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ЕКСПРЕС-ПРОГНОЗ ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСЕЛЕННЯ
ВІД ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИХ ВИКИДІВ АЕС
Запропоновано експрес-метод перспективної оцінки дозового навантаження на населення з територій, які зазнають одночасного впливу від радіонуклідних полютантів природного та штучного походження. На підставі
результатів радіоекологічних досліджень на територіях, що піддаються впливу газоаерозольних викидів ЮжноУкраїнської та Запорізької АЕС, розраховано величини середньорічних та очікуваних за життя людини нормалізованих величин дозового навантаження від газоаерозольних викидів АЕС, здатних полегшити роботу системи дозиметричного моніторингу територій поблизу АЕС.
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Вступ
Важливим засобом забезпечення радіаційної
безпеки при використанні ядерної енергії є радіаційно-екологічний моніторинг, під яким розуміється система регулярних спостережень за показниками радіонуклідного забруднення оточуючого середовища та параметрами стану біоти, з
метою своєчасного виявлення й прогнозування
небажаних для екосистем та людини наслідків.
Одночасно сьогодні відомі недосконалості сучасної системи організації радіаційно-екологічного моніторингу територій, особливо поблизу ядерних об’єктів, які полягають у неможливості швидкої орієнтації у прогнозованих рівнях
опромінення населення через трудомісткість досліджень міграції радіонуклідних полютантів у
довкіллі, невиправдану втрату часу для проведення численних спостережень за усіма радіонуклідами із суміші викиду.
У роботі представлено результати виконаних
досліджень за двостороннім україно-білоруським
науково-дослідним проектом Ukrainian State
Fund for Fundamental Researches – Belarus Republican Fund for Fundamental Researches №54.4/0342013 (0113U004459) та кафедральною темою
ЧДУ імені Петра Могили (0113U005721). На підставі результатів наших багаторічних (1980 2009 рр.) радіоекологічних та дозиметричних
досліджень у районі Южно-Української АЕС
(ЮУ АЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС) здійснено
пошук апарату оперативного прогнозування дозового навантаження на людину від викидів АЕС
в умовах звичайної її роботи.
Методи дослідження
Матеріалами виступали результати наших багаторічних (1980 - 2009 рр.) радіоекологічних та
дозиметричних досліджень у районі ЮУ АЕС та

