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Методика дослідження 
 

Дослідження формування радіаційного навантаження на людину і населення в 

цілому від штучних радіоактивних джерел, пов’язаних з функціонуванням АЕС, 

здійснено через визначення індивідуальної і колективної дози для населення у        

районах функціонування Южноукраїнської та Запорізької АЕС. Дози для населення 

оцінювалися як за прямим шляхом потрапляння радіонуклідів – за рахунок бета-, 

гамма-випромінювання від факелу радіоактивного викиду, від радіонуклідів, які  

були відкладені на поверхні ґрунту і які потрапили до людини інгаляційним шляхом, 

так і за непрямим шляхом – за рахунок інкорпорованих в організмі радіонуклідів. 

Визначення ефективної дози для населення, яке мешкає у зоні впливу викидів і 

скидів Южноукраїнської та Запорізької АЕС, виконано: 

1) за даними багаторічних досліджень складових харчового та інгаляційного 

шляхів потрапляння радіонуклідів до людини: питна вода – людина, 

продукти харчування – людина, атмосферне повітря – людина; 

2) через оцінку розсіювання викидних домішок в атмосферному повітрі та       

у водному середовищі за відомими методами [97].  

Для формування уявлення про фактори дозоутворення при визначенні дози за 

першими двома методами здійснено дослідження вмісту радіонуклідів у воді і водя-

них компонентах ставків-охолоджувачів Южноукраїнської і Запорізької АЕС,      

Каховського водосховища, ставків-біовідстійників каналізаційної системи ЮУ АЕС, 

річок Дніпро, Південний Буг, Арбузинка, Мертвовод. Дослідження проводилися 

протягом 1991-2004 рр. Використано також матеріали радіоекологічних досліджень, 

виконаних НДЛ «Ларані» за період 1982-1990 рр.   

Визначення дози від 3Н, 90Sr, 137Cs за харчовими ланцюгами потрапляння до орга-

нізму здійснено за допомогою методу камерних моделей через визначення вмісту 

радіонуклідів у складових харчових ланцюгів: сільськогосподарські рослини –     

людина, трава – молочні тварини – молоко – людина, трава – молочні тварини –                  

м’ясо – людина, вода водних об’єктів – риба – людина, питна вода – людина, вико-

ристовуючи при цьому відомі коефіцієнти переходу радіонуклідів [219; 222; 225]. 

Раціон харчування населення складався, за даними статистичних управлінь,            

з основних продуктів: хліба, молока, м’яса, води, сільськогосподарських продуктів, 

риби. Враховуючи високу значимість рибної компоненти у раціоні харчування насе-

лення прибережних районів та виходячи з рівня вмісту 90Sr, 137Cs і 3Н у рибі основ-

них представлених у водоймищах видів: карась (Carassius carassius L.), короп 

(Cyprinus carpio L.), головань (Leuciscus cephalus L.), судак (Stizostedion luzioperca L.), 

визначено річні поглинуті дози, які формуються за рахунок інкорпорованих радіо-
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нуклідів в організмах риб за методиками B.D. Amiro (1997) та J. Brown et al. (2003),  

а також динаміку зміни цієї дози.  

Інгаляційну складову дози опромінення місцевого населення обмежено дослі-

дженням дози від 3Н як головного представника газоаерозольних викидів АЕС                

з ВВЕР [232]. Виконано дослідження розмірів індивідуальної і колективної доз від 
3Н через надходження останнього до атмосфери при випаровуванні ставка-

охолоджувача ЮУАЕС. Для цього здійснено аналіз багаторічних (1983-2004 рр.) 

досліджень вмісту 3Н у ставку-охолоджувачі АЕС та прилеглих водоймах, проведе-

них у Миколаївській науково-дослідній лабораторії з проблем радіаційної безпеки 

населення «Ларані», а також у лабораторії зовнішньої дозиметрії ЮУ АЕС.  

Для території району розташування ЮУ АЕС здійснено порівняння доз опромі-

нення населення у сучасний період з періодом до пуску АЕС в експлуатацію, дослі-

дження чого проведені НДЛ «Ларані» у 1976-1980 рр. [210].  

Визначення ефективної еквівалентної дози опромінення від 90Sr, 137Cs (при потрап-

лянні їх до організму людини з продуктами харчування і питною водою) та від 3H 

(від потрапляння з питною водою та з повітря) здійснено на основі даних радіомет-

ричних досліджень вмісту 90Sr, 137Cs, 3H у воді та продуктах харчування з особистих 

господарств населених пунктів 30-кілометрової зони ЮУ АЕС та даних радіометрії 

продуктів харчування із раціону Арбузинської та Вознесенської районних лікарень 

за 1995-1997 роки, виконаних у НДЛ «Ларані». Визначення дози опромінення від 3H 

проведено за даними досліджень, виконаних у НДЛ «Ларані», даних радіометричних 

аналізів, виконаних за ґрантовою програмою наукових досліджень Європейської 

комісії, даних радіометричних аналізів, виконаних у лабораторії зовнішньої дози-

метрії ЮУ АЕС.  

