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2.4. ПОВЕДІНКА У ДОВКІЛЛІ БІОЛОГІЧНО  
ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РЕГІОНУ РАДІОНУКЛІДІВ  

 
2.4.1. Поведінка у довкіллі стронцію та його радіоізотопів 

 
Загальна характеристика стронцію. Середній вміст стронцію в 

земній корі (кларк) 3,4·10-2% по масі, в геохімічних процесах він є 
супутником Ca. Відомо біля 30 мінералів стронцію; важливіші – целе-
стин SrSO4 і стронціаніт SrCO3. В магматичних породах стронцій зна-
ходиться переважно в розсіяному вигляді і входить у вигляді ізомор-
фної домішки в кристалеву решітку кальцієвих і барієвих мінералів. В 
біосфері стронцій накопичується в карбонатних породах і особливо в 
осадах солевих озер і лагунах. 

Серед штучних ізотопів стронцію його радіонуклід 90Sr є одним з 
важливих компонентів радіоактивного забруднення біосфери. 90Sr – 
це один з найбільш довгоживучих радіоактивних продуктів поділу 
урану: період напіврозпаду 90Sr складає 27,7 роки. 90Sr, внаслідок бли-
зькості іонних радіусів з Са та однакового заряду (+2), у геохімічних 
процесах є аналогом Са. Потрапивши в навколишнє середовище 90Sr 
характеризується здатністю вмикатися (головним чином, разом з Ca) 
в процеси обміну речовин у рослин і тварин.  

Кількісна оцінка 90Sr в біосфері зазвичай проводиться у порівнянні 
з Са. Тому при оцінці забруднення атмосфери 90Sr прийнято розрахо-
вувати відношення 90Sr/Ca в стронцієвих одиницях (1 с.о. = 1 мккюрі 
90Sr на 1г Ca).  

В осілому циклі Sr, як і Са, вилуджується і виноситься річками до 
океану. До складу морських опадів Sr надходить у вигляді карбонатів. 
Але розчинність SrСОз перевищує розчинність СаСO3, тому у морсь-
кій воді, у порівнянні з річковою, сильно підвищується відношення 
Sr/Са. На практиці Sr залишається у розчині, а Са уходить у складі 
СаСОз в опад, у результаті чого у морській воді багато Sr. Фіксувати 
Sr можуть або якісь колоїди, або калійвміщуючі глини. При пересу-
ванні 90Sr і Ca за біологічними і харчовими ланцюгами відбувається 
дискримінація стронцію, для кількісного вираження котрої знаходять 
“коефіцієнт дискримінації” – відношення 90Sr/Ca в наступній ланці 
біологічного або харчового ланцюгу до тієї ж величини у попередній 
ланці. У кінцевій ланці харчового ланцюга концентрація 90Sr, як пра-
вило, значно менша, ніж у початковій. 

Поведінка 90Sr у компонентах водного середовища. Накопичення 
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90Sr знаходиться у зворотній залежності від вмісту у воді хімічного 
макроаналога – Са. Переважна більшість видів накопичують Са у 
більших кількостях, ніж Sr. Існує кореляція між коефіцієнтом накопи-
чення 90Sr і вмістом Са в рослинах. Тому ті види, що містять багато 
кальцію, більше поглинають стронцію.  

Відомо, що карбонатоутворення за участю рослин є одним з най-
важливіших механізмів вилучення Са і 90Sr з води у донні відкладен-
ня водойм. Цей процес тісно пов’язаний з життєдіяльністю рослин. 
Встановлено, що концентрація 90Sr у карбонатному осаді, що утвори-
вся на водних рослинах, є майже на порядок вищою за його концент-
рацію безпосередньо у тканинах рослин. Незалежно від вмісту Са у 
воді і від того, на якій рослині йде процес карбонатоутворення, відно-
сна концентрація 90Sr у карбонатному осаді виявляється майже в 
3 рази меншою, ніж концентрація Са. Відсутність залежності коефіці-
єнта дискримінації 90Sr/ Са від біологічних особливостей рослин на-
дає можливість вважати, що процес карбонатоутворення протікає 
поза рослинним організмом, а саме – в зоні контакту поверхні росли-
ни з водою. 