ЗАЕС [8], частково висвітлених у [9 - 11], результати НДР [5] та звітні матеріали [14]. При
цьому доза зовнішнього опромінення людини
визначалася за результатами вимірювань:
1) потужності експозиційної дози на відкритій
місцевості в місцях розташування стаціонарних
постів спостереження в 30-кілометровій зоні ЮУ
АЕС за допомогою приладів СРП-88Н і ДБГ-06
[14];
2) потужності експозиційної дози на відкритій
місцевості в місцях розташування датчиків системи АСРК [8];
3) інтегральної поглиненої дози в повітрі за
допомогою термолюмінісцентних дозиметрів
ТЛД-500К у стаціонарних пунктах спостереження навколо ЮУ АЕС [14];
4) радіонуклідного складу атмосферних випадінь седиментаційним методом шляхом радіометрії зібраного пилу на спектрометричній установці SBS-50М з напівпровідниковим детектором ДГДК-175В-3 [14];
5) радіонуклідного складу аерозолів атмосферного повітря аспіраційним методом у пунктах
спостереження навколо ЮУ АЕС із щотижневим
відбором проб при постійному режимі роботи
фільтроелектроустановки та подальшим щоквартальним озоленням проб, об’єднаних по пунктах,
які знаходяться на однакових радіусах навколо
АЕС: перший радіус – 0...+3 км, другий –
3...8 км, третій – 8...16 км, четвертий – 16...24 км
та контрольний пункт на відстані 33 км від АЕС.
Доза внутрішнього опромінення людини визначалася за результатами:
1) багаторічних (1980 - 2000 рр.) радіоекологічних досліджень у районі ЮУ АЕС та ЗАЕС,
виконаних у Миколаївській науково-дослідній
лабораторії «Ларані» [8];
2) дозиметричних досліджень, проведених лабораторією зовнішньої дозиметрії ЮУ АЕС за
1999 - 2009 рр. [14].
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Моделювання розсіювання викидів з АЕС суміші радіонуклідів виконано на підставі гауссової моделі відповідно до рекомендацій МАГАТЕ
[1, 2]. При визначенні дифузійних властивостей
повітряного середовища в районі ЮУ АЕС використано дані багаторічних спостережень метеостанції м. Вознесенськ та метеостанції ЮУ АЕС.
Оцінку випадіння радіонуклідів виконано, враховуючи розу вітрів для відстані 2500 м, де розташований найближчий до АЕС населений
пункт. Ефективну дозу за рахунок інкорпорованих радіонуклідів визначено згідно з існуючою у
сфері радіаційної безпеки методикою обчислення
ефективної еквівалентної дози через сумарне річне надходження радіонуклідів в організм людини з використанням рекомендованих МКРЗ дозових коефіцієнтів [3, 4]. Ефективна доза розраховувалася для референтного віку «дорослий».
При розробці методу оперативного прогнозування дозового навантаження на населення використано метод камерних моделей, метод базової радіаційної характеристики та реперного радіонукліда [6, 12, 13, 15]. В основі взято принцип
нормалізації, тобто представлення результатів
моделювання на одиницю радіаційного забруднення камери, що стоїть на початку дозоформуючого ланцюга [6, 15]. Нормалізація виконувалася за базовою радіаційною характеристикою
(BRD), встановлення якої здійснювали виходячи
з таких принципів: цей показник повинен не
тільки характеризувати радіаційне забруднення
об’єкта довкілля, що стоїть на початку дозоформуючого ланцюга, а також враховувати інші
чинники, які модифікують вплив радіаційного
забруднення цього об’єкта на людину.
При перевірці надійності прогнозування за
запропонованим способом застосовано метод
статистичного експерименту (метод МонтеКарло). При розробці прогнозних моделей формування інтегрального радіаційного навантаження на людину застосовано статистичну методологію, на підставі якої на заміну детермінованих величин змодельованої дози отримують їхні
стохастичні аналоги. При обробці результатів
досліджень використовували методи дисперсійного аналізу даних і методи багатовимірного
статистично аналізу за допомогою програмного
забезпечення STATISTICA 10.0.
Результати та їхнє обговорення
За результатами вимірювань потужності експозиційної дози на відкритій місцевості навколо
ЮУ АЕС протягом 1980 - 2009 рр. радіаційний
фон знаходився на рівні 15 - 22 мкР · год-1, що
відповідає природним для регіону значенням.
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Аналогічні дослідження на території навколо
ЗАЕС показали значення 13 - 15 мкР · год-1. Виходячи з цього, середня доза зовнішнього
௫௧
(external) опромінення ܧ௫௧
для населення з
територій поблизу ЮУ АЕС становила 0,80 ±
± 0,05 мЗв · рік-1, а для населення поблизу ЗАЕС
– 0,97 ± 0,05 мЗв · рік-1. За даними лабораторії
௫௧
,у
зовнішньої дозиметрії ЮУ АЕС [10] доза ܧ௫௧
середньому, дорівнювала 0,75...0,95 мЗв · рік-1.
Як відомо, крім фотонного опромінення, розсіяні у повітрі радіонукліди з АЕС (станційні радіонукліди) можуть обумовлювати також внутрішнє
опромінення, потрапляючи при цьому до організму людини через дихальні шляхи й шлунковокишковий тракт. Ефективна доза внутрішнього
(internal) опромінення людини при інгаляційному
(inhal) надходженні радіонуклідів, які потрапляють у зовнішнє середовище з газоаерозольними
int( inhal )

