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7.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ДОЗОВОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ 

ЗРОШЕННЯ 
У розділі 5 показано, що за рахунок тривалого надходження 137Cs до 

р. Арбузинка з каналізаційними водами ГФК ПУ АЕС у донних 
відкладеннях річки акумульовано 7,4 ГБк цього радіонукліда. Як показа-
но, протягом останнього часу спостерігається постійне пересування цієї 
радіоактивності до водоймищ зрошувальної системи, що спричинило 
підвищення концентрації 137Cs у зрошувальній воді. Розглянемо, які 
зміни в розмірах навантаження на людину можливі від надходження цієї 
кількості радіоцезію до водоймищ Білоусівської зрошувальної системи.  

При прогнозуванні дозового навантаження за основу було взято 
модель [119]:  

 
Dі = ДЦі 

. РНі ,                                      (7.2.1) 
 

де Dі – річна харчова доза від радіонукліда і (Зв/рік),  
ДЦі – дозова ціна радіонукліда і (Зв/Бк),  
РНі – сумарне річне надходження радіонукліда і в організм люди-

ни з продуктами харчування (Бк/рік), 
 
 в якій РНі виражено через  
 
Таким чином, використовувалася модель: 
 
 
 
де D – величина річної харчової дози від усіх радіонуклідів (Зв/рік);  
Сі – концентрація радіонукліда і в зрошувальній воді (Бк/л);  
Nj – норма зрошення j сільськогосподарської культури (л/м2);  
k1ij – коефіцієнт переходу радіонукліда i в сільськогосподарську 

культуру j з води при зрошенні для конкретної зрошувальної системи 
(Бк/кг/(Бк/м2) (табл. 6.3.3, 6.3.4);  

Пi – щільність забруднення ґрунту радіонуклідом і (Бк/м2);  
k2ij – коефіцієнт переходу радіонукліда i в сільськогосподарську куль-

туру j з ґрунту для конкретної зрошувальної системи ((Бк/кг)/(Бк/м2)) 
(табл. 6.3.3);  

Vj – об’єм річного споживання дорослою людиною j продукту       
(кг/рік). 
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Значення дозової ціни радіонукліда ДЦі вказані на початку цього 
розділу. 

Модель дозволяє через визначення радіаційного забруднення 
зрошувальної води та поверхової радіоактивності ґрунту оцінювати 
розмір опромінення людини при споживанні сільськогосподарських 
культур зі зрошуваних угідь. Це було враховано нами при 
прогнозуванні дозового навантаження на населення при змінах, в ме-
жах існуючих умов і факторів, радіаційної ситуації на території 
Білоусівського зрошуваного масиву. 

При надходженні цезієвого забруднення з р. Арбузинки в Три-
кратське водосховище поведінка радіонукліда у водоймищі 
підпорядковується двом процесам: по-перше, це осадження 137Cs на 
дні водоймища в результаті сорбції його мулами водойми, по-друге, 
це частковий перехід 137Cs у воду в зваженому стані.  

На зрошувані ділянки 137Cs може над-
ходити як безпосеред-
ньо через воду, так і 
через часткове перека- чування його з мулами 
в результаті замулювання води водоймища. Це було враховано при 
розрахунку дозового навантаження. 

Розрахунок проведений за наступними припущеннями: 
1) до Трикратського водоймища надійшла та була розповсюджена, з 

врахуванням осадження в донних відкладеннях, уся кількість 137Cs, 
яка депонована донними відкладеннями р. Арбузинка (7,4 ГБк); 

2) питома вага мулу в суміші, яка подається на зрошувані угіддя, 
складає від 1% до 10%.  
Розрахунок концентрації 137Cs у воді Трикратського водоймища 

проведений за за 
формулою:  

 
 
 

 
де Cвод. – концентрація 137Cs у воді водоймища (Бк/л), 
f – коефіцієнт зниження вмісту радіоактивної речовини за рахунок 

осідання в донних відкладеннях, 
V – об’єм водойми, м3, 
r – сумарні втрати забрудненої води за різними шляхами, 
Q – об’єм 137Cs, що може надійти у водоймище з р. Арбузинка (Бк). 
Коефіцієнт зниження вмісту радіоактивної речовини за рахунок 
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осідання в донних відкладеннях f був розрахований за наступною 
формулою:  

 
 
 
 

 
де Vb – об’єм обмінного шару донних відкладень (м3), 
S – площа дзеркала водойми (м2), 
h – “ефективний” шар ґрунтів дна водойми (м), 
Кd – рівноважний коефіцієнт розподілу радіонукліда в системі 

“вода – донні відкладення” (прийнята мінімальна за [162] величина     
Кd = 50 (Бк/кг)/(Бк/л)). 

