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5. Очікуване за життя (за 70 років) інтегральне радіаційне навантаження      
на людину 

Використовуючи попередні результати, життєву дозу від досліджених чинників 

опромінення  можна визначити: 

 
де  – очікувана за життя доза від ТПДПП вдома, Зв;  – очікувана 

за життя доза від ТПДПП на робочому місці, Зв;  – очікувана за життя доза від 
джерел випромінювання штучного походження, Зв. 

Ця модель є стохастичним узагальненням попередніх: моделюється повна 
(інтегральна) доза за усіма чинниками, що розглядаються, а також опромінення за усі-
ма типами радіонуклідів, які чинять опромінення людини в сучасних умовах 
(природного, аварійно-чорнобильського, станційного походження). Формування очі-
куваної за життя дози від ТПДПП змодельовано вище, а очікувану за життя дозу від 

джерел випромінювання штучного походження  можна представити у вигляді:  

 
Узагальнимо результати щодо формування дози від штучних радіонуклідів,          

будуючи стохастичну модель . Для отримання найбільш консервативних            
оцінок обрана наступна тактика моделювання: 

 при середніх значеннях внутрішніх параметрів моделі  моделювали 

ймовірносний характер доз при стохастизації параметрів моделей  

 (графік 1 на рис. 5.4.21); 

 при середніх значеннях внутрішніх параметрів моделі  моделювали 

ймовірносний характер доз при стохастизації параметрів моделей  

 (графік 2 на рис. 5.4.21); 

 при середніх значеннях внутрішніх параметрів моделі  моделювали 

ймовірносний характер доз при стохастизації параметрів моделей  
(графік 3 на рис. 5.4.21). 
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Рис. 5.4.21. Динаміка формування інтегральної за 70-річний термін життя 
ефективної дози для населення від джерел випромінювання штучного походження 

(за середніми, мінімальними і максимальними значеннями для варіантів І, ІІ, ІІІ, 
позначених у тексті) 
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Таким чином, верхньою і нижньою кривими на рис. 5.4.21 мажорирується            

ймовірний розмах повної дози, який обумовлений невизначеністю параметрів пере-

несення радіонуклідів і умов забруднення об’єктів довкілля. Це є розмахом очікува-

ної за життя дози від штучних радіонуклідів для населення півдня України. 

На рис. 5.4.22 відображено структуру середньорічної (А) і очікуваної за життя (Б) 

дози (за номінальними значеннями) для населення півдня України. Як видно, для 

цих територій внесок радонової компоненти в інтегральну дозу опромінення людини 

підвищується з 45 % в річній дозі – до 58 % в очікуваній за життя дозі опромінення. 

Внесок «промислового» радону в дозі достатньо великий: у річній – 17 %, у життє-

вій – 34 %. Внесок «станційної» компоненти у річній і очікуваній за життя дозі  

складає до 1 %, на такому ж рівні (до 1 %) є внесок «аварійно-чорнобильської» ком-

поненти. 

Рис. 5.4.22. Структура середньорічних (А) і очікуваних за життя (Б) доз 
для населення з радононосних провінцій півдня України 
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Це свідчить, що на керовану компоненту очікуваної за життя дози приходиться 

більше 60 %. На рис. 5.4.23 показано, що для радононеблагоприємних провінцій       

півдня України відповідальним за накопичену протягом життя дози є 222Rn (у повітрі 

житлових і робочих приміщень, питній воді). Це вказує на пріоритетність проти   

радонових заходів серед інших контрзаходів, спрямованих на зменшення життєвої 

інтегральної дози опромінення людини. 

Потрібно зазначити, що приведені на рис. А.7-А.9, В.6-В.8, Ж.1-Ж.3, Л.1-Л.3        

моделі є стохастичними моделями нормалізованих доз від відповідних чинників 

опромінення. Через те, що в них концентруються різні аспекти формування доз:    

динаміка, перенесення радіонуклідів між об’єктами довкілля, спектр радіонуклідів, 

різні шляхи опромінення, стохастичність, то кожна з них може являти собою модель 

радіоекологічного ризику одиниці певного чинника опромінення. 

Рис. 5.4.23. Очікуване за життя інтегральне радіаційне навантаження на людину 
в умовах півдня України для радононосних (1) та інших (2) провінцій 

півдня України 
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Висновки до розділу 5 
 

Очікувана за 70-річний період життя людини на півдні України ефективна доза 

опромінення склала: 

 від природних і техногенно підсилених джерел природного походження в 

середньому (інтервал 0,06-0,92 Зв); 

 від природних і техногенно підсилених джерел природного походження для 

працівників гранітних кар’єрів у середньому (інтервал 0,16-1,12 Зв); 

 від «аварійно-чорнобильських» радіонуклідів у середньому 900 ± 100 мкЗв 

(інтервал 300-4000 мкЗв); 

 від «станційних» радіонуклідів через газоаерозольні викиди АЕС у серед-

ньому 25 ± 5 мкЗв (інтервал 5-80 мкЗв); 

 від «станційних» радіонуклідів при зрошуванні сільськогосподарських угідь 

1300 ± 400 мкЗв (інтервал 500-4000 мкЗв); 

 від «станційного» 3Н у районі АЕС, у середньому 35 ± 15 мкЗв.  

Очікувана за 70-річний період життя людини інтегральна доза від радіонуклідів 

штучного походження склала в інтервалі 400-6000 мкЗв.  