Відбір проб та їхня попередня підготовка. Вимірювання потужності дози гамма-

випромінювання на місцевості здійснювалося приладами СРП-88Н, ДБГ-06Т і МКС-01Р. 

Вимірювання  проводилися на відстані 1 м від поверхні землі з похибкою не більше 

10 %. Визначення інтегральної дози гамма-випромінювання здійснювалося за допо-

могою термолюмінісцентних дозиметрів ТЛД-500К з експозицією 12 місяців. 

Відбір проб атмосферного повітря приземного шару здійснювався аспіраційним 

методом при експозиції фільтра 5-7 діб. Проби у вигляді таблеток спочатку про-

пускали через гамма-спектрометричну установку SBS-50M з напівпровідниковим 

детектором ДГДК-17чн5, а потім озоляли для радіохімічного визначення 90Sr. 

Підготовка проб води, харчових продуктів (молоко, м’ясо, хліб, овочі) для радіо-

хімічного аналізу та гамма-спектрометрії здійснювалася за затвердженими методи-

ками [159; 160; 161; 162; 163]. Під час виконання робіт деякі методики було модифі-

ковано. Вміст 90Sr у пробах встановлювали радіохімічними методами (оксалатним, 

екстракційним МІОМФК). У період інтенсивного забруднення довкілля «аварійно-

чорнобильськими» радіонуклідами радіохімічну методику визначення 90Sr було мо-

дифіковано. Для підвищення достовірності результатів радіометрії проб води вони 

підлягали фільтрації через тканину ФПП або сорбент та перегонці через аква-

дистилятор ДЕ-100. Підготовку проб для вимірювання вмісту 3Н проводили шляхом 

подвійного перегону проби води з КMnO4, а проб овочів, картоплі та ін. сільськогос-

подарських продуктів – шляхом відгону вільної вологи з наступним очищенням від 

органічних домішок. 

Апаратурне забезпечення радіометрії і гамма-спектрометрії. Проведення гамма-

спектрометричних вимірювань включало два етапи: отримання апаратурного спектру, 

його ідентифікація та обчислення активності радіонуклідів за їхніми гамма-лініями і 

площею піку. Калібрування енергетичної шкали проводили стандартними закритими 

(ЗСГД) і відкритими (ЗРР) радіоактивними зразками. Гамма-спектрометричні вимі-

рювання 137Cs та інших гамма-випромінюючих радіонуклідів здійснювали за допо-
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могою спектрометрів АМА-03Ф, АІ-1024-95 та SBS-30-50M з напівпровідниковим 

детектором ДГДК-125В – 175, –180. Мінімільно-детектована активність 137Cs скла-

дала 1 Бк/кг при експозиції  18 000 с,  інших гамма-випромінюючих радіонуклідів – 

1-3 Бк/кг. Радіометрію 90Sr виконували на установці УМФ-1500 через визначення 

ізотопу 90Sr за зрівноваженим вмістом дочірнього 90Y, мінімально-детектована        

активність 90Sr складала 4 Бк/кг при тривалості експозиції 1000 сек. Радіометрію 3Н 

виконували на рідинно-сцинтиляційній установці «БЕТА-2» у безкалійних кюветах 

«Оptіfase» при використанні рідинного сцинтилятору «Optіfase Hіsafe-3» (мінімально-

детектована активність 3Н – 10 Бк/л), а також на радіометричній установці 

«Quantulus-1020» (мінімально-детектована активність 3Н – 3 Бк/л). Періодично для 

перевірки результатів вимірювань 3Н проводилося вибіркове вимірювання 3Н у ві-

дібраних пробах в лабораторії зовнішньої дозиметрії ПУ АЕС на радіометричній 

установці «Canberra» (мінімально-детектована активність 3Н – 3 Бк/л) та в Інституту 

біології південних морів НАН України на сцинтиляційному радіометрі «Rack Beta 

Spectr 1219-002». Похибка вимірювань при радіометрії 90Sr, 3Н, 137Cs та інших радіо-

нуклідів складала 5-15 %. Вірогідність отриманих результатів підтверджувалася за 

допомогою математичних методів [156; 268]. 

При обробці результатів досліджень були використані методи статистичної обро-

бки даних (оцінка вірогідності статистичних показників, використання t-критерію 

Стьюдента). Порівняння середніх значень проводилося з урахуванням інтервалу роз-

киду даних (2σ). При аналізі за допомогою тесту Х2 вірогідними показниками вважа-

ли ті, що характеризувалися рівнем ймовірності р ≤  0,05, прийнятим для більшості  

біологічних показників [8]. При обробці результатів досліджень використано методи 

дисперсійного аналізу даних. Застосовано методи багатовимірного статистичного 

аналізу (БСА), зокрема метод кластерного аналізу за допомогою програмного забез-

печення STATISTICA 6.0.  