викидами (extrass) ЮУ АЕС – E st − extr , обчислена за результатами гамма-спектрометричних та
радіохімічних аналізів проб атмосферного повітря
за період 1999 - 2009 рр. у стаціонарних постах
30-кілометрової зони навколо ЮУ АЕС. Інтервал
inhal )
середньорічних значень Estint(−extr
становить
(10...100) · 10-12 Зв · рік-1.
int( inhal )
Величину дози E st − extr було уточнено розрахунковим методом виходячи з відомостей про викиди радіонуклідів (137,134 Cs, 58,60 Co, 54Mn, 51Cr,
59
Fe, 95Nb, 110mAg, 131I) ЮУ АЕС у 1999 - 2009 рр.
int( inhal )
[14]. Ефективна доза E st − extr визначена для відстані 2,5 км від ЮУ АЕС (це відстань між ЮУ
АЕС та найближчим до неї населеним пунктом м. Южноукраїнськ) за 16 румбами напрямку вітру. Зазначену відстань узято з точки зору верхніх
int( inhal )
оцінок ефективної дози E st − extr . У результаті
int( inhal )

сумарна середньорічна ефективна доза E st − extr
становить (10...200) · 10-12 Зв · рік1, у тому числі за
окремими радіонуклідами, Зв · рік-1: за 137Cs
(2...8) · 10-12, за 134Cs (2...5) · 10-12, за 60Co
(5...13) · 10-12, за 58Co (0,1...0,8) · 10-12, за 54Mn
(0,04...0,4) · 10-12, за 51Cr (0,04...0,8) · .10-12, за 59Fe
(0,2...1) · 10-12, за 95Nb (0,05...0,2 · 10-12, 110mAg
(0,5...2,5) · 10-12, 131I (2...200) · 10-12, 3Н (1...3) · 10-12.
int( inhal )
Структуру ефективної дози E st − extr за радіонуклідами наведено на рис. 1, а. Відзначимо, що
отримані розрахунковим методом величини добре
узгоджуються з результатами обчислення інгаляційної дози за даними натурних досліджень, наведеними вище.
int( ing )
Ефективна E st − extr доза внутрішнього опромінення людини за ланцюгом міграції «газоаерозольні викиди радіонуклідів - атмосферне
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а
б
Рис. 1. Структура ефективної дози за радіонуклідами (для територій радіусом 2,5 км навколо ЮУ АЕС):
int( inhal )

int( ing )

а - E st − extr ; б - E st − extr .

повітря - ґрунт (листя рослин) - сільськогосподарські рослини - людина» визначена за середньорічними даними викидів цих радіонуклідів ЮУ АЕС
за 1999 - 2009 рр. [14] та гауссової моделі розповсюдження домішок у повітрі з використанням
відомої моделі переносу радіонуклідів у рослини
через кореневий та стебловий шляхи внаслідок
осідання викинутих домішок на поверхню ґрунту
та рослини [13]. Верхні оцінки ефективної дози
ing )
E stint(− extr
розраховані для відстані 2,5 км від ЮУ
АЕС та у припущенні, що людина на 100 % споживає продукцією з власних присадибних ділянок. При такому підході ефективна доза внутрішint( ing )
нього опромінення людини E st − extr від перорального надходження 137Cs, 134Cs, 58Co, 60Co,
54
Mn, 51Cr, 59Fe, 95Nb, 110mAg, 131I, 3Н становить
(6...10) мкЗв · рік- 1. Структура дозового навантаження за радіонуклідами наведена на рис. 1, б:
основний внесок (40 %) вносили радіоізотопи цезію (137Cs, 134Cs), на другому місці – 131I.
Виходячи з вищенаведеного, можна зазначити, що у формуванні дозового навантаження на
людину внаслідок потрапляння в довкілля радіонуклідів з газоаерозольними викидами АЕС
( E st − extr ) беруть участь три складові:
inhal )
ing )
,
E st −extr = E stext−extr + E stint(−extr
+ E stint(−extr

