сорбцію 137Cs та 90Sr. Показано (рис. 3, а, б), що іони Nа+ 
і К+ надають більший вплив на сорбцію 137Cs, ніж 90Sr. 
За концентрації Nа+ до 100 мг/дм3 частка сорбованого 
137Cs дослідженими зразками вже знижується і стано-

Рис. 2. Ізотерми сорбції Cs+ (а) і Sr2+ (б) на природних 
зразках і магнітних композитах. Точки —  

експериментальні дані; пунктир —  ізотерми, отримані за 
рівняннями Фрейндліха, суцільні лінії —  за рівняннями 

Ленгмюра; рН = 7,0, Vр-ну = 50 см3, mсорб = 0,100 г. 1 —  
Бент-т; 2 —  NaМ; 3 —  Кл-т-ост; 4 —  Fe3O4/Бент-т; 5 —  

Fe3O4/NaМ; 6 —  Fe3O4/Кл-т-ост

a

б
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вить 60–80 %, а для 90Sr —  практично не змінюється 
в присутності як Nа+, так і К+ (див. рис. 3). Причому 
калій як геохімічний аналог цезію (мають близькі ра-
діуси гідратованих іонів: rCs = 0,228 нм і rK = 0,232 нм) 
впливає на його сорбцію більшою мірою, ніж натрій.

На вилучення 90Sr з  водних середовищ істотно 
впливає Ca2+, який є його геохімічним аналогом 

(rSr ≈ rCa ≈ 0,42 нм). Уже за концентрації Ca2+ 25 мг/дм3 
спостерігається різке зниження величин сорбції 90Sr на 
відміну від 137Cs, сорбція якого пригнічується менше 
навіть за більш високих концентрацій макрокомпонента 
(див. рис. 3, г). Загалом вплив конкуруючих іонів на 
сорбцію як 137Cs, так і  90Sr дослідженими зразками 
можна розташувати в такий ряд: Na+ < K+ < Ca2+.

Сорбент
За Фрейндліхом За Ленгмюром

1/n b R2* a∞, мг/г k R2*

Cs+

Бент-т 0.668 2,018 0,99 23,6 0,069 0,996
NaМ 0,745 3,175 0,99 37,1 0,083 0,981
Кл-т-ост 0,723 16,99 0,993 43,3 0,657 0.995
Fe3O4/Бент-т 0,657 1,707 0,987 22,8 0,055 0,996
Fe3O4/NaМ 0,737 2,460 0,996 34,2 0,065 0,999
Fe3O4/Кл-т-ост 0,712 11,337 0,999 40,6 0,410 0,997

Sr2+

Бент-т 0,467 4,325 0,998 14,5 0,463 0,987
NaМ 0,335 9,931 0,97 20,8 1 0,999
Кл-т-ост 0,299 2,831 0,979 6,5 0,876 0,988
Fe3O4/Бент-т 0,315 3,972 0,995 10,6 0,435 0,996
Fe3O4/NaМ 0,286 8,433 0,943 18,5 0,628 0,99
Fe3O4/Кл-т-ост 0,229 2,203 0,941 5,7 0,406 0,988

Коефіцієнти рівнянь сорбції Cs+ і Sr2+ на природних зразках та їхніх композитах
з магнетитом (рН = 7; Vр‑ну = 50 см3; mсорб = 0,100 г)

*R2 —  коефіцієнт лінійної кореляції

Рис. 3. Вплив Nа+(а, б), К+ (в, г) и Са2+(д, е) на сорбцію 137Cs (а, в, д) і 90Sr (б, г, е) зразками: 1 —  Бент-т; 2 —  NaМ;  
3 —  Кл-т-ост; 4 —  Fe3O4/Бент-т; 5 —  Fe3O4/NaМ; 6 —  Fe3O4/Кл-т-ост; рН = 7
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Висновок

Проведено оцінку ефективності використання 
сорбентів на основі бентоніту Огланлинського 
родовища та їхніх композитів з  магнітними 
властивостями для вилучення радіонуклідів 
цезію та стронцію з водних середовищ, що містять 
радіонукліди 137Cs та 90Sr. Перевагою запропонованих 
композитів Fe3O4/Бент-т, Fe3O4/NaМ та Fe3O4/Кл-т-ост 
у порівнянні з вихідними матеріалами є можливість 
високотехнологічного відокремлення їх від водного 
розчину методом магнітної сепарації практично 
без зниження ефективності очищення води від 
радіонуклідів, а також значно підвищити безпеку 
для робочого персоналу під час дезактивації вод, 
знизити вартість очищення й запобігти вторинному 
забрудненню об’єктів довкілля.

Для вилучення зазначених радіонуклідів із 
природних вод і  рідких радіоактивних відходів 
з  високим солевмістом й особливо іонів Ca2+ 
природні сорбенти та композити з  магнітними 
властивостями, що отримані на їхній основі, як 
і  всі катіонообмінники, як правило, не досить 
ефективні. Однак, враховуючи те, що композит на 
основі бентоніту Огланлинського родовища  —  це 
дешевий і доступний сорбент, дезактивацію можна 
досить ефективно проводити в  кілька стадій, що 
визначається емпірично залежно від фізико- хімічних 
показників радіоактивно забрудненої води. А також 
як альтернативний варіант можливе застосування 
одноразового очищення з  підвищеними дозами 
бентонітової породи з магнітними властивостями до 
необхідних нормативних рівнів, що є перспективним 
рішенням під час поводження з великими об’ємами 
рідких радіоактивних відходів.
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removal of Cs+ and Sr2+ from aqueous solutions: Kinetic, 
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S. O. Kobets

V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry, 
NAS of Ukraine, 42, Acad. Vernadsky Blvd, Kyiv, 03142, Ukraine

Montmorillonite of the Ohlanlynske Deposit and 
Magnetic Composites Based on It —  Sorbents for 
Water Purification from 137Cs and 90Sr

A comparative study on the extraction of 137Cs and 90Sr 
from aqueous media using magnetic composites obtained 
on the basis of bentonite from the Ohlanlynske deposit 
and magnetite was carried out. It is shown that magnetic 
composites based on a natural mineral —  bentonite rock, 
isolated montmorillonite in the Na-form, impurities —  
clinoptilolite and cristobalite, as well as natural minerals 
without magnetite, efficiently sorb 137Cs and 90Sr in a wide 
pH range (3.7–9). Despite the fact that magnetite in the 
composition of composites practically does not affect the 
efficiency of purification of aqueous media, but acts as only 
a magnetoactive component, composites are quite promis-
ing sorbents for purifying of large volumes of radioactive-
ly contaminated waters due to the possibility of removing 
water purification sludge using an external magnetic field. 
It has been established that the highest sorption properties 
are possessed by magnetic sorbents obtained on the basis 
of clinoptilolite —  for 137Cs, and the Na-form of montmo-
rillonite —  for 90Sr. The values of their limiting adsorption 
by the indicated composites, calculated using the Langmuir 
equation, are 43.3 and 40.6 mg/g, respectively. It is shown 
that among the macrocomponents (Na+, K+, Ca2+), Ca2+ ions 
have the greatest influence on the efficiency of purification 
of natural waters and liquid radioactive waste containing 
137Cs and 90Sr radionuclides.

Keywords: radionuclides 137Сs and 90Sr, water purification, 
sorption, natural minerals, composites, magnetite.
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Виконано оцінки активності 137Сs в аерозольних частинках, що потрапили в ат-
мосферу в результаті вітрового підйому зі згарищ на території лучних біоценозів 
зони відчуження Чорнобильської АЕС. Оцінка сумарної активності 137Сs, яка 
надійшла в атмосферу протягом пилової бурі, становила близько 162 ГБк, тобто 
до 20 % від загальної активності, піднятої в  повітря за весь період лісових по-
жеж 3–20 квітня 2020 р. Винос активності з території згарищ унаслідок пилової 
бурі протягом двох діб 16 та 17 квітня був 0,24 % від загального запасу активності 
137Сs на території, що вигоріла. За результатами моделювання атмосферного пе-
ренесення частинок, піднятих унаслідок пилової бурі в зоні відчуження та за її 
межами, отримано, що ресуспензія радіоактивних частинок зі згарищ протягом 
пилової бурі 16 та 17 квітня на 80–95 % визначала рівень радіоактивного забруд-
нення 137Сs приземного повітря поблизу Чорнобильської АЕС та в  Чорнобилі 
порівнюючи з  внеском природних пожеж. Зі збільшенням відстані до джерел 
емісії радіонуклідів це значення зменшується. У Києві внесок радіоактивних ча-
стинок, піднятих у повітря пиловою бурею в зоні відчуження, становив близько 
4 % від загальної активності 137Сs в повітрі.

©  М. М. Талерко, Т. Д. Лев, В. О. Кашпур, 2020
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об’ємна активність повітря, 
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Вступ

На півночі України (Київська та Житомирська 
області) та півдні Білорусі (Гомельська та Брестська 
області) 16 квітня 2020 р. спостерігалася сильна пи-
лова буря, що спричинила значне погіршення види-
мості в нижньому шарі атмосфери. Таке природне 
явище є досить нечастим за останні десятиріччя для 
природних зон Полісся. Водночас з 3 по 20 квітня 
в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) від-
селення (далі —  ЗВ) сталася наймасштабніша лісова 
пожежа за всю історію її існування [1]. Унікальність 
ситуації, що склалася, полягала в одночасному впливі 
цих двох процесів на радіаційний стан довкілля як 
у межах ЗВ, так і на прилеглих територіях, у тому чис-

лі в Києві. При цьому відбувалася їхня взаємодія, що 
призвела до взаємопідсилення інтенсивності надход-
ження радіонуклідів у повітря. З одного боку, силь-
ний вітер у приземному шарі атмосфери ЗВ протягом 
16 квітня 2020 р. сприяв поновленню лісових пожеж 
на радіоактивно забруднених територіях, які до цьо-
го часу практично припинились завдяки зусиллям 
пожежників та під впливом дощу 14 квітня. З іншого 
боку, унаслідок вигоряння рослинності (насамперед 
на лучних територіях ЗВ) у період 3–13 квітня на по-
верхні землі сформувався шар дрібнодисперсних ча-
стинок ґрунту та попелу, відкритий для інтенсивного 
вітрового підйому.

У [2] було проведено розрахунки атмосферного 
розповсюдження радіоактивного аерозолю, винесе-
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ного в повітря в результаті лісових пожеж у ЗВ з 3 по  
20 квітня 2020 р. на регіональному масштабі (на те-
риторії України) та на локальному масштабі (у межах 
ЗВ) за допомогою комплексу моделей підйому, атмос-
ферного перенесення та осадження радіонуклідів на 
підстильну поверхню LEDI. Розташування окремих 
осередків лісових та лучних пожеж та активність ви-
кидів з них задавалися згідно з результатами аналізу 
розповсюдження пожежі [3]. Порівняння результатів 
моделювання з даними вимірювань концентрації ак-
тивності 137Cs у приземному повітрі показало, зокрема, 
значне заниження модельних значень у межах ЗВ після 
поновлення пожеж із 16 квітня 2020 р. Найімовірні-
шим поясненням отриманих розбіжностей у [2] на-
звано неврахування в модельних розрахунках інтен-
сивного підйому золи та попелу зі згарищ унаслідок 
пилової бурі. Тому метою цієї роботи є оцінка внеску 
вітрового підйому радіонуклідів з території ЗВ вна-
слідок пилової бурі 16 квітня в загальне радіоактивне 
забруднення приземного шару атмосфери в період лі-
сових пожеж у квітні 2020 р.