Величина “ефективного” шару ґрунтів дна водойми h прийнята 0,1 м. 
За проведеними розрахунками концентрація 137Cs у воді Три-

кратського водоймища (об’єм V = 16 млн. м3, площа дзеркала              
S = 4×106м2) при надходженні 7,4 ГБк 137Cs з р. Арбузинка, буде 
дорівнювати 0,46 Бк/л. 

Розрахунок питомої активності 137Cs у донних відкладеннях Три-
кратського водоймища проведений за формулою:  

 
 

 
де Cд.в. – питома активність 137Cs у донних відкладеннях Три-

кратського водоймища (Бк/кг). 
За проведеними розрахунками величина питомої активності 137Cs 

у донних відкладеннях Трикратського водоймища буде дорівнювати 
23 Бк/кг. 

Через різні умови надходження 137Cs у зрошувальну воду можна 
розглянути наступні варіанти: 
1. Суміш, яка подається на зрошувані ділянки, вміщує 137Cs, який 

присутній лише у “чистій” воді водоймища. 
2. Суміш, яка подається на зрошувані ділянки, вміщує 137Cs, який, 

крім води, присутній також у донних відкладеннях водойми пито-
мою вагою останніх в суміші 1%. 

3. Суміш, яка подається на зрошувані ділянки, вміщує 137Cs, який 
присутній також у донних відкладеннях водойми питомою вагою 
останніх в суміші 10%. 
Додаткова активність 137Cs у зрошувальній воді за рахунок над-

,.. водdдв CKC ⋅= (7.2.5) 
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ходження 137Cs з донних відкладень водоймища була виражена на-
ступним чином: 

 
СЗ.С = С1 + С2,                                   (7.2.6) 

 

де СЗ.С – концентрація 137Cs у суміші, що надходить на зрошувані 
ділянки (Бк/л), 

С1 – концентрація 137Cs в частці загальної суміші, що приходиться 
на донні відкладення (1% чи 10%) (Бк/л): 

 

С1 = Cд.в.× η, 
 
де η – частка донних відкладень у зрошувальній суміші, що займають 

від 1 до 10% об’єму суміші, (кг/л): при 1% η = 0,014, при 10% η = 0,14 
(прийнято, що щільність донних відкладень складає 1,4 г/см3), 

через зерно 4,78 × 10-3 сЗв/рік 
через картоплю 1,95 × 10-3 сЗв/рік 
через коренеплоди 0,32 × 10-3 сЗв/рік 
через овочі 1,00 × 10-3 сЗв/рік 
через м’ясо 1,38 × 10-2 сЗв/рік 

  через молоко   4,70 × 10-2 сЗв/рік 

через зерно 7,65 × 10-3 сЗв/рік 
через картоплю 3,30 × 10-3 сЗв/рік 
через коренеплоди 0,54 × 10-3 сЗв/рік 
через овочі 1,66 × 10-3 сЗв/рік 
через м’ясо 2,30 × 10-2 сЗв/рік 
через молоко 7,86 × 10-2 сЗв/рік 

через зерно 3,49 × 10-2 сЗв/рік 
через картоплю 1,51 × 10-2 сЗв/рік 
через коренеплоди 2,46 × 10-3 сЗв/рік 
через овочі 7,58 × 10-3 сЗв/рік 
через м’ясо 1,05 × 10-1 сЗв/рік 
через молоко 3,60 × 10-1 сЗв/рік 
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С2 – концентрація 137Cs у частці зрошувальної суміші, що прихо-
диться на воду (від 99 до 90%) (Бк/л).  

Варіант I  
За прогнозною моделлю оцінки дозового навантаження на людину 

при споживанні зрошуваних сільськогосподарських культур (7.1.1) 
річна доза опромінення людини від споживання сільськогос-
подарських культур при зрошуванні їх водою питомої активності 0,46 
Бк/л, складає біля 0,07 cЗв/рік, а за окремими продуктами: 

Варіант II  
У цьому випадку СЗ.С  = 23 × 0,014 + 0,46 × 0,99 = 0,78 Бк/л. 
Аналогічні розрахунки через прогнозну модель (7.1.1) показали, 

що річна доза опромінення людини від 137Cs, при надходженні його з 
сільськогосподарськими культурами, які вирощувалися при 
зрошуванні водою питомої активності 137Cs 0,78 Бк/л, складає 0,12 
cЗв/рік, а за окремими продуктами: 