кожна з яких, при застосуванні теорії камерних
моделей, представляє собою n-камерну модель
переносу радіонуклідів (при цьому зазвичай
n>>3), а визначення коефіцієнтів переносу між
камерами потребує радіометрії численної кількості проб, що в цілому ускладнює здійснення прогностичної оцінки дозової ситуації.
Для оперативної орієнтації у формуванні
дозової ситуації нами пропонується використовувати метод, який заснований на визначенні

показника, який ми пропонуємо називати дозовою ціною джерела випромінювання: дозова ціна
(dose price DP) rω джерела випромінювання ω –
це ефективна доза опромінення від певного джерела (у даному випадку – газоаерозольні викиди
АЕС), нормалізована на вміст радіонуклідного
полютанта в об’єкті довкілля, який стоїть на
початку дозоформуючого ланцюга. Якщо цей
показник визначається для встановлення річної
ефективної дози опромінення людини, то він позначається як середньорічна дозова ціна (DP)
rω1T , якщо для очікуваної дози за життя людини,
то це виступатиме очікуваною за життя людини
дозовою вартістю (dose cost DC) Rω∗ ,70T . Позначення радіонукліда і, за яким визначається дозова ціна чи дозова вартість, також вноситься в
позначення rωi .
При надходженні в довкілля суміші радіонуклідів пропонується встановлювати базовий радіонуклід BR (або декілька), який мав більшу вагомість у формуванні сумарної дози та в об’ємі
викиду (скиду), та визначати ефективну дозову
ціну як зважену суму відповідних величини за
окремими радіонуклідами. Так, наприклад, при
газоаерозольних викидах радіонуклідів визнача*
ли ефективну дозову ціну rst − extr як

rst*−extr = rstBR− extr + r ⋅

rsti − extr
,
rstBR− extr

(1)

де rstBR−extr - дозова ціна від викидів радіонукліда

BR з АЕС; rsti −extr - дозова ціна від викидів радіонукліда i з АЕС.
У результаті n-камерна модель формування
дозового навантаження на людину може бути
згорнута у трикамерну (рис. 2).
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Рис. 2. Схема спрощеного методу прогнозування радіаційного навантаження на людину
через показник дозової ціни джерела випромінювання (наприклад, викиди або скиди АЕС).

У запропонованому методі нормалізацію пропонується здійснювати за базовою радіаційною
характеристикою BRD, при визначенні якої виходити з таких принципів:
цей показник повинен характеризувати радіонуклідне забруднення об’єкта довкілля, що стоїть на початку дозоформуючого ланцюга;
цей показник повинен враховувати інші чинники, які модифікують вплив радіаційного забруднення цього об’єкта на людину.
За наведеними вище результатами головний
внесок (63 %) у формування внутрішнього опромінення при інгаляційному надходженні радіоint( inhal )
нуклідів E st − extr надавав на 131I (див. рис. 1, а),
тому реперним радіонуклідом за цим шляхом
надходження до людини суміші станційних радіонуклідів обрано саме 131I. При пероральному
надходженні до людини суміші станційних радіонуклідів через газоаерозольні викиди АЕС
найбільший внесок у формування внутрішнього
int( ing )
опромінення людини E st − extr надавав 137Cs
(33 %), хоча внесок 131I становив близьку величину (29 %) (див. рис. 1, б). Тому нормалізовані
ефективні дози від газоаерозольних викидів АЕС
для відстані 2500 м від АЕС обчислено як відносно 137Cs, так і відносно 131I.
Базовою радіаційною характеристикою при
надходженні радіонукліда і до людини в результаті газоаерозольних викидів АЕС може бути
прийнято величину потужності викиду Q(ist − extr )
цього радіонукліда з АЕС: BRDsti −extr = Qsti −extr
(Бк · с-1). Модифікуючими чинниками є фактор
метеорологічного розбавлення домішок у приземному шарі атмосфери на певній відстані від
АЕС. Нами визначалася величина середньорічної
дозової ціни для території радіусом 2500 м навколо ЮУ АЕС, тому можна обмежитися нормалізацією лише за Qsti −extr та визначити середньорічну дозову ціну від газоаерозольного викиду
радіонукліда і з АЕС:
( ing )
rsti ,−inhal
=
extr
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(ing )
Esti ,inhal
− extr
.
Qsti −extr