Вторинне радіоактивне забруднення 
атмосфери внаслідок пилових бур

Вторинне забруднення атмосфери внаслідок 
підйому радіонуклідів із земної поверхні може від-
буватися не тільки внаслідок ресуспензії за малої та 
помірної швидкостей вітру, але й за екстремальних 
погодних явищ, таких як пилові бурі, торнадо, шква-
ли [4]. Незважаючи на відносно невелику тривалість 
таких явищ, їхній внесок у загальний баланс потоку 
пилу та пов’язаних з ним радіонуклідів із земної по-
верхні в атмосферу може бути значним.

Пилові бурі в пустелях Азії та Африки, забрудне-
них глобальними випаданнями радіонуклідів унаслі-
док випробувань ядерної зброї, можуть призводити 
до короткочасного підвищення концентрації актив-
ності 137Сs і 90Sr в повітрі на відстанях понад 1 000 км 
від джерела (наприклад, перенесення пилових части-
нок з Монголії і східного Китаю до Японії у квітні 
2007 р. [5], із Сахари на південь Франції в лютому 
2004 р. [6] і Грецію у квітні 1988 р. [7]).

Додатковими джерелами вторинного підйому 
радіоактивних аерозолів в  атмосферу є території, 
радіоактивно забруднені в результаті аварій на радіа-
ційно небезпечних об’єктах АЕС, на підприємствах 
з  переробки відпрацьованого ядерного палива та 
радіоактивних відходів. Райони з високою щільні-
стю поверхневого забруднення можуть забруднюва-

ти довкілля через атмосферне перенесення пилових 
частинок як на локальному, так і на регіональному 
масштабах. На цих територіях наслідки ресуспензії 
радіонуклідів у разі екстремальних погодних умов 
можуть розглядатися як серйозний радіаційний ін-
цидент. Найбільша подія такого роду сталася навесні 
1967 р. на території хімкомбінату «Маяк» (Челябін-
ська область, Росія). З висохлих ділянок озера Кара-
чай, яке використовувалось як сховище радіоактив-
них відходів, унаслідок сильних вітрів було винесено 
близько 22 TБк (600 Кi) 137Cs та 90Sr у складі дрібно-
дисперсних частинок мулових відкладень [8]. У ре-
зультаті територія площею 1 800 км2 була додатково 
забруднена радіоактивними випаданнями зі щільні-
стю понад 3,7 кБк/м2 за 90Sr або 11 кБк/м2 за 137Cs.

В  Україні пилові бурі найчастіше спостеріга-
ються в  південних та південно- східних областях 
[9]. У [10] наведено результати аналізу аномального 
(у 30–70 разів) зростання концентрації атмосферних 
аерозолів 24 березня 2007 р. в Польщі, Словаччині та 
Німеччині. Показано, що його причиною була пилова 
буря в Херсонській області та подальше атмосферне 
перенесення пилових частинок у центральну Європу.

Пилові бурі спостерігались і на території Київсь-
кої області, але їхня частота значно менша, ніж у пів-
денній частині України. Виникнення пилових бур 
може призводити до просторового перерозподілу 
радіонуклідів, що випали на землю після аварії на 
Чорнобильській АЕС. Огляд випадків значного зро-
стання концентрації активності 137Cs в приземному 
повітрі у ЗВ внаслідок формування пилових бур або 
сильного вітру в період 1987–2010 рр. наведено в [11]. 
Зокрема, пилові бурі спостерігалися у квітні та липні 
1987 р., липні 1988 р. та вересні 1992 р., що призводило 
до короткочасного зростання концентрації радіоак-
тивних аерозолів у ЗВ до двох порядків величини. 
Поза ЗВ під час пилової бурі 5–7 вересня 1992 р. се-
редньодобова концентрація активності суміші β-ви-
промінюючих нуклідів зросла в 5 разів вище фонових 
значень в Остері та Сновську (Чернігівська область) 
та в 6–7 разів у Мінську та Мозирі (Білорусь). У Гомелі 
вона зросла лише в 1,5–3 рази, проте масова концен-
трація аерозолів збільшилась у 15–20 разів. У цей же 
час концентрація активності 137Cs в повітрі Вільнюса 
(Литва) на 2–3 порядки перевищила фонові значення 
для цього періоду [12].

Протягом останніх років пилові бурі в районі 
ЗВ практично не спостерігалися. Це може бути по-
яснено загальним зменшенням повторюваності 
їх в Україні внаслідок кліматичних змін в останні 
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десятиріччя [9], а  також залісненням земель, що 
вийшли з сільськогосподарського користування на 
території ЗВ [13].

Метеорологічні умови формування пилової 
бурі 16 та 17 квітня 2020 р.

Пилова буря в Київській, Чернігівській і Житомир-
ській областях спостерігалася 16 та 17 квітня 2020 р.  
Екстремальні погодні явища були сформовані синоп-
тичною ситуацією, що склалася в цей час на півночі Єв-
ропи. Її особливості показано на рис. 1 згідно з архівни-
ми даними Метеорологічної служби Німеччини (DWD) 
[14]. Погодні умови визначалися двома сполученими 
циклонами (Zn) приблизно однакової інтенсивності із 
загальними замкнутими ізобарами (985 гПа). Унаслідок 
адвекції холодного повітря з північного заходу та утво-
рення холодного фронту два циклони, переміщаючись 
один щодо одного проти годинникової стрілки в східно-
му напрямку, утворили більш глибокий центр циклону 
з ізобарою 980 гПа й улоговину із замкнутою ізобарою 
990 гПа. Лінія холодного фронту простяглася через всю 
східну Європу і переміщувалася з північного заходу на 
південний схід. На території України холодний фронт 
16 квітня о 12 год проходив по лінії через Овруч (Жи-
томирська область), Чорнобиль і Брагін (Білорусь), а о  
15 год —  через Коростень (Житомирська область), Київ, 
Чернігів, Ніжин і Семенівку (Чернігівська область). Про-
ходження фронту супроводжувалося системою хмар 

середнього ярусу (шаруваті, шарувато- купчасті), ха-
рактерною для холодних фронтів 2-го роду [15]. Їхньою 
особливістю є формування передфронтальних шквалів. 
У таких фронтах швидкість переміщення холодної маси 
на висоті більше швидкості руху повітря в приземному 
шарі, ослабленого впливом тертя із земною поверхнею. 
Фронтальна поверхня набуває крутого нахилу, і части-
на холодного повітря опиняється над теплим. Унаслідок 
цього в передній частині фронту відбувається «обвален-
ня» холодних повітряних мас та підйом теплого повітря, 
яке витісняється холодним. У результаті формується ви-
хор із горизонтальною віссю, паралельною лінії фронту.

Викладена вище загальна схема формування 
холодного фронту, який супроводжується велики-
ми швидкостями вітру, підтверджується даними 
вимірювань мережі метеорологічних і аерологічних 
станцій національних гідрометеорологічних служб 
України та Білорусі 16 та 17 квітня 2020 р. [16]. На 
рис. 2 представлено зміни метеорологічних величин 
(швидкості приземного вітру, приземного тиску, тем-
ператури повітря й видимості) під час проходження 
холодного фронту через метеорологічні станції 
в Чорнобилі і Києві (момент проходження фронту 
позначено вертикальною лінією). Перед проходжен-
ням холодного фронту в пункті метеоспостережень 
різко впав атмосферний тиск (зниження приземного 
тиску до 7–12 гПа), підвищилася температура пові-
тря і швидкість вітру (середня швидкість до 15 м/с 
з поривами до 22 м/с), зменшилася відносна вологість 

Рис. 1. Карти приземного тиску (гПа) та положення ліній фронтів за архівними даними [14]:
 —  холодний фронт;  —  Чорнобильська АЕС; Т —  Tief (низький тиск); Н —  Hoch (високий тиск);  

a — 16.04.2020, 12 год; б — 17.04.2020, 00 год

а б
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повітря до 17–21 %, з’явилися хмари верхнього й се-
реднього ярусів —  шаруваті та шарувато- купчасті. 
Фронт проходив усього кілька годин, і до наступного 
терміну спостережень хід метеорологічних елементів 
відповідав погоді холодного сектора циклону —  різке 
зниження температури, зростання тиску, підвищен-
ня відносної вологості та зменшення швидкості вітру 
зі збереженням північно- західного напрямку.

Висота примежевого шару атмосфери в  цей 
період коливалася від 1 000 м у нічний час до 1 800–
2 400 м удень.

Особливо потрібно відзначити, що холодний 
фронт 16 квітня 2020 р. проходив в  умовах дуже 
низької вологості та великої відносної стійкості пе-

редфронтального повітря. Унаслідок цього під час 
його проходження не сформувалася повна система 
фронтальних хмар і практично були відсутні атмос-
ферні опади. Виняток становили дані метеостанції 
Семенівка (Чернігівська область), де спостерігалися 
зливи 16 квітня протягом 2 термінів спостережень 
(15 і 18 год).

Таким чином, у період проходження атмосферного 
фронту відбулося накладення відразу декількох фак-
торів, що сприяли інтенсивній емісії частинок ґрунту 
із земної поверхні: 1) високі швидкості приземного 
вітру, 2) відсутність атмосферних опадів, 3) сухий ґрунт 
унаслідок безсніжної зими, 4) відсутність сформовано-
го рослинного покриву в цю пору року. Усе це разом 

Рис. 2. Динаміка швидкості вітру, температури повітря біля поверхні землі, приземного тиску й видимості
в період пилової бурі 16 та 17 квітня 2020 р. в Чорнобилі (а) і Києві (б)

а

б
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з наявністю розораних сільськогосподарських угідь 
у Київській і Житомирській областях та територій зга-
рищ після лісових пожеж 3–14 квітня призвело до ви-
никнення таких атмосферних явищ, як пилова буря, 
імла та серпанок. У табл. 1 наведено результати спосте-
режень на деяких метеорологічних станціях у Київській 
і Житомирській областях. Починаючи з 12 год 16 квіт-
ня, збільшення аерозольного забруднення атмосфери 
супроводжувалося погіршенням видимості до значень 
від 2 до 10 км (за нормальних умов дальність видимості 
на цих метеостанціях оцінюється як 20 км). Додатко-
вим фактором погіршення видимості в цей період було 
атмосферне перенесення диму від лісових пожеж у ЗВ 
і Овруцькому районі Житомирської області.

Параметризація маси та активності 
аерозольних частинок, піднятих в атмосферу 
під час пилової бурі

Інтенсивність вітрового підйому аерозольних ча-
стинок із земної поверхні може бути розрахована на 
основі загальних підходів до параметризації процесу 
вітрової ерозії ґрунту [17]. При цьому потрібно врахо-
вувати, що природні пожежі в лучних біоценозах по-
легшують пилопідйом у післяпожежний період. Вони 

знищують верхній захисний рослинний покрив, ор-
ганічні речовини та кореневу систему рослин у верх-
ньому шарі ґрунту, які є стабілізуючим фактором для 
вітрової ерозії. Інтенсивне прогрівання ґрунту під 
час пожеж призводить до руйнації ґрунтової кірки 
(soil crusts) на поверхні землі. Після пожеж на земній 
поверхні залишаються частинки золи та попелу, що 
легко піднімаються в повітря повітряними потоками.

Задача оцінки інтенсивності пилопідйому з тери-
торій згарищ після пожеж у природних екосистемах 
детально розглянута в роботах [18, 19]. У них зазна-
чається, що післяпожежні аерозольні частинки мають 
оптичні, хімічні та механічні властивості, відмінні від 
типового мінерального пилу внаслідок того, що вони 
є сумішшю частинок ґрунту та попелу. Зокрема, за 
даними вимірювань [18], доля дрібнодисперсних ча-
стинок (діаметром < 2,5 мкм) є більшою порівнюючи 
зі звичайним мінеральним пилом і становить до 40 % 
за рахунок присутності попелу на поверхні ґрунту.

