
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Застосовано радіоекологічні принципи дослідження шляхів надходження 
радіонуклідів до людини [Кутлахмедов Ю.О., 2003] з використанням класичних 
методик радіометричних вимірювань та радіохімічних аналізів. При визначенні 
та оцінці рівня опромінення людини використовували концепцію ефективної 
еквівалентної дози, яка є загальноприйнятою для міжнародних організацій 
МКРЗ, МАГАТЕ, НКДАР ООН. Аналогічно до термінів, які застосовуються 
у рекомендаціях МКРЗ та НРБУ-97/Д-2000, у роботі використовується це 
поняття у скороченій назві «ефективна доза». Для радіонуклідів «станційного» і 
«аварійно-чорнобильського» походження визначали еквівалентну дозу 
опромінення критичних органів і тканин людини. 

Для визначення ефективної дози опромінення людини від природного 
радіаційного фону проведені виміри потужності експозиційної дози (ПЕД) у 
населених пунктах (райцентри і великі селища) та гамма-спектрометричні 
дослідження вмісту 232Th, 226Ra, 40K у сільгоспрослинах на території Одеської, 
Кіровоградської, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей, АР Крим 
у 1991-2000 рр.; задіяні також дані НДЛ «Ларані» за 1979-1990 рр. У Миколаївській 
області додатково визначали ПЕД у 17 населених пунктах за допомогою 
розробленої в НДЛ «Ларані» автоматизованої системи радіаційного контролю 
(АСРК). Вимірювання ПЕД виконували за допомогою радіометрів СРП-88Н, 
РКС-20.03 «Прип’ять», дозиметру ДБГ-06Т на рівні 1 м від поверхні землі. 
У місцях, де за даними аерогаммаз’йомки спостерігалися підвищені рівні 
ПЕД, досліджено вміст 232Th, 226Ra у ґрунті. 

При дослідженні формування радіаційного навантаження на людину від 
ТПДПП виконані гамма-спектрометричні дослідження вмісту 232Th, 226Ra, 
40K у матеріалах, які видобуваються на Ново-Данилівському, Трикратському, 
Південно-Бузькому гранітних кар’єрах, а також у готових будівельних 
матеріалах Миколаївського заводу будівельних конструкцій (458 аналізів) 
відповідно до методичних рекомендацій [Марей А.Н. и др., 1980; ДБН В.1.4-
0.01-97, 1997]. Питому активність 232Th визначали за гамма-випромінюванням 
228Ас (гамма-лінії 338, 911 і 968 кеВ, квантові виходи 12, 29, 23 % відповідно) 
та 212Pb (гамма-лінія 238 кеВ, квантовий вихід 48 %). Питому активність 
226Ra – за гамма-випромінюванням 214Bi (гамма-лінії 1120, 1765 кеВ, квантові 
виходи 15, 16 % відповідно) та 214Pb (гамма-лінії 295, 352 кеВ, квантові виходи 
19, 37 % відповідно). Питому активність 40K визначали за його гамма-
випромінюванням за гамма-лінією 1461 кеВ. 

Проведено виміри ПЕД та досліджено рівні еквівалентної рівноважної 
об’ємної активності (ЕРОА) 222Rn у повітрі житлових приміщень північних 
районів (268 аналізів), а також вміст 222Rn у воді питних джерел 
(централізований водопровід, колодязі, свердловини) (101 аналіз) у 23 населених 
пунктах північних районів Миколаївської області. Досліджено рівні ЕРОА 
222Rn на робочих місцях (95 аналізів) та вмісту 222Rn у питній воді (26 аналізів) 
Первомайського гранітного і гранітно-щебеневого кар’єрів, Олександрівського, 
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Прибузького, Софіївського, Ново-Данилівського гранітних кар’єрів. Вимірювання 
ЕРОА 222Rn виконували методом пасивної трекової дозиметрії за допомогою 
детекторів «Altras» (Германія), НЦ-детектори (Росія), детектори «DEGBAK» 
(Україна) з експозицію у житлових приміщеннях не менше 3 місяців в 
опалювальний сезон, на робочих місцях – не менше 30 діб. У житлових 
приміщеннях трекові детектори встановлювали у місцях найбільшого перебування 
людини (вітальня, спальня), а на робочих місцях – у кабіні екскаватору, бульдозеру, 
або розміщували на верхньому одязі фахівця. При визначенні ефективної дози 
зовнішнього опромінення людини від природного фону і техногенно-підсиленого 
радіаційного фону час перебування людини взято за рекомендаціями МКРЗ 
(Публікація 65): на відкритій місцевості 2000 год·рік-1, у приміщенні – 7000 год·рік-1. 