Аналіз накопичувальної здатності різних систематичних груп прі-
сноводних рослин показує, що водорості концентрують в собі велику 
частку радіонуклідів інтенсивніше, ніж вищі водні рослини. При цьо-
му нитчасті водорості в середньому мають більший коефіцієнт нако-
пичення, ніж одноклітинні. Організми, що мають більші значення 
коефіцієнта накопичення, можуть використовуватися в якості біоін-
дикаторів при проведенні радіоекологічних досліджень. Група харо-
вих водоростей відрізняється порівняно високими коефіцієнтами на-
копичення 90Sr, тому всі види харових водоростей можна віднести до 
числа біоіндикаторів цього радіонукліда. 

Накопичення 90Sr прісноводними рибами у природних умовах ви-
значається біологічними особливостями риб, властивостями їжі, що 
поїдається, трофності водойми, а також вмістом в ній Ca. Основним 
механізмом самоочищення від інкорпорованих радіонуклідів при пе-
реміщенні риб у чисті водойми є виділення нуклідів у середовище 
через поверхневі тканини, з сечею, з екскрементами. В ікрі риб багато 
радіонуклідів концентруються переважно на оболонці ікринок. Тому 
при потрапленні забрудненої ікринки у чисту воду вона порівняно 
швидко вивільняється від забруднювачів: так, 90Sr повністю виділя-
ється з ікри впродовж першої доби після переміщення її в чисту воду. 

Водні рослини і безхребетні тварини накопичують велику кіль-
кість радіоактивного 90Sr і тому можуть відігравати суттєву роль у 
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розподілі і міграції ізотопу в гідроценозі. Здатність акумулювати 90Sr 
з зовнішнього середовища у наземних тварин є вищою, ніж у водних, 
а у водних – меншою, ніж в організмів, що заселяють товщу води. 
Тварини, при контакті із забрудненою радіактивними елементами 
водою, здатні концентрувати радіактивні ізотопи і виносити їх у біо-
геоценози суші, здійснюючи сезонні міграції. 

У залежності від лужно-кислотних умов середовища можуть змі-
нюватись фізико-хімічний стан і форми сполук радіонуклідів, що, в 
свою чергу, впливає на сорбційні властивості і накопичення у компо-
нентах водоймищ. Накопичення 90Sr ґрунтами, що багаті на органічні 
речовини, зростає з підвищенням рН, що пов’язано зі збільшенням їх 
ємності поглинання при підлужуванні середовища. Так, коефіцієнти 
накопичення сапропелі при рН = 5-7 збільшуються в 5 разів у торфя-
ному і карбонатному ґрунтах на один і два порядки величин відповід-
но. Виключення становить збіднілий органікою піщаний ґрунт, єм-
ність поглинання якого не залежить від рН середовища. Підвищення 
накопичення 90Sr карбонатним ґрунтом при лужних значеннях рН 
пояснюються переходом 90Sr у карбонатний осад, а зниження накопи-
чення при підкисленні середовища – розчиненням осаду і переходом 
стронцію у водний розчин. У спеціальних дослідах показано, що рН 
середовища впливає на розподіл радіонуклідів між водою, ґрунтом і 
біомасою. Щодо температури, то вона не здійснює вплив на накопи-
чення 90Sr ґрунтами водоймищ. Відповідно до проведених дослідів в 
деяких ґрунтах (піщаний грунт і сапропелі, що формуються під зарос-
тями харових водоростей) коефіцієнт дискримінації для пари 90Sr – 
Са дорівнює або більше 1. Тому в цих умовах стронцій переходить з 
водного середовища у ґрунт у досить великій кількості.  