У подальших розрахунках вертикальний потік 
маси аерозольних частинок Fv (кг/м2/с) з поверхні зем-
лі в атмосферу параметризувався за формулою [20]

(1)

* UTC — Coordinated Universal Time (універсальний координований час)

Таблиця 1. Видимість та атмосферні явища під час проходження холодного фронту 16 та 17 квітня 2020 р. 
на метеостанціях півночі України

Час 
спостережень Чорнобиль Київ Вишгород Овруч

Дата UTC*, 
год Видимість, км Явище Видимість, км Явище Видимість, км Явище Видимість, км Явище

16.04

12 10 10 імла 2 імла 10

15 4 серпанок 4 пилова 
буря 4 імла 4 дим

18 4 серпанок 4 імла 10 туман 4 дим
21 10 туман 4 імла 10 10

17.04

0 10 туман 10 пилова 
буря 10 10

3 10 10 10 10
6 10 4 імла 4 дим 10
9 10 20 4 дим 10

12 10 20 10 10
15 10 20 10 4 дим
18 10 4 імла 10 дим 1 дим
21 4 серпанок 4 імла 10 дим 2 дим
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де Fh —  горизонтальний потік маси аерозольних ча-
стинок унаслідок процесу сальтації; α (1/м) —  ефек-
тивність сальтації, тобто відношення вертикального 
потоку частинок пилу до горизонтального потоку 
сальтуючих частинок ґрунту; С —  коефіцієнт, що 
в  загальному випадку залежить від властивостей 
земної поверхні; ρa  —  густина повітря, кг/м3; g  —  
прискорення вільного падіння, м/с2; u* —  динамічна 
швидкість, м/с; u*t —  мінімальне значення динаміч-
ної швидкості, за якого починається процес сальтації.

Значення параметра α вибрано рівним 10–5 1/м 
згідно з [21]. Для ідеалізованого випадку вільного від 
рослинності ґрунту, на якому відсутня тверда поверх-
нева кірка, коефіцієнт С отримано рівним 2,61 [22]. 
На практиці для врахування вказаних факторів уво-
дяться відповідні коригуючі коефіцієнти. Зокрема, 
значення множника, який визначає зменшення верти-
кального потоку пилу з поверхні, на якій утворилася 
поверхнева кірка, знаходиться в межах 0,001–0,1 [21]. 
Для випадку, який розглядається в цій статті, —  пи-
лопідйом зі згарища, що нещодавно утворилося, стан 
поверхні можна вважати близьким до ідеалізованого, 
тому коригуючі коефіцієнти не застосовувались. Ве-
личину порогового значення динамічної швидкості  
u*t  вибрано рівною 0,55 м/с згідно з результатами [18], 
отриманими для весняних умов пилопідйому.

Загальна маса M (кг) аерозольних частинок, що 
піднімаються в атмосферу за визначений період T (с) 
із території площею S (м2), обчислюється за формулою

(2)

Відповідне значення загальної активності А (Бк) 
аерозольних частинок, піднятих в атмосферу, може 
бути оцінене як

(3)

де q —  питома активність частинок, Бк/кг.
У подальших розрахунках будемо вважати, що 

основна частина аерозолів, піднятих у повітря з тери-
торії згарищ при проходженні пилової бурі, є частин-
ками золи й попелу, які утворилися під час горіння 
радіоактивно забрудненої біомаси. На жаль, дані про 
величину q для частинок диму внаслідок лісових по-
жеж на радіоактивно забруднених територіях майже 
відсутні. Єдиною оцінкою, знайденою в доступних лі-
тературних джерелах, є значення 0,23 Бк/г для 137Cs, от-
римане в [23] для продуктів горіння біомаси у лісових 

пожежах на заході Росії влітку 2010 р. Очевидно, що 
значення питомої активності аерозольних частинок —  
продуктів горіння —  повинно залежати від величини 
радіоактивного забруднення біомаси або щільності 
радіоактивних випадань на території, охопленої по-
жежею. Тому вказане значення q визначається се-
редніми щільностями випадань 137Cs в районі пожеж 
в інтервалі 1–10 кБк/м2, сформованими глобальними 
та чорнобильськими випаданнями. Можна очікувати, 
що аерозольні продукти горіння під час лісових пожеж 
у ЗВ будуть мати суттєво вищу питому активність.

У цій роботі значення питомої активності аерозо-
льних частинок диму в природних пожежах розрахо-
вується за допомогою параметризації величини емісії 
радіонуклідів в атмосферу внаслідок пожеж із викори-
станням супутникових даних про значення потужності 
радіаційного випромінювання. У [24] запропоновано 
формулу для оцінювання активності радіоактивних 
аерозолів, піднятих у повітря під час пожежі

(4)

де D —  щільність випадань, Бк/м2; FRE —  енергія 
радіаційного випромінювання під час пожежі, МДж; 
Сr —  коефіцієнт емісії активності аерозольних части-
нок, значення якого для 137Cs запропоновано рівним 
9,5 · 10–4 м2/МДж. Аналогічна формула для оцінки 
маси димових частинок [25] має вигляд

(5)

де коефіцієнт емісії Сe = 0,075 кг/МДж для змішаних 
територій (ділянки лісу та трави) [26].

Поділивши формули (4) та (5), отримаємо оцін-
ку питомої активності q димових частинок залежно 
від щільності радіоактивних випадань D на території 
пожежі

(6)

Згідно з формулою (6) аерозольні частинки із 
вказаною вище питомою активністю q = 0,23 Бк/г 
можуть сформуватися під час природних пожеж на 
території зі щільністю випадань 137Cs D = 18 кБк/м2.

У  загальному випадку питома активність ча-
стинок диму в пожежах у радіоактивно забруднених 
природних екосистемах залежить і від їхніх розмірів. 
У свою чергу, розподіл частинок диму за розмірами 
визначається типом згораючої біомаси (лучна рос-
линність, різні компоненти лісових масивів), режи-
му горіння, метеорологічних умов тощо. Тому більш 
детальні оцінки питомої активності димових части-
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нок мають базуватися на результатах спеціально по-
ставлених експериментів або натурних спостережень 
реальних лісових пожеж.

У [27] наведено результати вимірювань об’ємної 
активності радіоактивного аерозолю та його дисперс-
ного складу у ЗВ в період лісових пожеж 2001–2002 рр. 
Вимірювання 16–21 серпня 2001 р. проводилися під 
час лісової пожежі, яка виникла на відстані 2 км на 
захід від Чорнобильської АЕС, із використанням 
5-каскадного імпактора PM-10 та фотоелектронно-
го лічильника аерозольних частинок «CLIMET-208». 
При цьому характеристики аерозолю, отримані 16 
та 17 серпня, стосуються активної фази горіння, 
а вимірювання 21 серпня проводились у період тління 
згарища. У табл. 2 представлено результати вимірю-
вань, приведені до однакових інтервалів розмірів 
частинок, у діапазоні 0,5–10 мкм, а також зроблені за 
цими даними оцінки питомої активності частинок.

Як видно з табл. 2, частинки з розмірами мен-
ше 1  мкм становлять 73–76 % від їхньої загальної 
кількості. Радіоактивне навантаження зменшується 
від значень порядка 10–8 Бк/частинка для інтервалу 
5–10 мкм до 10–10–10–11 Бк/частинка для субмікрон-
них частинок. У той же час за даними вимірювань не 
виявлено систематичної залежності значення пито-
мої активності аерозольних частинок ні від їхнього 
розміру, ні від фази пожежі (активне горіння/тління). 
Оцінка величини q варіює в межах 10,1–123,3 Бк/г, що 

згідно з формулою (6) відповідає димовим частинкам 
від пожежі на території зі щільністю випадань 137Cs 
в інтервалі 0,8–9,7 МБк/м2. За даними карти території 
30-км зони Чорнобильської АЕС [28], щільність за-
бруднення 137Cs території пожежі у 2001 р. була близь-
ко 10 МБк/м2. Таким чином, обмежена кількість наяв-
них даних вимірювань активності димових частинок 
підтверджує придатність формули (6) для оцінок ін-
тенсивності емісії аерозольних частинок в атмосферу, 
сформованих унаслідок лісових та лучних пожеж у ЗВ.

Моделювання атмосферного 
розповсюдження радіоактивності

Розрахунки розповсюдження 137Сs, піднятого 
в повітря в результаті пилової бурі у ЗВ 16 та 17 квіт-
ня 2020 р., проводилися за допомогою комплексу мо-
делей підйому, атмосферного перенесення та осад-
ження радіонуклідів на підстильну поверхню LEDI, 
розробленого в Інституті проблем безпеки АЕС НАН 
України. Вхідна метеорологічна інформація, викори-
стана для проведення модельних розрахунків, була 
люб’язно надана І. В. Ковальцем (Інститут проблем 
математичних машин та систем НАН України) у ви-
гляді результатів моделі чисельного прогнозу пого-
ди WRF, яка використовується для метеорологічного 
забезпечення роботи системи підтримки прийняття 
рішень при радіаційних аваріях RODOS в Україні.

Таблиця 2. Розподіли лічильної концентрації димових частинок N (1/л), об’ємної активності 137Cs
A (мБк/м3), активності 137Сs окремої частинки Ap (Бк) та питомої активності частинок q (Бк/г)

за їхніми розмірами (за даними вимірювань [27])

Час і дата
вимірювань

Відстань від 
джерела, м Величина

Діапазон розмірів частинок, мкм

> 10 5–10 3–5 1–3 0,5–1

16:00÷18:00
16.08.2001 500

N 2 253 1 050 83 556 271 912
A – 15,39 9,59 19,85 19,77

Ap – 6,08 · 10–8 9,13 · 10–9 2,38 · 10–10 7,27 · 10–11

q – 114,8 113,6 23,6 57,9

11:20÷14:30
17.08.2001 50

N 2 1671 19 452 412 657 1 175 889
A – 42,65 31,11 80,78 47,77

Ap – 2,55 · 10–8 1,60 · 10–9 1,96 · 10–10 4,06 · 10–11

q – 48,2 19,9 19,5 32,3

10:00÷13:00
21.08.2001 5

N 3 33 307 20 680 59 257
A – 2,16 0,92 2,09 7,33

Ap – 6,54 · 10–8 3,00 · 10–9 1,01 · 10–10 1,24 · 10–10

q – 123,3 37,3 10,1 98,5
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Рис. 3. Параметризація джерел емісії аерозольних частинок із територій вигорілих лучних ділянок у ЗВ під час 
пилової бурі у квітні 2020 р. (позначено колами, характеристики наведено в табл. 3). Трикутниками показано 

загальну територію пожеж у природних біоценозах (ліс та луки) ЗВ за період з 4 по 16 квітня 2020 р.

Було використано результати прогнозу метеоро-
логічних полів швидкості вітру, температури повітря, 
атмосферного тиску, кількості опадів, висоти приме-
жевого шару атмосфери, динамічної швидкості та па-
раметра шорсткості підстильної поверхні на період 
з 00 год 16 квітня по 00 год 18 квітня 2020 р. із кроком 
у часі 1 год. Чисельна сітка моделі WRF мала розміри 
153 H 66 вузлів у горизонтальній площині (грани-
ці сітки 49,15–52,40º пн. ш., 24,25–31,85º сх. д., крок 
сітки 0,05º). По вертикалі використовувались нижні 
13 рівнів розрахункової сітки —  до рівня 700 гПа.