Для визначення ефективної дози зовнішнього і внутрішнього опромінення 
людини у районі ПУ АЕС і ЗАЕС проведені вимірювання ПЕД на відкритій 
місцевості за допомогою радіометрів СРП-88Н, ДБГ-06Т та датчиків системи 
АСРК у 1991-2000 рр. Використані дані лабораторії зовнішньої дозиметрії 
(ЛЗД) ПУ АЕС щодо ПЕД та величин інтегральної поглиненої дози у повітрі 
(за допомогою термолюмінісцентних дозиметрів ТЛД-500К), радіонуклідного 
складу атмосферних випадінь, аерозолів атмосферного повітря у пунктах 
спостереження навколо ПУ АЕС за 1999-2005 рр., а також дані НДЛ «Ларані» 
зняття «нульового» радіаційного фону у районі ПУ АЕС за 1977-1980 рр. 
При визначенні інгаляційної дози опромінення людини через газоаерозольні 
викиди АЕС використано дані ЛЗД ПУ АЕС щодо річних об’ємів газоаерозольних 
викидів АЕС за 1999-2005 рр., застосовано методику МАГАТЕ з оцінки 
розсіювання домішок у повітрі на основі гаусової моделі розповсюдження 
домішок в атмосферному повітрі. При визначенні дифузійних властивостей 
повітряного середовища району ПУ АЕС використані дані багаторічних 
спостережень метеостанції м. Вознесенська та метеостанції ПУ АЕС. Оцінка 
випадінь радіонуклідів здійснена за розою вітрів для відстані (2500 м), на 
якій розташований найближчий до АЕС населений пункт. При визначенні 
інгаляційної дози від 3Н паралельно проведені дослідження вмісту 3Н у 
приземному шарі атмосфери за допомогою пробовідбірників ПВП-01. 

Досліджено вміст 90Sr, 137Cs, 3H у воді ставків-охолоджувачів Південно-
Української і Запорізької АЕС, ставків-відстійників каналізаційної системи 
ПУ АЕС, річок Південний Буг, Арбузинка, Мертвовід, а також в їхніх руслових 
водоймищах зрошувальних систем у 1991-2000 рр. Додатково залучено матеріали 
радіометрії проб води цих водних об’єктів, виконаних НДЛ «Ларані» у 1982-
1990 рр. та ЛЗД ПУ АЕС у 1999-2005 рр. Досліджено вміст 90Sr, 137Cs, 3H у питній 
воді та у продуктах харчування (хліб, молоко, м’ясо, коренеплоди, картопля, 
овочі) з особистих господарств великих населених пунктів районів ПУ АЕС і ЗАЕС 
та з раціонів харчування інтернатів і об’єктів громадського харчування у районі 
ПУ АЕС. Через високу значимість рибної компоненти у раціоні харчування 
населення прибережних районів досліджено вміст 90Sr, 137Cs і 3Н у рибі основних 
представлених у водоймищах АЕС видів: карась (Carassius carassius L.), короп 
(Cyprinus carpio L.). 
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Ретроспективне відновлення радіаційної ситуації у регіоні у 1986 р. 
здійснено за результатами досліджень вмісту радіонуклідів в атмосферному 
повітрі, ґрунті, молоці, питній воді, а також вимірювань ПЕД на території 
Кіровоградської, Херсонської, Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, 
виконаних НДЛ «Ларані» у квітні-грудні 1986 р. Протягом 1991-1999 рр. 
проведені дослідження вмісту 90Sr, 137Cs у ґрунті, молоці, картоплі, трав’яній 
рослинності, культурних кормових рослинах (кукурудза, люцерна) у північно-
західних районах Миколаївської області. 