За формулою (1) отримаємо ефективну середньорічну дозову ціну (ЕDP) від газоаерозольних
викидів АЕС відповідно за інгаляційним, харчовим та обома шляхами надходження станційних
радіонуклідів до людини –
(
rst*int
− extr = rst − extr

*int inhal +ing )

rst*inhal
rst*ing
− extr ,
− extr ,

;

BR ,inhal
+
rst*inhal
− extr = rst − extr

BR ,ing
rst*ing
− extr = rst − extr +

BR ,inhal + ing
+
rst*int
− extr = rst − extr

Qsti − extr
,
QstBR− extr

∑r

⋅

,ing
⋅
∑ rstBR−extr

Qsti −extr
,
QstBR−extr

i ≠ BR

BR ,inhal
st − extr

i ≠ BR

∑r

i ≠ BR

BR ,inhal + ing
st − extr

⋅

Qsti − extr
,
QstBR− extr

де Q(ist − extr ) , Q(Bst −extr ) – потужність викиду в атмосферне повітря радіонукліда і та базового радіонукліда BR відповідно, Бк · с-1.
Результати визначення величини rst*inhal
− extr склали
-12
інтервал значень (5 - 20) · 10 Зв · рік-1/Бк · с-1
(при базовому радіонукліді 137Cs). Цей широкий
інтервал можна пояснити нестабільністю вмісту
131
I у повітрі, на що вказують відповідні «зважу131
⎛ Qst −Iextr
⎞
ючі» коефіцієнти ⎜ 137 Cs >> 1⎟ . Крім того, спо⎜Q
⎟
⎝ st −extr
⎠
стереження за динамікою дозового навантаження
на людину від суміші радіонуклідів ( Estinhal
− extr ) , яка
потрапляла в довкілля з газоаерозольними викидами ЮУ АЕС за період 1999 - 2012 рр., у порівнянні з динамікою дозового навантаження від
137

Сs

(E

137
Cs ,inhal
st − extr

) , указали на важливість ураху-

вання повного спектра радіонуклідів, які викидаються в довкілля (особливо короткоживучих),
бо і величина дозового навантаження, і характер
його динаміки істотно відрізнялися від відповідних величин для 137Cs. При базовому радіонукліді 137Сs розкид величини rst*ing
− extr був 2 - 12 мкЗв ×
-1
-1
× рік /Бк · с .
*ing
Порівняння величин rst*inhal
− extr та rst − extr підтвер-
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джує отримані раніше результати про провідну
роль харчового ланцюга у формуванні радіаційного навантаження на людину від газоаерозольних викидів радіонуклідів з АЕС. Тому величина
середньорічної дозової ціни від газоаерозольних
викидів АЕС за обома шляхами надходження радіонуклідів до людини rst*int
− extr =
=

не врахованих при моделюванні. Зокрема, це
може бути суттєва роль 131І, 60Со у дозоутворенні
(див. рис. 1), тому рівномірний закон розподілу
цих радіонуклідів практично відображується в
закон розподілу дозового навантаження.
Частота

inhal )
ing )
E stint−(extr
+ E stint−(extr
незначуще відрізняється від
QstBR− extr