Емісія радіонуклідів із земної поверхні в атмосфе-
ру під час пилової бурі параметризувалася сумою окре-
мих модельних наземних площинних джерел кругової 
форми. При цьому припускалося, що основна части-
на радіоактивного аерозолю надходила зі згарищ, які 
утворилися в ЗВ після пожеж на території, покритій 
луговою рослинністю. Внеском вітрового підйому 
радіонуклідів зі згарищ лісових пожеж, а також з решти 
території, на якій пожежі були відсутні, нехтувалось. 
Розташування та площі вказаних модельних джерел 
вибиралися згідно з оцінками [3] та супутниковими да-
ними радіометрів MODIS (на супутниках Terra та Aqua) 
і VIIRS (на супутниках S-NPP та NOAA-20) Національ-
ного управління океанічних і атмосферних досліджень 
США [29] (рис. 3, табл. 3). Вибрані модельні джерела 
задавались на ділянках лучних пожеж, які мали місце 

протягом кожної доби з 4 по 14 квітня 2020 р. у трьох 
основних районах пожеж  —  Поліський район, Ко-
пачі —  Чистогалівка та район водойми- охолоджувача 
(ВО) Чорнобильської АЕС [1, 2]. Емісія внаслідок пило-
вої бурі задавалась протягом 2 діб 16 та 17 квітня. Крім 
того, додатково протягом 17 квітня задавалась емісія 
аерозольних частинок із двох згарищ, що утворились 
напередодні (модельні джерела «С16» поблизу ВО Чор-
нобильської АЕС та «О16» в Овруцькому районі Жито-
мирської області, див. табл. 3).

Було проведено розрахунки атмосферного розпо-
всюдження радіоактивного аерозолю на відстані до 
100 км від ЗВ. Масова концентрація аерозольних ча-
стинок та об’ємна концентрація активності в призем-
ному повітрі, інтегральна (у часі) об’ємна концентрація 
активності та щільність випадань 137Cs обчислювалась 
у точках розташування аспіраційних установок ДСП 
«Екоцентр» у ЗВ, а також у Києві.

Неперервний викид з кожного модельного пло-
щинного наземного джерела (див. рис. 3) моделював-
ся послідовністю окремих клубів (puffs) із кроком 
у часі 1 год протягом періоду з 00 год 16 квітня по 00 
год 18 квітня 2020 р. Початкова дисперсія горизон-
тальних координат домішки в клубі в момент викиду 
задавалася рівною y =( ) =0 0 465.  [2]. Запас 
маси (активності) в кожному клубі обчислювався за 
формулами (2), (3) і (6). Значення динамічної швид-
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Оцінка внеску пилової бурі 16 квітня 2020 р. в радіоактивне забруднення 

кості u t*  задавалось за результатами моделі прогнозу 
погоди WRF у вузлі чисельної сітки, найближчому до 
джерела у відповідний момент часу.

Розподіл активності частинок за розмірами за-
давався за результатами [18], які є більш статистично 
обґрунтованими порівнюючи з результатами, наведе-
ними в табл. 2. Задавалось, що 40 % активності пере-
носиться на аерозольних частинках діаметром 1 мкм, 
а 60 % —  на частинках розміром 10 мм. Швидкість 
сухого осадження аерозольних частинок на підстиль-
ну поверхню в моделі LEDI розраховувалася згідно 
з [30] як функція розміру частинки, характеристик 
підстильної поверхні та метеорологічних умов.

Результати моделювання

На рис. 4 наведено приклад результатів розра-
хунків значення динамічної швидкості за допомогою 

Таблиця 3. Характеристики окремих модельних джерел емісії радіонуклідів із земної поверхні
(ділянки лучних ландшафтів) в атмосферу під час пилової бурі, включаючи оцінку емісії активності

Дата  
вигоряння 

ділянки

Район
пожежі

№ джерела
(див. рис. 3)

Площа  
згарища, км2

Щільність забруд-
нення ґрунту 137Cs, 

кБк/м2

Емісія актив-
ності 137Cs, ГБк

04.04 Поліське P04 12 700 20,5
05.04 Поліське P05 6 1 000 14,7
06.04 Поліське P06 2,5 1 000 6,1
07.04 Поліське P07 2,5 250 1,5

08.04
Поліське P08 22 250 13,4

Копачі — Чистогалівка K08 2 220 1,1

09.04
Поліське P09 2 250 1,2

Копачі —  Чистогалівка K09 18 700 30,8

10.04
Поліське P10 30 250 18,3

Копачі —  Чистогалівка K10 8 700 13,7

11.04
Поліське P11 10 300 7,3

Копачі —  Чистогалівка K11 2 400 2,0

12.04
Поліське P12 8 600 11,7

Копачі —  Чистогалівка K12 1,5 1 200 4,4
ВО Чорнобильської АЕС C12 1,6 450 1,8

13.04
Поліське P13 3 280 2,1

Копачі —  Чистогалівка K13 2 1 300 6,4
ВО Чорнобильської АЕС C13 3 350 2,6

16.04
ВО Чорнобильської АЕС С16 6 300 0,5

Овруцький р-н О16 70 90 2,0
Сума 212 162,1
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Рис. 4. Результати розрахунків динамічної швидкості *u  
за моделлю WRF (лінія) та оцінок інтенсивності емісії 

маси аерозолю з одиниці площі земної поверхні за кожну 
годину (стовпчики) як функції часу протягом 16 та 

17 квітня 2020 р. для вузла чисельної сітки 51,25° пн. ш., 
29,40° сх. д. По осі абсцис —  час у форматі (дата_година)
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моделі WRF та оцінок інтенсивності емісії маси аеро-
золю з одиниці площі поверхневого джерела для вузла 
чисельної сітки, найближчого до смт Поліське (району 
розташування джерел емісії аерозолів «P04» —  «Р13», 
див. рис. 3). Максимальне значення  u* = 1,18 м/с отри-
мано о 10 год 16 квітня за київським часом. Швидкість 
вітру на висоті 10 м у цей час зросла до 10,6 м/с. Відповід-
ну інтенсивність емісії частинок золи з території згари-
ща в цей час оцінено рівною 14,8 г протягом 1 год з 1 м2 
поверхні землі. За отриманими результатами, інтенсив-
на емісія в атмосферу тривала протягом двох періодів: 
з 02 год до 24 год 16 квітня та з 05 год до 18 год 17 квітня 
2020 р. Уночі 17 квітня значення динамічної швидкості 
зменшились нижче порогового рівня u*t = 0,55 м/с. За 
формулою (2), у цей період емісія радіоактивно забруд-
нених частинок з поверхні землі вважалась відсутньою. 
Значення сумарної емісії маси аерозолю з одиниці пло-
щі згарища протягом двох діб отримано рівним 177 г/м2, 
у тому числі 160 г/м2 16 квітня та 17 г/м2 17 квітня.

Для кожного модельного джерела (див. табл. 3), 
за даними про площу згарища, щільність забруднен-
ня ґрунту 137Cs в ньому та результатами розрахунків 
значень динамічної швидкості, у районі розташуван-
ня вибраного джерела були розраховані інтенсив-
ності емісії маси та активності аерозольних частинок 
в атмосферу як функції часу з кроком 1 год протягом 
двох діб 16 та 17 квітня 2020 р. Як видно з табл. 3, 
унаслідок вітрового підйому протягом пилової бурі 
найбільша активність —  30,8 ГБк 137Cs —  надійшла 
зі згарища на території лучного біоценозу, яке утво-
рилось унаслідок пожежі протягом 9 квітня в районі 
Копачів —  Чистогалівки. Часова динаміка емісії маси 
й активності з поверхні кожного згарища подібна до 
залежності, наведеної на рис. 4.

Значення питомої активності аерозольних части-
нок, отримані з використанням формули (6) та даних 
про щільність забруднення ґрунту 137Cs для окремих 
ділянок (див. табл. 3), варіюють у межах від 1,14 Бк/г 
для джерела «О16» зі щільністю випадань 90 кБк/м2 
(в Овруцькому районі Житомирської області) до 
16,5 Бк/г для джерела «К13» зі щільністю випадань 
1 300 кБк/м2. Оцінка загальної маси аерозольних ча-
стинок, що надійшли в атмосферу протягом пилової 
бурі від усіх згарищ у ЗВ, становила 2,81 · 107 кг, а від-
повідна сумарна активність 137Cs —  162,1 ГБк.

Cумарна емісія 137Cs внаслідок горіння біомаси 
в лучних біоценозах у ЗВ та Овруцькому районі про-
тягом 3–20 квітня 2020 р. в [3] оцінена як 91,1 ГБк, 
а в лісових —  599,1 ГБк. Зазначимо, що у [2], за ре-
зультатами моделювання атмосферного перенесен-

ня продуктів горіння, ці значення скориговано до 
101,5 та 542,4 ГБк відповідно. Таким чином, емісія 
137Cs зі згарищ у лучних масивах у пиловій бурі 16 
та 17 квітня в 1,6–1,8 раза перевищила відповідне 
значення підйому активності з цих же ділянок унас-
лідок горіння трави протягом 3–20 квітня. Загалом, 
з урахуванням емісії радіоактивного аерозолю під 
час горіння лісових масивів, внесок ресуспензії 
радіоактивного аерозолю в пиловій бурі оцінено як 
19–20 % від загальної активності, що надійшла в ат-
мосферу за весь період 3–20 квітня 2020 р.

Результати моделювання об’ємної концентра-
ції активності 137Сs, обумовленої вітровим підйомом 
радіоактивних частинок зі згарищ у ЗВ внаслідок пи-
лової бурі, для 3 пунктів у ЗВ та в Києві (просп. Науки, 
район розташування аспіраційної установки Україн-
ського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) та 
об’єднаної гідрометеорологічної станції (ОГМС) Київ) 
наведено на рис. 5. Для порівняння на ньому також 
показано значення активності 137Сs, отримані в [2] при 
моделюванні забруднення приземного повітря внаслі-
док атмосферного розповсюдження радіоактивних ае-
розолів, що надходили в повітря безпосередньо під час 
пожеж у природних біоценозах ЗВ. Як видно з рисун-
ка, відносний внесок природних пожеж та вітрового 
підйому внаслідок пилової бурі 16 та 17 квітня суттєво 
залежить від відстані до джерел емісії. У районі розта-
шування Чорнобильської АЕС та в Чорнобилі радіо-
активне забруднення повітря на 80–95 % визначалося 
ресуспензією зі згарищ лучних біоценозів, насампе-
ред у районі Копачів —  Чистогалівки. Протилежні 
співвідношення отримано для Києва, де радіоактивні 
частинки, підняті в повітря пиловою бурею зі згарищ 
у ЗВ (16 та 17 квітня) та Овруцькому районі (17 квітня) 
додало лише близько 4 % до загальної активності 137Сs 
в повітрі. У Дитятках внесок природних пожеж та ре-
суспензії під час пилової бурі в загальну активність 
137Сs в повітрі протягом цих двох діб виявився майже 
однаковим —  45 та 55 % відповідно.