Визначення ефективної дози внутрішнього опромінення людини від штучних 
радіонуклідів здійснювали за математичними моделями і дозовими коефіцієнтами, 
рекомендованими МКРЗ (Публікації 66, 67), а ефективної дози від 222Rn з 
ДПР – відповідно до математичних моделей МКРЗ (Публікація 65) і дозових 
коефіцієнтів НКДАР ООН (UNSCEAR (2000)). При визначенні інгаляційної 
дози від 3Н застосовано також методичні рекомендації МАГАТЕ (Публікація 60).  
Визначення еквівалентної дози опромінення органів і тканин людини здійснено 
відповідно до біокінематичних моделей МКРЗ (Публікації 66, 67). 

Підготовка проб води, продуктів (молоко, м’ ясо, хліб, овочі) для 
радіохімічного аналізу та гамма-спектрометрії здійснювалася за затвердженими 
методиками [Марей А.Н., 1980; Рысьев О.А., 1987]. Вміст 90Sr у пробах 
визначали радіохімічним методом. Підготовку проб для вимірювання 3Н 
здійснювали шляхом подвійного перегону проб води з КMnO4, а проб овочів, 
картоплі та інших сільськогосподарських рослин – шляхом відгону вільної 
вологи з наступним очищенням від органічних домішок. Вимірювання гамма-
випромінюючих радіонуклідів здійснювали за допомогою спектрометрів АМА-03Ф, 
АІ-1024-95 та SBS-30-50M з напівпровідниковими детекторами ДГДК-125В, 
-175, -180. Мінімільно-детектована активність 137Cs складала 1 Бк·кг-1, інших 
гамма-випромінюючих радіонуклідів – 1-3 Бк·кг-1 при експозиції 18000 с. 
Радіометрію 90Sr виконували на установці УМФ-1500 через визначення 
ізотопу 90Sr за зрівноваженим вмістом дочірнього 90Y, мінімально-
детектована активність 90Sr складала 4 Бк·кг-1 при 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). Похибка вимірювань при радіометрії 90Sr, 3Н, 137Cs та 
інших радіонуклідів складала 5-15 %. 

При обробці результатів досліджень використані методи статистичної 
обробки даних [Мостеллер Ф., 1982; Тейлор Дж., 1985], рівень ймовірності 
прийнято P ≤ 0,05, як для більшості біологічних показників. Використано 
методи кореляційно-регресійного аналізу, сплайн-моделювання, кластерного та 
тренд-аналізу. Застосовано програми Excel-2000 (ліцензія 87130-OFFICE PRO 2000 
W3Z ENAEOLPA), STATISTICA 6.0 (ліцензія 3145926535897 StatSoft Inc.), 
MathCard 7.0. 

При розробці прогнозних дозиметричних моделей використано відомі 



принципи моделювання: принцип базового (реперного) радіонукліду (BR); 
принцип базової радіаційної характеристики (BRD) [Ковган Л.М., Ліхтарьов І.М., 
2004]; принцип «дозової ціни» [Георгиевский В.Б., 1994] на основі методу 
камерних моделей [Кутлахмедов Ю.О., 2003]. При перевірці надійності 
прогнозування через визначені «дозові ціни» джерела іонізуючого випро-
мінювання застосовано метод статистичного експерименту (метод Монте-
Карло). У роботі використано Міжнародну систему спеціальних позначень 
відповідно до рекомендацій МКРЗ та НРБУ-97/Д-2000. Більшість радіоекологічних 
і дозиметричних досліджень виконано у НДЛ «Ларані». Аналіз, обробка та 
узагальнення результатів досліджень здійснено у науково-методичному 
центрі екологічної безпеки ЧДУ імені Петра Могили. 
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