rst*ing
− extr та знаходиться в інтервалі 2 - 12 мкЗв ×
× рік-1 на 1 Бк · с-1 викиду 137Cs.
Аналогічні обчислення, які проведені відносно базового радіонукліда 131I, показали величини
-1
DP rst*ing
− extr на рівні 0,05 - 0,70 мкЗв · рік на 1 Бк ×
× с-1 викиду 131I.
Окремо визначено величину DP rst*ing
− extr , що діагностує рівень поверхневого забруднення ґрунту станційними радіонуклідами Зв · рік-1/Бк · м-2.
Базовим радіонуклідом при цьому також прийнято 137Cs. Визначена таким способом DP rst*ing
− extr
від газоаерозольних викидів ЮУ АЕС для території на відстані 2,5 км від АЕС дорівнювала в
межах розкиду (0,07 - 1,05) · 10-6 Зв · рік-1 на
1 Бк · м-2 137Сs. Потрібно зазначити, що при оцінці внеску газоаерозольних викидів АЕС (зазвичай оцінюється такий внесок за рік) у сумарну
річну дозу внутрішнього опромінення людини
величину DP rst*ing
− extr потрібно множити не на реальну щільність забруднення цезієм ґрунту, а на
дані вимірювань випадінь цезію на планшети
(сумарні за рік).
Надійність прогнозування середніх індивідуальних доз для населення з використанням показників DP перевірена методом стохастичного
прогнозування, при застосуванні якого прийнято,
що невизначеністю характеризуються такі змінні
величини: вміст радіонукліда i в атмосферному
Q i extr
i
повітрі Cair
, відношення st137−Cs
, фактор метеоQst − extr
рологічного розбавлення викидних домішок у
повітрі G, а границі змін цих параметрів призначалися як мінімальні та максимальні значення за
час проведених досліджень. Здійснюючи 100 випробувань моделі при параметрах, значення яких
випадковим чином вибиралися з інтервалів їхніх
змін, отримано результати визначення ефективних доз у вигляді статистичних характеристик.
Гістограму розподілу результатів моделювання
наведено на рис. 3.
Гістограма свідчить про нормальність розподілу даних, а деяка наближеність до логнормальності може вказувати на роль окремих факторів,

Ефективна доза, мкЗв
Рис. 3. Гістограма розподілу результатів моделювання
формування дозового навантаження Est −extr на відстані 2,5 км від АЕС унаслідок газоаерозольних викидів
радіонуклідів з АЕС.

Визначені величини DP від газоаерозольних
викидів та рідких скидів АЕС дають змогу розрахувати очікувану за життя людини ефективну
дозову вартість EDP газоаерозольних викидів
радіонуклідів з АЕС:

Rst* −extr ,70,T = ∫

t 0 + 70 *
rst −extr ( t ) dt .
t0

Час інтегрування при цьому взято як період, за
який визначається очікувана доза опромінення за
НРБУ-97/2000Д – 70 років.
На рис. 4, а представлено динаміку формування EDP від газоаерозольних викидів радіонуклідів
з АЕС R(*st −extr ,70,T ) , яку побудовано при стохастизації параметрів відповідних моделей, що дає змогу оцінити інтервал очікуваної дози. Через те, що
в цій динаміці концентруються різні аспекти формування доз (динаміка, перенесення радіонуклідів
між об’єктами довкілля, спектр радіонуклідів, різні шляхи опромінення, стохастичність), то, на нашу думку, вона являє собою прогнозну модель
оцінки радіоекологічного (еколого-дозового) ризику, за якою можна прогнозувати дозу опромінення людини від хронічного впливу газоаерозольних викидів ЮУ АЕС (тут застосовується термін «ризик» для підкреслення стохастичної природи цього показника, бо він визначає саме ймовірність отримання очікуваної за життя людини
дози опромінення).
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Рис. 4. Стохастичне моделювання динаміки формування очікуваної за 70-річний період життя людини ефективної
дози опромінення Rst* − extr ,70,T для територій поблизу ЮУ АЕС (2500 м), мкЗв/кБк · м-2 137Cs: а – динаміка
формування дози; б – гістограма розподілу результатів моделювання; в – пробіт-графік результатів моделювання.