Відзначимо, що відносний внесок емісії радіо-
активних частинок у концентрацію радіонуклідів 
у приземному повітрі безпосередньо під час природ-
них пожеж та внаслідок вітрового підйому зі згарищ 
визначається не лише співвідношенням їхеьої інтен-
сивності, але й різними значеннями ефективної ви-
соти джерела hеф. При моделюванні ресупензії радіо-
нуклідів з поверхні землі під час пилової бурі hеф = 0, 
у той час як в умовах природних пожеж значна частка 
активності піднімається в атмосферу за рахунок кон-
векції. Зокрема, у [2] активність у викиді рівномірно 
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Місце 
вимірювання

Організація, що прово-
дила вимірювання

Період 
відбору

Вимірювання, 
мкБк/м3

Моделювання, мкБк/м3

Пожежа Пилова буря Сума
ВРП-750 ДСП «Екоцентр» 13–20.04 10000 239 4518 4757
Чорнобиль ДСП «Екоцентр» 13–20.04 400 320 222 542
Чорнобиль ДСП «Екоцентр» 17.04 2400 210 1055 1265
Дитятки ДСП «Екоцентр» 13–20.04 200 391 74 465
Київ УкрГМІ 16–17.04 236

187 4 191
Київ Центральна геофізична 

обсерваторія 16–17.04 114

Київ Центральна геофізична 
обсерваторія 17–18.04 124 514 15 529

Таблиця 4. Порівняння даних вимірювань активності атмосферних аерозолів у повітрі ЗВ та Києва
з результатами моделювання, усередненими за відповідні періоди

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16_03 16_06 16_09 16_12 16_15 16_18 16_21 17_00 17_03 17_06 17_09 17_12 17_15 17_18 17_21 18_00

��
�/
�
3

1 2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16_03 16_06 16_09 16_12 16_15 16_18 16_21 17_00 17_03 17_06 17_09 17_12 17_15 17_18 17_21 18_00

��
�/
�
3

2

1

0

1

2

3

4

5

16_03 16_06 16_09 16_12 16_15 16_18 16_21 17_00 17_03 17_06 17_09 17_12 17_15 17_18 17_21 18_00

��
�/

�3

1

2

0

5

10

15

20

25

30

16_03 16_06 16_09 16_12 16_15 16_18 16_21 17_00 17_03 17_06 17_09 17_12 17_15 17_18 17_21 18_00

��
�/
�
3

2

1

Рис. 5. Модельна динаміка усередненої за 3 год об’ємної концентрації активності 137Сs (мБк/м3) у районі розташування 
ЧАЕС (ВРП-750) (a), Чорнобилі (б), Дитятках (в) та Києві (просп. Науки) (г), обумовленої пожежами в природних 

біоценозах (1) та вітровим підйомом радіоактивних частинок зі згарищ унаслідок пилової бурі (2) у ЗВ протягом 16 та 
17 квітня 2020 р. По осі абсцис —  час у форматі (дата_година)
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розподілялася в нижньому шарі атмосфери висотою 
200 м. Тому, якщо порівняти значення емісії від по-
жеж та вітрового підйому зі згарищ, внесок другого 
механізму в забруднення приземного повітря буде пе-
реважати в ближній зоні. За подальшого атмосферно-
го перенесення домішки внаслідок її турбулентного 
перемішування по вертикалі вплив значення висоти 
джерела на приземну концентрацію зменшується.

Для внеску ресуспензії під час пилової бурі в за-
бруднення приземного повітря максимальні значення 
отримано для місцезнаходження поста моніторингу 
ВРП-750 ДСП «Екоцентр» —  близько 28 мБк/м3 для 
періоду 09–12 год 16 квітня. Відповідне значення ма-
сової концентрації аерозольних частинок оцінено рів-
ним 2,28 мг/м3. Максимальні модельні значення об’єм-
ної концентрації активності 137Сs, усереднені за 3 год, 
для Чорнобиля та Дитяток були 10,4 та 0,96 мБк/м3 
у період 12–15 год 16 квітня відповідно. У Києві се-
редня за 3-годинні періоди розрахункова активність 
137Cs була 44 мкБк/м3, а масова концентрація аерозолю 
14 мкг/м3 у період 09–12 год 17 квітня 2020 р.

У табл. 4 порівнюються дані вимірювань концен-
трації активності 137Сs у приземному повітрі та резуль-
тати моделювання, усереднені за відповідні періоди 
пробовідбору, у 3 пунктах вимірювань у ЗВ та Києві 
(просп. Науки). Результати вимірювань наведено згід-
но з [31]. Урахування внеску ресуспензії радіоактивних 
частинок унаслідок пилової бурі значно покращило 
узгодження модельних результатів з даними вимірю-
вань насамперед у ближній зоні Чорнобильської АЕС 
із найбільшими абсолютними значеннями об’ємної 
активності 137Cs (ВРП-750 та вимірювання 17 квітня 
в Чорнобилі), де за даними моделювання впливу лісо-
вих пожеж [2] було отримано найбільші розбіжності.

Висновки

1. Вітровий підйом радіоактивно забруднених 
частинок на згарищах, що утворилися після пожеж 
у лучних біоценозах ЗВ, може бути потужним джере-
лом забруднення повітря в самій зоні, а також збіль-
шувати винесення радіонуклідів за її межі. Емісію ае-
розольних частинок зі згарищ у ЗВ під час пилової бурі 
16 та 17 квітня 2020 р. порівняно з інтенсивністю емісії 
внаслідок природних пожеж у цей період. Оцінка су-
марної активності 137Cs, яка надійшла в атмосферу про-
тягом пилової бурі, становила близько 162 ГБк, тобто 
до 20 % від загальної активності, піднятої в повітря за 
весь період лісових пожеж 3–20 квітня 2020 р. Емісія 
137Cs зі згарищ у лучних масивах унаслідок пилової бурі 

в 1,6–1,8 раза перевищила відповідне значення підйому 
активності з цих же ділянок унаслідок горіння трави.

2. Оцінка загальної маси аерозольних частинок, 
що надійшли в атмосферу протягом пилової бурі від 
усіх згарищ у ЗВ, становила 2,81 · 107 кг.

3. За модельними оцінками, підйом аерозоль-
них частинок зі згарищ лучних біоценозів протягом 
періоду існування пилової бурі 16 та 17 квітня на 
80–95 % визначав рівень радіоактивного забруднення 
приземного повітря поблизу Чорнобильської АЕС та 
в Чорнобилі порівнюючи із внеском природних по-
жеж. Зі збільшенням відстані до джерел емісії радіо-
нуклідів це значення зменшується. У Києві внесок 
радіоактивних частинок, піднятих у повітря пиловою 
бурею у ЗВ, був лише близько 4 % від загальної актив-
ності 137Сs в повітрі.

4. За модельними оцінками, винос активності 
з території згарищ у лучних біоценозах унаслідок 
пилової бурі становив 0,24 % від загального запасу 
активності 137Сs на території, що вигоріла, протягом 
двох діб 16 та 17 квітня, у тому числі 0,03 % протя-
гом 17 квітня 2020 р. Для порівняння —  за оцінками 
[2] безпосередньо під час горіння трави в атмосфе-
ру було винесено 0,075 %, а під час пожеж у лісових 
масивах 0,55 % від загального запасу активності 137Сs 
в ґрунті території пожеж.

5. Наведені вище результати значною мірою ба-
зуються на використаних оцінках питомої активності 
аерозольних частинок, які потрапляють у повітря під 
час ресуспензії зі згарищ пожеж у природних біоцено-
зах на радіоактивно забрудненій території. Для уточ-
нення цих оцінок необхідне проведення спеціально 
організованих натурних експериментів з  метою 
вимірювання характеристик димових частинок, що 
утворюються внаслідок природних пожеж.
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Estimation of the Contribution of Dust Storm on 
April 16, 2020 to Radioactive Contamination of the 
Atmosphere During Forest Fires in the Exclusion Zone

On April 16, 2020, a strong dust storm was observed 
in the northern regions of Ukraine, which coincided with 
the period of intense wildland fires in the Chornobyl ex-
clusion zone. The activity of 137Cs in aerosol particles re-
leased into the atmosphere as a result of resuspension from 
burned areas in the meadow biocenoses in the exclusion 
zone is evaluated in the article. Resuspension of radioac-
tively contaminated particles from burned areas formed 
after fires in meadow biocenoses of the exclusion zone can 
be a powerful source of air contamination in the zone itself, 
as well as increase of the radionuclides transport outside it. 
The total 137Cs activity that entered the atmosphere during 
the dust storm was estimated to be about 162 GBq, i. e. up 
to 20 % of the total activity emitted in the air during the 
entire period of forest fires on April 3–20, 2020. The 137Cs 
emission from burned areas during the dust storm on April 
16 and 17 amounted to 0.24 % of the total stock of 137Cs ac-
tivity in this territory. According to the results of modeling, 
the relative contribution of wildland fires and resuspen-

sion due to the dust storm on April 16 and 17 significantly 
depends on the distance to the emission sources. It was 
found that the resuspension of radioactive particles from 
burned areas during the dust storm determined 80–95 % 
of the 137Cs activity concentration in the surface air near 
Chornobyl nuclear power plant and in Chornobyl city and 
the rest was due to the continuing forest fires in neighbor-
ing territories. The maximum 3-hour averaged value of the 
137Cs activity concentration in the air due to resuspension 
from the burned areas was obtained for the location of the 
monitoring post VRP-750 of SSE “Ecocenter” to be about 
28 mBq/m3 for the period 9–12 hours on April 16. In Kyiv, 
the 3-hour averaged 137Cs activity concentration due to 
the dust storm in the Exclusion Zone was calculated as  
44 μBq/m3 in the period from 9 to 12 hours on April 17, 
2020. This value was only about 4 % of the total 137Cs activ-
ity in the air in this period.

Keywords: wildland fires, dust storm, radionuclide, 
atmospheric transport, modeling, air volume activity, 
Exclusion zone.
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Наведено основні результати наукової та науково- організаційної діяльності  
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук 
України у  2020 р. Показано, що незважаючи на складну економічну ситуацію 
у зв’язку з епідемією світового масштабу співробітниками Інституту були отри-
мані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпе-
ки об’єкта «Укриття», так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності та 
безпеки експлуатації діючих українських і закордонних атомних електростанцій.
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Результати діяльності Інституту проблем безпеки атомних 
електростанцій НАН України у 2020 році

Вступ

Рік 2020 став справжнім викликом практично для 
всіх сфер життя в усьому світі. За цих умов українська 
наука, яка вже не перший рік перебуває у кризовому 
стані, була змушена долати додаткові труднощі. Втім, 
завдяки зусиллям учених наукова діяльність не лише 
не зупинилася, а й набула розвитку в нових напрямах 
і форматах. Інститут проблем безпеки атомних елек-
тростанцій Національної академії наук України (ІПБ 
АЕС НАН України) у 2020 р. був однією з наукових 
установ, яка за нових умов докладала всіх зусиль для 
виконання запланованих науково- дослідницьких 
робіт та здійснення досліджень відповідно до своїх 
напрямів діяльності: перетворення об’єкта «Укрит-
тя» (ОУ) на екологічно безпечну систему; безпека  
експлуатації ядерних установок; зняття з експлуата-
ції ядерних установок; поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом (ВЯП) і радіоактивними відходами 
(РАВ) [1].

ІПБ АЕС був створений Постановою Президії 
НАН України від 16.02.2004 р. № 44 шляхом реор-
ганізації Міжгалузевого науково- технічного цен-
тру «Укриття» з метою подальшого розвитку фун-

даментальних і  прикладних досліджень у  галузі 
безпеки АЕС та перетворення ОУ на екологічно 
безпечну систему, їхньої належної організації та 
координації. 

Відповідно до спільного рішення Президії НАН 
України та Державної агенції України з управління 
зоною відчуження ІПБ АЕС виконує функції науко-
вого керівника робіт зі зняття з експлуатації енерго-
блоків Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) та перетворен-
ня ОУ на екологічно безпечну систему.