У прісноводних водоймищах відмічаються сезонні зміни вмісту 
радіонуклідів, у тому числі і 90Sr, у поверхневому прошарку донних 
відкладів. Однією з причин, що обумовлюють ці зміни, є процеси ви-
морожування, які сприяють різкому збільшенню загальної мінераліза-
ції води і концентрації в ній 90Sr у зимовий період, у порівнянні з вес-
няно-літнім періодом, що сприяє випадінню карбонатів Са і 90Sr з 
перенасичених розчинів в осад і переходом їх у донні відкладення. 
Оскільки міцність закріплення 90Sr в останніх є досить невеликою, по 
мірі вивільнення водоймищ від криги він частково знову повертається 
у розчин і включається у біологічний кругообіг речовин водоймища.  

Вертикальна міграція радіонуклідів у ґрунтах водоймища зале-
жить від типу ґрунту, фізико-хімічних властивостей радіонукліда і 
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умов водного середовища. 90Sr проникає в ґрунт на глибину 11-12 см. 
При цьому близько 40% їх загального вмісту знаходиться у верхньо-
му (0-2 см) прошарку ґрунту. 

Поряд з рівнями накопичення важливим показником міграційної 
властивості радіонуклідів у водній екосистемі є надійність їх фіксації 
в ґрунті. Найменш надійно фіксується 90Sr піщаним ґрунтом, з якого 
він вимивається на 96-99%. У піщано-муловому і вапняковому ґрун-
тах радіонуклід фіксується надійніше, найкраще він фіксується у сап-
ропелі і торф’янистому ґрунті, що можна пояснити наявністю в цих 
ґрунтах підвищеного вмісту тонкодисперсних мулових часток і орга-
нічної речовини. 

Перехід 90Sr у водний розчин збільшується при підкисленні сере-
довища. Особливо чітко ця залежність проявляється на вапняковому 
ґрунті, що містить підвищену кількість карбонатів стронцію-90, звід-
си – надійність фіксації ґрунтовими відкладами 90Sr залежить від рН 
середовища. 90Sr, коефіцієнт накопичення якого є найбільш низьким, 
майже повністю переходить із сапропелі у водний розчин. 

Серед дослідів по вивченню перерозподілу штучних радіонуклідів 
між основними компонентами водоймища особливе місце займають 
дослідження Е.А. Тимофеєвої-Ресовської. На основі отриманих даних 
автор розподілила всі радіонукліди, що вивчаються на чотири групи, 
радіонуклід 90Sr було включено до групи “еквітропів”: вони приблиз-
но рівномірно розподіляються між компонентами водоймища. Слід 
зазначити, що вказана класифікація досить умовна, оскільки вона ха-
рактеризує розподіл радіонуклідів лише для однієї конкретної моделі 
водоймища в умовах експерименту. Зміна параметрів такої моделі 
може призводити до іншого перерозподілу конкретних радіонуклідів. 
Так, якщо за даними лабораторних дослідів 90Sr відноситься до еквіт-
ропних елементів, то в природних водоймищах для цього радіонуклі-
да характерний чітко виражений педотропний характер перерозподі-
лу, тобто з переважним накопиченням в ґрунті.  

 
 
 
2.4.2. Поведінка у довкіллі цезію та його радіоізотопів 

 
Загальна характеристика цезію. Цезій – хімічний елемент І групи 

періодичної системи Д.І. Менделєєва. Порядковий номер 55, атомна 
маса – 132,905. Це сріблясто-білий метал, є рідкісним елементом з 
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групи лужних металів. Він має високу реакційну здібність, 
з’єднується з киснем, з водою реагує з вибухом, бурхливо реагує з 
карбонатами. На повітрі миттєво займається з утворенням пероксиду 
Cs2O2 та надпероксиду CsO2. За хімічними властивостями Cs схожий 
на К і Rb. Він присутній у тканинах тварин і рослин. Середній вміст 
його в організмі людини приблизно дорівнює 1,5 мг. У природі він 
зустрічається, головним чином, у розсіяному стані, у мінералах, а та-
кож утворює власні мінерали. У природі зустрічається у вигляді 
стабільного ізотопу 133Cs. Зі штучно отриманих радіоактивних ізото-
пів з масовими числами від 123 до 142 найбільш стійким є 137Cs з пе-
ріодом напіврозпаду T1/2 = 30,18 років та 134Cs – з періодом напівроз-
паду T1/2 = 2, 06 років.  