Як видно з гістограми (див. рис. 4, б) та пробіт-графіка (в), розподіл результатів моделювання DP Rst* −extr ,70,T є наближеним до нормального,
хоча й з достатньо широким розкидом даних. У
результаті можна визначити, що DC від радіонуклідів, що потрапляють у довкілля з газоаерозольними викидами ЮУ АЕС в умовах нормальної
роботи станції, становить величину з інтервалу
0,5 - 12,0 мкЗв/кБк · м-2 137Cs.
Висновки

Експрес-дозиметричну оцінку територій при
хронічному надходженні радіонуклідних полютантів можна здійснювати за допомогою визначення величин дозової ціни та дозової вартості
джерела випромінювання, що визначаються як
ефективна доза опромінення (річна – для показника дозової ціни, очікувана за життя – для показника дозової вартості) від певного джерела,
приведена до одиниці вмісту радіонуклідного
полютанта в об’єкті довкілля, що стоїть на початку дозоформуючого ланцюга.
Оцінка дозового навантаження на людину на
підставі визначення показників дозової ціни (дозової вартості) повинна значно полегшити роботу управлінських структур, відповідальних за
радіаційний захист населення.

Середньорічна дозова ціна газоаерозольних викидів радіонуклідів з ЮУ АЕС (для територій радіусом 2,5 км від ЮУ АЕС) становить (2 - 12) ×
× 10-6 Зв · рік-1 на 1 Бк · с-1 викиду 137Cs або (0,05 - 0,7) · 10-6 Зв · рік-1 на 1 Бк · с-1 викиду 131I.
Середньорічна дозова ціна газоаерозольних
викидів радіонуклідів з ЮУ АЕС (для територій
радіусом 2,5 км від ЮУ АЕС) становить (0,07 - 1,05) · 10-6 Зв · рік-1 на 1 Бк · м-2 «станційних»
випадінь 137Cs на поверхню ґрунту.
Дозова вартість впливу газоаерозольних викидів радіонуклідів з ЮУ АЕС, в умовах нормальної
роботи станції, становить 0,5 - 12,0 мкЗв/кБк · м-2
137
Cs.
Отримані значення величин дозових цін та
дозової вартості газоаерозольних викидів АЕС
характеризують умови саме майданчиків розташування ЮУ АЕС і ЗАЕС і не можуть автоматично застосовуватись для аналогічних оцінок у районах з іншими еколого-географічними характеристиками, зокрема РАЕС і ХАЕС. Це пов’язано
насамперед з тим, що коефіцієнти переходу (КП)
радіонуклідів «ґрунт - рослина» та, відповідно,
доза внутрішнього опромінення суттєво залежать
від типу ґрунту, а, як відомо, у ґрунтах Українського Полісся КП можуть бути до 30 разів більшими, ніж у ґрунтах центральної частини України.
є
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Л. И. Григорьева, Ю. А. Томилин, К. В. Григорьев
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев
ЭКСПРЕСС-ПРОГНОЗ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ
ОТ ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС
Предложен экспресс-метод прогнозной оценки величины дозовой нагрузки на население с территорий, подвергающихся одновременному влиянию радионуклидных поллютантов естественного и искусственного происхождения. На основании результатов радиоэкологических исследований на территориях, подвергающихся воздействию газоаэрозольных выбросов Южно-Украинской и Запорожской АЭС, рассчитаны величины среднегодовой и ожидаемой за жизнь человека нормализованных величин дозовой нагрузки от газоаэрозольных выбросов АЭС, способных облегчить работу системы дозиметрического мониторинга территорий вблизи АЭС.
Ключевые слова: эффективная доза, дозовая цена, газоаэрозольные выбросы АЭС, радиационно-экологический мониторинг.
L. I. Grygorieva, Ya. A. Tomilin, K. V. Grygoriev
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv
EXPRESS FORECAST OF THE RADIATION STRESS TO THE POPULATION
FROM NPP GAZOAEROZOL EMISSIONS NPP
Express method of forecast evaluation values of dose load to the population from the territories under the
simultaneous influence of radionuclide pollutants natural and artificial origin was proposed. Based on the results of radioecological research in the areas exposed to aerosol emissions of South Ukrainian and Zaporizhzhya NPPs the values
and the average human life expectancy for normalized values radiation dose aerosol emissions from nuclear power
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plants that can facilitate the work of dosimetric monitoring of areas near nuclear power plants were calculated.
Keywords: effective dose, dose price, gas and aerosol emissions from nuclear power plants, radiation and environmental monitoring.
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