За результатами засідання експертної комісії 
Міністерства освіти і науки (МОН) України з про-
ведення державної атестації наукових установ від 
29 травня 2020 р. ІПБ АЕС НАН України віднесено 
до I найвищої класифікаційної групи, до якої вхо-
дять наукові установи- лідери, що мають високий 
рівень отриманих результатів діяльності, визнання 
в Україні і світі, демонструють високий науковий по-
тенціал та ефективно його використовують для по-
дальшого розвитку, а також інтегровані у світовий 
науковий простір та Європейський дослідницький 
простір з урахуванням національних інтересів. Від-
повідне рішення було ухвалено Наказом МОН Украї-
ни від 17.06.2020 р. № 817 [2].
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З урахуванням результатів державної атестації На-
казом МОН України від 04.09.2020 р. № 1107 ІПБ АЕС 
НАН України внесений до Державного реєстру науко-
вих установ, яким надається підтримка держави [3].

У 2020 р. згідно з Тематичним планом наукови-
ми співробітниками Інституту виконувались 6 робіт 
за бюджетними темами відомчої тематики, 3  —  
програмно- цільової та конкурсної тематики, а також 
5 —  госпдоговірної тематики. У цій статті наведено 
результати, які отримані під час виконання робіт 
з кожного напряму діяльності Інституту.

Перетворення ОУ на екологічно 
безпечну систему

Важливим досягненням з діяльності перетво-
рення ОУ на екологічно безпечну систему є введення 
у 2020 р. в дослідно- промислову експлуатацію Ново-
го безпечного конфайнмента (НБК), який надійно 
захищає людство та довкілля від впливу зруйнова-
ного 4-го енергоблока ЧАЕС (рис. 1). Відповідно до 
договору «Про науковий супровід діяльності на етапі 
введення НБК-ОУ в експлуатацію» ІПБ АЕС здійсню-
вав науково- технічний супровід цього відповідаль-
ного етапу, впродовж якого проводиться ретельне 
випробування всіх основних систем конфайнмента 
[1]. Співробітниками Інституту виконано досліджен-
ня впливу зміни вологісного режиму на утворення 
радіоактивних аерозолів і закономірностей їхнього 
перенесення у просторі під НБК, що дозволило на-
уково обґрунтувати безпеку експлуатації комплек-
су НБК-ОУ. На основі досліджень стану полімерних 
покриттів на скупченнях паливовмісних матеріалів 
(ПВМ) ОУ надано наукові рекомендації з експлуатації 
системи подачі пилепригнічуючих розчинів у період 
2021–2022 рр. Результати роботи впроваджені на 

ЧАЕС, що сприяє підвищенню достовірності визна-
чення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на 
рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Крім цього, у 2020 р. під час виконання науково- 
дослідницьких робіт отримано результати, які дозво-
ляють планувати та виконувати майбутні роботи щодо 
перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

За допомогою спеціалізованого обладнання до-
сліджено фазовий склад і мікроструктуру ПВМ ОУ 
з  метою ідентифікації й вивчення фізико- хімічних 
процесів, що визначають деградацію цих матеріалів. 
Це дозволило оновити модель еволюції мікрострук-
тури лавоподібних ПВМ 4-го блока ЧАЕС, що надає 
можливість визначати поведінку матеріалів не одним 
або декількома фізичними та хімічними процесами, 
а  їхнім взаємозв’язком і  взаємовпливом. Зроблено 
прогноз еволюції мікроструктури лавоподібних ПВМ 
до 2070 р. Оновлена модель еволюції структури лаво-
подібних ПВМ і прогноз їхньої поведінки впроваджено 
у державному спеціалізованому підприємстві (ДСП) 
«ЧАЕС», що дозволяє коректно визначати рівень ядер-
ної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ.

З  метою забезпечення умов довготривалого 
зберігання та/або майбутнього захоронення лаво-
подібних ПВМ розроблено методичні та технологіч-
ні підходи щодо створення методів кондиціювання, 
які впроваджено у роботу державної установи (ДУ) 
«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 
України» для прогнозування розвитку радіоекологіч-
ної ситуації на території Українського Полісся, а та-
кож у навчальному процесі 4-го освітнього рівня під 
час підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки 
про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека»).

Виготовлено лабораторний пристрій дозованої 
подачі розчинників та реагентів для селективно-
го вилуговування речовин з мінеральних об’єктів 
і дослідження процесів у лавоподібних ПВМ елек-
трокінетичними методами. Підготовлено відповідні 
зразки для проведення експериментів щодо вилуго-
вування цих матеріалів розчинами азотної кислоти 
й електрокінетичної активації фізико- хімічних про-
цесів, а також визначено закономірності процесів 
у розчинах азотної кислоти різної концентрації по-
рового простору ПВМ біля включень оксидів ура-
ну з метою їхнього селективного вилуговування та 
наступного переводу в хімічно стабільні кристаліч-
ні сполуки. Переведення оксиду урану з включень 
лавоподібних ПВМ у стабільні кристалічні сполуки 
значно зменшує утворення аерозолів за умов виходу 
урану, продуктів поділу й активації з цих матеріалів, 

Рис 1. Об’єкт «Укриття» під Новим безпечним 
конфайнментом
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що дозволяє зменшити ризики для персоналу під час 
демонтажу старих конструкцій на ОУ та прийнят-
тя рішень щодо поводження з лавоподібними ПВМ 
і, таким чином, сприяє підвищенню ядерної, еколо-
гічної та радіаційної безпеки комплексу НБК-ОУ під 
час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Наукові та 
науково- практичні результати плануються до впро-
вадження у ДСП «ЧАЕС».

Запропоновано алгоритм ідентифікації небез-
печної зміни рівня підкритичності скупчення ядерно 
небезпечних матеріалів, в основі якого визначення 
градієнтів параметрів з динаміки щільності пото-
ку нейтронів, що реєструється, й отримання інших 
нейтронно- фізичних характеристик за допомогою 
розрахунково- експериментальних кривих. За резуль-
татами варіативного розрахунку потужності енерго-
виділення при зміні реактивності та часу утримання 
її цілісності оцінено діапазон потенційних радіацій-
них наслідків у разі виникнення самопідтримуючої 
ланцюгової реакції поділу нейтронів у зоні скупчення 
ядерно небезпечних матеріалів. Отримані дані впро-
ваджено у ДСП «ЧАЕС» під час розробки програми 
безпечного виконання робіт з перетворення ОУ на 
екологічно безпечну систему, що дозволяє підвищити 
достовірність визначення поведінки ПВМ ОУ в умо-
вах НБК і сприяє покращенню контролю ядерної та 
радіаційної небезпеки комплексу НБК-ОУ.

Безпека експлуатації ядерних установок

Розроблено програми обробки експеримен-
тальних даних нейтронних шумів на основі методів 
Фейнмана, Могільнера —  Золотухіна та Россі-альфа, 
які були застосовані для обробки даних вимірюван-
ня шумів на дослідницькому реакторі типу ВВР-М, 
а  також методику розрахунку нейтронних шумів 
у різноманітних підкритичних системах з різними 
нейтронними джерелами. Побудовано комплекс ма-
тематичних моделей елементів активної зони дослід-
ницького реактора типу ВВР-М, що дозволяє визна-
чити ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів 
у реакторі й інші важливі нейтронно- фізичні харак-
теристики, за допомогою якого проведено чисельні 
експерименти щодо визначення найбільш оптималь-
ного місця розташування дослідницьких каналів 
в активній зоні реактора типу ВВР-М для проведення 
фізичних експериментів з опромінення досліджува-
них зразків, детекторів, конструкційних матеріалів 
тощо. Результати роботи впроваджено у товаристві 
з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Імпульс- Київ» 

і ДСП «ЧАЕС», що сприяє покращенню сучасних ін-
формаційних систем контролю важливих параметрів 
для безпечної експлуатації енергоблоків на українсь-
ких АЕС.

Побудовано тривимірну математичну модель ак-
тивної зони водо-водяного енергетичного реактора 
типу ВВЕР-1000 для дослідження фізичних процесів 
під час першого завантаження палива, а також рівня 
біологічного захисту. Шляхом математичного моде-
лювання досліджено закономірності впливу радіа-
ційного випромінювання на структурні зміни, які 
у свою чергу призводять до зміни термодинамічних 
параметрів системи. Отримані результати планують-
ся до впровадження у державному підприємстві (ДП) 
«Національна атомна енергогенеруюча кампанія 
“Енергоатом”» (НАЕК «Енергоатом») і можуть бути 
корисними як для можливості продовження тер-
міну експлуатації ядерних реакторів типу ВВЕР-440 
й ВВЕР-1000, так і для проектування та будівництва 
нових перспективних ядерних реакторів.

У рамках спільного українсько- китайського про-
екту програми «Один пояс —  один шлях» у співробіт-
ництві з МОН України, Міністерством освіти Китаю 
і ТОВ «Шицзячжуанський перший арматурний завод» 
виконано науково- дослідницьку роботу «Досліджен-
ня основних технологій підвищення безпеки та про-
довження термінів експлуатації АЕС з реакторами 
з водою під тиском». Звіт щодо проведених досліджень 
надано МОН України та Міністерству освіти Китаю, 
а отримані результати разом з переданим досвідом 
вітчизняних дослідників дозволяють китайським 
спеціалістам розпочати діяльність з  продовження 
термінів експлуатації АЕС у понадпроектні строки.

Відповідно до угоди про співробітництво з ком-
панією Qingdao Xianchu Energy Development Group 
Ltd. групою співробітників ІПБ АЕС спільно з ки-
тайськими інженерами виконана розробка пристрою 
для вилучення детекторів IITA (In-core Instrument 
Thimble Assemblies) із зони двоконтурних водо-во-
дяних енергетичних реакторів типу AP-1000, що 
дозволило створити два нових варіанти, які відріз-
няються між собою за технологією вилучення гільз 
і не мають аналогів у світі (рис. 2). Після проведен-
ня низки досліджень визначено оптимальну техно-
логію пристрою та виготовлено робочий зразок на 
виробничих потужностях компанії Qingdao Xianchu 
Energy Development Group Ltd. На сьогодні пристрій 
знаходиться у Китаї та перебуває на стадії випро-
бувань. Планується впровадження технології на 
АЕС «Хайян».
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Зняття з експлуатації ядерних установок

У 2020 р. співробітниками ІПБ АЕС було продов-
жено роботи, спрямовані на забезпечення науково- 
методичної підтримки процесів щодо зняття з  екс-
плуатації АЕС і  забезпечення безпеки персоналу та 
населення під час їхнього виконання.

Виконано багатокритеріальний аналіз радіацій-
них наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та 
в оточуючому середовищі. Зокрема, проаналізовано 
перелік важких аварій та визначено основні стани 
пошкодженого енергоблока з урахуванням реалізації 
стратегій керування важкими аваріями. Для обраного 
переліку важких аварій на основі методик розрахунків 
радіаційних наслідків проведено оцінку цих наслід-
ків, які є найсуттєвішими з точки зору утворення РАВ 
і забруднення довкілля. Показано, що в залежності 
від типу метеорологічних умов під час аварії забруд-
нення поверхні на різних відстанях від аварійного 
енергоблока за межею санітарно- захисної зони може 
класифікуватися як середньо- та низькоактивні РАВ, 
ця відстань може досягати 14 км від аварійного енер-
гоблока. Розраховані очікувані дози населення та рівні 
радіаційного забруднення території навколо аварій-
ного енергоблока. Результати роботи з проведення 
всебічного аналізу радіаційного стану АЕС і прилеглої 
території після закінчення гострої фази аварії, а також 
запропоновані науково обґрунтовані підходи та мето-
ди використання технологій для приведення післяа-
варійних енергоблоків і навколишнього середовища 
в екологічно безпечний стан впроваджено у практич-
ну діяльність ДСП «ЧАЕС». Все це використовується 
при розробці та обґрунтуванні вимог і технічних рі-
шень під час планування заходів щодо зняття з екс-
плуатації енергоблоків ЧАЕС і вилучення ядерних 
матеріалів з ОУ, а також аналізі ефективності методів 

поводження з РАВ усіх видів, у тому числі їхнього зби-
рання, транспортування та зберігання із забезпечен-
ням радіаційної, ядерної й екологічної безпеки з ура-
хуванням нормативної бази України.