Варіант III 
У цьому випадку СЗ.С .= 23 . 0,14 + 0,46 . 0,90 = 3,6 Бк/л. 
Аналогічні розрахунки показали, що річна доза опромінення лю-

дини від 137Cs при споживанні сільськогосподарських культур, виро-
щених при зрошуванні їх водою питомої активності 3,6 Бк/л, складає 
біля 0,53 cЗв/рік, а за окремими продуктами: 

Таким чином, визначено, що через надходження до водосховищ 
Білоусівської зрошувальної системи 137Cs, який був депонований дон-
ними відкладеннями р. Арбузинки і має властивість до постійної 
десорбції, зміни в дозовому навантаженні на населення через спожи-
вання зрошуваних сільськогосподарських культур за різними 
варіантами надходження 137Cs в зрошувальну воду можуть 
спостерігатися наступні (рис. 7.2.1): 
1) при надходженні в зрошувальну воду 137Cs через присутність його 

у воді водоймища, доза опромінення може досягати біля 0,07 сЗв/
рік (у 20 разів більше рівня 1999 р.); 

2) при надходженні на зрошувальні ділянки 137Cs, у результаті част-
кового його перенесення також з мулом водоймища, доза 
опромінення може досягати, в залежності від замуленості води, 
від 0,1 до 0,7 сЗв/рік (у 35-130 разів більше рівня 1999 р.). 
Слід зауважити, що це лише орієнтовані величини дозових наван-

тажень, які розраховані за граничних умов розповсюдження 137Cs у 
водоймищі. Реально поведінка у водосховищі 137Cs, який може 
надійти з донних відкладень р. Арбузинки, є зовсім не передбачува-
ною, тому ці величини дозових навантажень можуть виступати лише 
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Рис. 7.2.1. Прогнозна доза навантаження на людину 
від 137Cs при різних варіантах надходження на угіддя 

Білоусівської зрошувальної системи, десорбованої з донних 
відкладень його активності (варіант I – надходження 137Cs з води 
водоймища, варіант II – надходження 137Cs з води та з донних 
відкладень водоймища при питомій масі мулу в суміші 1%, 
варіант III – надходження 137Cs з води та з донних відкладень 

водоймища при питомій масі мулу в суміші 10%) 

Рис. 7.2.2. Динаміка дозового навантаження від 3Н 
при споживанні людиною сільськогосподарських культур 

з угідь Білоусівської зрошувальної системи 

1999 р. 
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приблизними.   
Дозове навантаження на населення за рахунок 3Н, присутнього в 

сільськогосподарських культурах Білоусівської зрошувальної системи, 
зменшилося з 0,68×10-3сЗв/рік у 1991 р. до 0,04×10-3 сЗв/рік у 1999 р., 
тобто у 17 разів (рис. 7.2.2). Це пов’язано з припиненням у 1993 р. над-
ходження в р. Арбузинку рідких скидів ПУ АЕС і, в зв’язку з цим, змен-
шенням перенесення 3Н у до водоймищ зрошувальної системи. 

Як показано у розділі 5.3.2, хоча прямий шлях надходження 3Н з 
біоставків ГФК ПУ АЕС у зрошувальну мережу ліквідований, завдяки 
високим міграційним здібностям цього радіонукліда та геологічним 
особливостям місцевості, 3Н продовжує мігрувати з біоставків ГФК 
ПУ АЕС через дренажні води до водоймищ зрошувальної системи. 
Так, дослідження рівня 3Н у колодязній воді біля с. Новоселівка пока-
зали лінійну залежність із коефіцієнтом пропорційності 0,7  

 
 
 

Рік   

Еквівалентна доза, 10-3 сЗв/рік 
У районі 

Інгулецького 
зрошуваного 

масиву 

У районі 
Південно- 
Бузького 

зрошуваного 
масиву 

У районі 
Білоусівського 
зрошуваного 

масиву 

1991 90 Sr 2,67±0,03 0,81±0,10 1,07±0,20 
– // – // – 137Cs 1,61±0,25 3,97±0,70 4,04±0,70 

– // – // – 3Н – 0,04±0,01 0,68±0,02 
Усього: 4,28±0,10 4,82±0,70 5,79±1,20 

1999 90 Sr 1,32±0,15 0,55±0,14 0,55±0,15 
– // – // – 137Cs 1,06±0,12 3,05±0,40 4,10±0,70 
– // – // – 3Н – 0,03±0,01 0,04±0,002 
Усього: 2,38±0,20 3,60±0,40 4,69±0,90 

 
 

Радіо- 
нуклід 

Таблиця 7.2.1 
Опромінення людини від надходження радіонуклідів 

із сільськогосподарськими продуктами через зрошення 