Розроблено науково обґрунтовані загальні вимо-
ги до спеціальних пристроїв з демонтажу елементів 
АЕС в залежності від їхнього радіаційного стану. Зо-
крема, проаналізовано позитивну практику техноло-
гій демонтажу радіаційно забрудненого обладнання 
АЕС. Показано, що під час вибору методу демонта-
жу в першу чергу необхідно враховувати радіаційну 
ситуацію та трудомісткість робіт. Водночас на вибір 
методів впливають інші фактори, у тому числі мож-
ливість фізичного доступу до місця виконання техно-
логічної операції, можливість зниження потужності 
дози дезактивацією або застосуванням радіаційного 
захисту, кваліфікаційний рівень робіт, а також ор-
ганізаційні аспекти. Рекомендації щодо вибору тех-
нології дезактивації об’єктів аварійної АЕС на основі 
аналізу ефективності різноманітних методів дезак-
тивації впроваджено у науково- технічну діяльність 
ДП «Державний науково- технічний центр систем 
контролю та аварійного реагування» (ДП «ДНІЦ 
СКАР»), що дозволяє приймати науково обґрунтовані 
рішення щодо поводження з РАВ на підприємствах 
атомної енергетики, а також проводити стратегічне 
планування в ядерно- енергетичному комплексі.

З використанням даних супутникових вимірю-
вань потужності радіаційного випромінювання за-
пропоновано метод оцінювання інтенсивності емісії 
радіонуклідів в атмосферу під час лісових пожеж на 
радіоактивно забруднених територіях, який дозво-
ляє оперативно оцінити та спрогнозувати наслідки 
лісових пожеж, у тому числі розповсюдження радіо-
активних аерозолів в атмосфері та дози опромінення 

Рис. 2. Розроблені варіанти пристрою  
для вилучення гільз IITA

Рис. 3. Ушкодження рослинного покриву  
в зоні відчуження внаслідок лісових пожеж 2020 р.  

за даними супутникових спостережень
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персоналу Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) 
і населення за її межами з використанням комп’ю-
терних онлайн- систем підтримки прийняття рішень 
щодо захисту людей від впливу радіоактивного за-
бруднення навколишнього середовища (рис. 3). На-
уково обґрунтовані рекомендації з екологічної реа-
білітації радіоактивно забруднених територій ЧЗВ на 
основі результатів експериментальних і модельних 
досліджень плануються до впровадження у Держав-
ному агентстві України з управління зоною відчу-
ження й Міністерстві розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України.

Поводження з ВЯП і РАВ

В  ІПБ АЕС НАН України виконано розроб-
ку рецептури спеціального радіаційно- захисного 
бетону для виготовлення контейнерів HI-STORM 
Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) з вико-
ристанням вітчизняних матеріалів. Випробування 
зразків бетону підтвердили відповідність запропо-
нованого складу національним стандартам і вимо-
гам виробника контейнерів компанії США Holtec 
International. Розроблено Регламент радіаційного 
контролю при експлуатації ЦСВЯП, технологічний 
регламент на виробництво бетону та заповнення 
обичайок контейнерів HI-STORM, а також програму 
приймальних випробувань бетону цих контейнерів. 
Результати робіт впроваджені у НАЕК «Енергоатом» 
під час розробки документів, необхідних для отри-
мання окремого дозволу на введення в дослідно- 
промислову експлуатацію ЦСВЯП, що дозволить 
посилити енергетичну незалежність України за 
рахунок відмови від послуг Російської Федерації зі 
зберігання ВЯП (рис. 4).

На основі проведеного дослідження технологій 
сухого зберігання ВЯП розроблено Звіт з  оцінки 
впливу на навколишнє середовище будівництва та 
експлуатації сховища ВЯП Чорнобильської станції 
(СВЯП-2), а також науково обґрунтовано створення 
мережі спостережних свердловин радіогідроеколо-
гічного моніторингу на майданчику цього сховища. 
Це дозволило у 2020 р. провести «гарячі» випробу-
вання та розмістити у сховищі 186 збірок ВЯП для 
зберігання на наступні 100 років (рис. 5). Зберігання 
буде здійснюватися відповідно до всіх вимог Між-
народного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що 
гарантує екологічну безпеку для довкілля. Результа-
ти роботи впроваджено в ДСП «ЧАЕС», що сприяє 
підвищенню загальнобудівельної безпеки за раху-
нок контролю інженерно- геологічних та інженерно- 
гідрогеологічних умов експлуатації СВЯП-2 та до-
зволяє приймати науково обґрунтовані рішення 
щодо поводження з ВЯП на підприємствах атомної 
енергетики.

В ІПБ АЕС НАН України побудовано комплекс 
фізико- хімічних математичних моделей для визна-
чення сумарної активності РАВ, зміни стану ПВМ, 
закономірностей атмосферного перенесення радіо-
нуклідів, а також впливу радіаційно небезпечних Рис. 4. Майданчик ЦСВЯП

Рис. 5. Розміщення першого контейнеру 
з відпрацьованим ядерним паливом у сховище СВЯП-2
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об’єктів на навколишнє середовище. Розроблено 
методичні рекомендації для підтримки прийняття 
рішень, спрямованих на мінімізацію впливу радіа-
ційно небезпечних об’єктів на довкілля. Результати 
математичного моделювання фізико-хімічних про-
цесів характеристик РАВ, що локалізовані у модулі 
А-1 пункту захоронення РАВ (ПЗРВ) «Підлісний» 
з оцінкою кількості в них ядерних матеріалів, а також 
методологію спектрометричного гамма- каротажу 
з використанням спеціального  математичного апа-
рату впроваджено у ДСП «Центральне підприємство 
з поводження РАВ», що сприяє підвищенню радіа-
ційної та екологічної безпеки ПЗРВ «Підлісний» 
і дозволяє розробити заходи щодо безпечного по-
водження з радіаційними відходами.

Інститут супроводжував проведення комплекс-
них активних випробувань заводу з переробки твер-
дих РАВ Чорнобильської атомної станції, метою яких 
є дослідження можливості виключення вимірювань 
нейтронних потоків для оцінки твердих РАВ і вве-
дення методу визначення активності радіонуклідів 
у відходах і золі, яка утворюється за умов спалювання 
«горючих твердих РАВ». Під час виконання роботи, 
зокрема, виконано супровід робіт щодо налагоджен-
ня роботи спектрометричної системи паспортизації 
упаковок з цими відходами, а також з метою розра-
хунку радіоактивних векторів удосконалено три-
вимірну математичну модель і розроблено спеціалі-
зоване програмне забезпечення.

Співпраця з національними та закордонними 
науковими організаціями

ІПБ АЕС продовжує плідну співпрацю більше 
ніж з 20 науковими установами України в рамках 
договорів про спільну науково- технічну діяльність.

Інститут має угоди про співробітництво з та-
кими міжнародними організаціями та компаніями 
як: МАГАТЕ, Підрозділ з  проблем безпеки НАТО 
(NATO Emerging Security Challenges Division, США), 
Відділ безпеки та радіації Дослідницького цен-
тру Юліха (Research Center Jülich, Department for 
Safety and Radiation), Міжнародна консультаційна 
група Consortium of PLEJADES GmbH, товариство 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 
gGmbH (Німеччина), Японське агентство з атомної 
енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Націо-
нальна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), 
ТОВ «Китайсько- українські ядерно- енергетичні тех-
нології Сянчу», Університет Південної Кароліни, 

Університет штату Східного Теннессі, Університет 
Клемсона (США), компанія Qingdao Xianchu Energy 
Development Group Ltd. (Китай), Аргонська націо-
нальна лабораторія (США), Університет Брістоля 
(Велика Британія), Корейський науково- дослідний 
інститут атомної енергії (Південна Корея) та інші.

За грантом МАГАТЕ завершена робота «Мето-
ди аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних 
горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індика-
торів» (Methods for Analyzing the Hydrogeological 
Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear 
Power Plants using Indicators; Research Contract  
No. 22546). Мета роботи полягала в розробці відносно 
простого, але дієвого методу оцінки гідрогеологічних 
параметрів за допомогою математичного моделюван-
ня розповсюдження індикаторів і радіоактивних ізо-
топів. Співробітниками ІПБ АЕС розроблено такий 
метод і за допомогою верифікації імітаційного мате-
матичного моделювання та фактичних експеримен-
тальних даних продемонстровано його застосування 
(рис. 6). Зазначений метод прийнятий замовником 
(МАГАТЕ).

Науковці ІПБ АЕС беруть участь у  спільно-
му українсько- японському проекті «Покращення 
радіаційного контролю навколишнього середовища 

Рис. 6. Ореол розповсюдження радіостронцію (а) 
та тритію (б) у підземних водах біля комплексу НБК-ОУ

а

б
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та законодавчої бази в Україні для екологічної реа-
білітації радіоактивно забруднених майданчиків» 
програми «Наукове технічне партнерство в інтересах 
сталого розвитку» (Science and Technology Research 
Partnership for Sustainable Development, SATREPS) за 
підтримки Японського агентства з науки і технологій 
(Japan Science and Technologies Agency, JST) і Японсь-
кого агентства міжнародного співробітництва (Japan 
International Cooperation Agency, JICA). Метою роботи 
є посилення технічного рівня радіаційного контро-
лю й законодавчої бази в Україні для екологічного 
відновлення радіоактивно забруднених територій, 
а також забезпечення моніторингу та моделювання 
для підтримки здійснення нового районування ЧЗВ. 
У 2020 р. встановлено аспіраційні установки Sibata 
в  зоні відчуження (ставок- охолоджувач ЧАЕС) та 
у м. Київ (майданчик Інституту) для контролю рів-
ня радіоактивного забруднення приземного повітря. 
Проведено перші відбори проб повітря та виконано 
спектрометричні вимірювання проб активності. 
Використовуючи математичні моделі ІПБ АЕС, єв-
ропейської системи аварійного реагування RODOS 
та Фукусімського університету проведено спільну 
верифікацію модельних комплексів для оцінки та 
прогнозування впливу лісових пожеж ЧЗВ у квітні 
2020 р. на радіаційний стан території України (у тому 
числі м. Київ).

Незважаючи на складну економічну ситуацію 
у зв’язку з епідемією світового масштабу, яка усклад-
нює міжнародну діяльність, у 2020 р., зокрема, було 
підписано рамкову угоду між Аргонською національ-
ною лабораторією США та ІПБ АЕС про науково- 
технічне співробітництво щодо програми управлін-
ня старінням сховища ВЯП в Україні. Згідно з цією 
угодою спеціалісти ІПБ АЕС виконуватимуть робо-
ти на замовлення лабораторії. Крім того, підписаний 
Меморандум між ІПБ АЕС і Брістольським універ-
ситетом Королівської інженерної академії Великої 
Британії про обмін інформацією та напрацьованим 
досвідом, що забезпечить співробітництво сторін 
у таких сферах досліджень як робототехніка, визна-
чення характеристик і поводження з РАВ, розробка 
дистанційних методів дослідження радіаційних умов 
у приміщеннях ОУ та характеристика радіаційно не-
безпечних матеріалів, які мають бути вилучені під 
час реалізації робіт з перетворення ОУ на екологічно 
безпечну систему.

Інститут продовжує працювати з громадськістю, 
зокрема, шляхом висвітлення результатів своєї діяль-
ності та наукових досягнень у засобах масової інфор-

мації. Досвід, отриманий у результаті виконуваних 
робіт, передається у вигляді звітів до Українського 
інституту науково- технічної експертизи та інфор-
мації (УкрІНТЕІ), опублікованих статей, інформації 
на сайті Інституту, публікації монографій, доповідей 
на семінарах, конференціях, читанні лекцій у вищих 
навчальних закладах під час підготовки бакалаврів, 
магістрів та аспірантів.

Науково‑ організаційна діяльність

Відповідно до постанови Президії НАН Украї-
ни від 15.05.2019 р. № 149 «Про атестацію наукових 
працівників у наукових установах НАН України» 
та керуючись Положенням про атестацію науко-
вих працівників ІПБ АЕС НАН України у 2020 р. 
було проведено атестацію наукових працівників 
Інституту. Загалом проведено 15 засідань атеста-
ційної комісії у м. Чорнобиль та м. Київ. Атестовано  
73 фахівця, з них: 71 —  атестовані та визнані такими, 
що відповідають займаній посаді, 6 —  атестовано та 
згідно з рекомендаціями переведено на вищі посади. 
Водночас 2 фахівця було визнано такими, що не від-
повідають займаній посаді. Комісія запропонувала 
їх атестувати терміном на 1 рік з рекомендацією пе-
ревести на іншу посаду.

На сьогодні п’ять фахівців ІПБ АЕС працюють 
над дисертаційними роботами на здобуття науково-
го ступеня доктора наук, шість —  над роботами на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук, шестеро 
працівників навчаються в аспірантурі.

У 2020 р. в ІПБ АЕС чотири студента НТУУ «КПІ 
імені І. Сікорського» проходили практику, два сту-
денти зазначеного університету —  дипломну прак-
тику. Прийняті на роботу два випускники вищого 
навчального закладу.

На стажування в установи за кордоном відправ-
лено четверо наукових працівників. Забезпечено ста-
жування одного молодого вченого за міжнародною 
програмою «Поетапна навчально- тренувальна про-
грама» (Sandwich Training Educational Program, STEP) 
в Інституті Йожефа Стефана, м. Любляна (Словенія). 
Троє молодих вчених взяли участь у роботі міжна-
родної конференції «Nuclear Energy for New Europe» 
(м. Порторож, Словенія).

У звітному році Інститутом організовано:
V Міжнародну конференцію INUDECO’20 «Про-

блеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енерге-
тики та відновлення навколишнього середовища» 
(27–29 квітня, м. Славутич), спільно з ДСП «ЧАЕС», 
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Виконавчим комітетом міської ради м. Славутич, 
Державним агентством України з управління зоною 
відчуження й Інститутом проблем математичних ма-
шин і систем НАН України;

Науково- технічний семінар молодих учених 
відділення ядерної та радіаційної безпеки (8 липня, 
м. Чорнобиль);

Науковий семінар щодо стану ПВМ ОУ (22 жовт-
ня, м. Чорнобиль), спільно з ДСП «ЧАЕС»;

робочі зустрічі з представниками Брістольсь-
кого університету Королівської інженерної ака-
демії Великої Британії (20 жовтня та 11 листопада, 
м. Чорнобиль).

Водночас співробітники ІПБ АЕС брали участь 
у 13 міжнародних заходах в Україні, Франції, Австрії, 
Словенії, Росії, Японії, Великобританії та в 7 націо-
нальних заходах у Києві, Харкові, Дніпрі, Житомирі, 
Чернігові, Чорнобилі, Славутичі.

Співробітники ІПБ АЕС брали участь у:
виступі як наукового експерта у програмі новин 

«Факти» на каналі ICTV щодо наслідків пожеж у ЧЗВ 
(15 квітня 2020 р.);

виступі на Радіо Промінь щодо впливу іонізуючо-
го опромінення на живі організми та значення хроніч-
ного опромінення для населення (26 квітня 2020 р.).

У 2020 р. було надруковано чотири книжкові ви-
дання, авторами яких стали співробітники ІПБ АЕС 
(рис. 7):

1. Носовський А. В. Дозиметрія та захист від 
іонізуючого випромінювання: підручник / А. В. Но-
совський, Б. М. Бондар. —  Київ : Фенікс, 2020. — 408 
с. — (Серія «Безпека атомних станцій»).

2. Garger E. Secondary radioactive contamination 
of the atmosphere in intermediate and late phases of a 

nuclear emergency / E. Garger, A. Nosovskyi, M. Talerko. 
—  Kyiv : Akademperiodyka, 2020. — 274 p. https://doi.
org/10.15407/akademperiodyka.410.274.

3. Talerko  M.  Atmospheric Transport of 
Radionuclides Initially Released as a Result of the 
Chernobyl Accident / M.  Talerko, E.  Garger, T.  Lev, 
A.  Nosovskyi // Behavior of Radionuclides in the 
Environment II / A. Konoplev, K. Kato, S. Kalmykov (eds). 
—  Singapore : Springer, 2020. —  P. 3–74.

4. Вишневський  Д.  О.  Чорнобильський 
радіаційно- екологічний біосферний заповідник. 
Літопис природи за 2019 рік / Д. О. Вишневський, 
С. М. Обрізан, С. А. Паскевич. —  Київ : Державне 
агентство України з управління зоною відчуження, 
2020. — 214 с.

З 2018 р. ІПБ АЕС став співзасновником журна-
лу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, 
періодичність  —  до 4 разів на рік) спільно з  ДП 
«ДНІЦ СКАР» та громадською організацією «Україн-
ське ядерне товариство». Відповідно до Наказу МОН 
України від 28.12.2019 р. № 1643 журнал входить до 
Переліку наукових фахових видань України. У 2020 р. 
видано чотири випуски журналу [4].

Результати досліджень співробітників Інституту 
у 2020 р. опубліковані у наукових виданнях, що індек-
суються провідними наукометричними базами даних 
(Scopus, Web of Science). Загальна кількість цих статей 
утричі перевищує аналогічний показник у порівнянні 
з середнім значенням 2015–2017 рр. і знаходиться на 
тому ж рівні, як 2019 р. Водночас публікаційна актив-
ність закордоном підвищилась у чотири рази порівня-
но з  середнім значенням аналогічного показника 
2015–2017 рр. і в півтора рази порівняно з попереднім 
роком. Кількість статей у рецензованих фахових ви-

Рис. 7. Книжкові видання співробітників ІПБ АЕС, надруковані у 2020 р.
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даннях України у порівнянні з 2019 р. підвищилась 
у 1,3 рази. На додаток, у 2020 р. було отримано 13 ак-
тів впровадження результатів науково- дослідницьких 
робіт, що вдвічі перевищує їхню кількість у поперед-
ньому році.

Наразі з метою нерозповсюдження коронавірус-
ної інфекції більшість зустрічей і заходів відбуваєть-
ся в онлайн- режимі, як правило інформація пере-
дається за допомогою телекомунікаційних засобів, 
тому ІПБ АЕС постійно підтримує свій інтернет-сайт 
[5], а також сайт науково- технічного журналу «Ядер-
на енергетика та довкілля» в належному стані. Так, 
у 2020 р. сайт Інституту відвідали користувачі більше 
ніж з 210 іноземних країн.

Висновки

ІПБ АЕС є єдиною науковою установою в Україні, 
яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує 
забезпечувати науково- технічну підтримку робіт зі 
зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетво-
рення ОУ на екологічно безпечну систему. Соціальне 
значення робіт, що виконуються, полягає в захисті 
людини та навколишнього природного середовища 
від потенційних ризиків, пов’язаних з  існуванням 
радіаційно небезпечного зруйнованого енергоблока, 
небезпека якого з часом зростає за рахунок руйну-
вання конструкцій, що постраждали внаслідок аварії. 
Вирішення проблеми перетворення ОУ на екологічно 
безпечну систему є актуальним завданням сьогоден-
ня не тільки для України, але й для всього міжнарод-
ного співтовариства.
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The Work Results of the Institute for Safety Problems 
of Nuclear Power Plants of the NAS of Ukraine in 2020

The year 2020 has become a real challenge for 
almost all aspects of life all over the world. Under these 
conditions, Ukrainian science, which has been in a state 
of crisis for more than a year, has been forced to overcome 
additional difficulties. However, due to the efforts of 
scientists, scientific work not only did not stop, but also 
received a large development effort in new directions 
and formats. In 2020, the Institute for Safety Problems 
of Nuclear Power Plants was one of the scientific 
institutions that under the new conditions made every 
effort to carry out the planned scientific researches 
and perform works in accordance with its activities.  
The main results of scientific and scientific- organizational 
activities of the Institute for Safety Problems of Nuclear 
Power Plants in 2020 are presented in the article. Despite 
the difficult economic situation due to the epidemic, 
the staff of the Institute obtained important results in 
studies of nuclear and radiation safety of the Shelter 
object, and in works aimed at improving the reliability 
and safety of existing Ukrainian and foreign nuclear 
power plants. The results of works in the field of the 
Shelter object transformation into an ecologically 
safe system, safe operation of nuclear facilities, 
decommissioning of nuclear facilities, spent nuclear 
fuel and radioactive waste management are presented 
in the article. The results of the work performed under 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) grant 
and the Ukrainian- Japanese Science and Technology 
Research Partnership for Sustainable Development 
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(SATREPS) project are described. The implementation 
of the results of these studies in practice is indicated. 
Scientific and expert activities in the interests and at the 
request of public authorities, cooperation with national 
and foreign scientific organizations as well as scientific 
and organizational activities in 2020 are described. 
Information on internal certification of employees, 
participation in international and national events, 
publishing and etc. is presented.

Keywords: Institute for Safety Problems of Nuclear Power 
Plants, scientific activity, international cooperation, scientific 
results implementation.
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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 доку-
мент 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. Зау-
важення 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 узгод-
ження 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 фор-
мату 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.

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.

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, використо-
вуючи таку послідовність символів: *, **. Слід упевнитися, що кожна таблиця процитована в тексті.
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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 безпо-
середньо 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 ско-
роченому вигляді.

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 транслі-
терації (з української – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 «Про впо-
рядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», з російської – відповідно до «Системы транс-
литерации Библиотеки конгресса США»). 

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 варіан-
том 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 ін-
формативною (позбавленою загальних слів), змістовною (відображати основний зміст статті та результатів 
досліджень) і містити термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів. Неприйнятним є нере-
дагований 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 по-
шук 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, інтерпретація резуль-
татів та їх апробація; висновки.

Вступ має надати читачеві інформацію (зокрема довідкового характеру), необхідну для того, щоб зро-
зуміти, 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, моно-
графії, 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 
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випливає, наскільки автор особисто розуміє стан проблеми, яку береться досліджувати. 
У літературному огляді висвітлюють не вирішені іншими вченими частини проблеми, які досліджує ав-

тор; 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 ре-
зультатів попередніх досліджень і пояснення того, наскільки вони співвідносяться з поточним досліджен-
ням; 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 викори-
стовували 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.

Інтерпретація результатів та їх апробація передбачає приклади практичних рішень (результати чи-
сельних експериментів, графіки, діаграми тощо) на основі отриманих автором наукових результатів. При-
клади 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.

Висновки відображають, наскільки матеріал дослідження відповідає його цілям, сформульованим у 
вступі. Варто означити, чи існують альтернативні інтерпретації отриманих результатів та порівняти отри-
мані 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.
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 україн-

ського 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).  

Більше інформації та приклади оформлення References до літературних джерел різних типів дивіться на 
сайті журналу npe.org.ua в розділі «Вимоги до статей».