137Cs – це один з найбільш довгоіснуючих продуктів ділення ура-
ну, є змішаним бета та гамма випромінювачем з максимальною енер-
гією електронів 0,51 МеВ (92%) і 1,17 МеВ (8%). Продукт розпаду 
137Cs – збуджений 137Ва з періодом позпаду 2,67 хвил., який випускає 
гамма-кванти з енергією 0,661 МеВ, переходить у стабільний 137Ва. У 
розчині продуктів поділу урану дворічної давнини на долю цезію 
припадає 2,85% сумарної активності .    

Внаслідок випробувань ядерної зброї біосфера забруднена радіо-
активними сполуками, в тому числі і 137Cs. Сьогодні 137Cs може по-
трапляти у навколишне середовище в результаті викидів радіоактив-
них відходів в атмосферу та водойми підприємствами атомної проми-
словості і атомної енергетики, а також суднами з ядерноенергетични-
ми установками. Фізико-хімічні властивості цезію обумовлюють ви-
соку рухомість 137Cs в екологічних ланцюгах біосфери та накопичен-
ня його в окремих частинах цих ланцюгів, включаючи організм люди-
ни. 137Cs зараз виявляють в усіх мешканців планети, починаючи з 
морських тварин і закінчуючи людиною.  

Поведінка 137Cs у компонентах водного середовища. 137Cs мігрує за 
різними біологічними ланцюжками. У хімічній і геохімічній поведін-
ці Cs більш усього схожий із Rb, а останній – із K. 137Cs є хорошим 
водним мігрантом, особливо в кислих середовищах. Він інтенсивно 
сорбується ґрунтом та мулами; у воді знаходиться, в основному, у 
вигляді іонів. Основними фіксаторами Cs в поверхових умовах є ка-
ліймісткі мінерали. Ці мінерали є в достатніх кількостях в районах 
майже усіх атомних станцій, які побудовані на осадових породах. 
Тому радіоцезій, при надходженні його в навколишнє середовище, 
яке вміщує іллітові мінерали, не є добрим мігрантом у складі ґрунто-
вих вод. 
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Важливим показником міграційної здатності радіонуклідів у вод-
ній екосистемі є міцність їх фіксації у ґрунті. Коефіцієнти накопичен-
ня 137Cs для різних типів донних ґрунтів змінюються в широких ме-
жах. При цьому найбільш низький коефіцієнт накопичення 137Cs від-
мічений у піщаному і торф’янистому ґрунтах, а також у кремнезисто-
го та змішаного сапропелів. Найбільш високі значення коефіцієнта 
накопичення характерні для мулового сапропеля та відкладень харо-
вих водоростей. У піщано – мулистому та вапняковому ґрунтах цей 
радіонуклід закріплюється достатньо міцно, а найбільш міцно фіксу-
ється у сапропелі і торф’янистому ґрунті, що можна пояснити наявні-
стю у цих ґрунтах підвищеного вмісту тонкодисперсних мулистих 
часток та органічної речовини. В цілому всі ґрунти у більшому ступе-
ні поглинають 137Cs, ніж 90Sr. Відносно низькі коефіцієнти накопичен-
ня відмічаються для піщаного та вапнякового ґрунтів, а більш високі 
– для сапропелів, які формуються під харовими водоростями. 

Взагалі доля 137Cs у водоймі залежить від вмісту в останній К. 
Особливо високий коефіцієнт дискримінації (від 51 до 69) зафіксова-
но для відкладень, які сформовані під харовими водоростями. За кла-
сифікацією Е.А. Тімофеєвої-Ресовської, 137Cs включений в групу пе-
дотропів, тобто в групу радіонуклідів, які переважно накопичуються 
у ґрунті. 

Вертикальна міграція радіонуклідів у ґрунтах водоймища зале-
жить від типу ґрунту, фізико-хімічних властивостей радіонуклідів та 
умов водного середовища. 137Cs проникає у ґрунт на однакову глиби-
ну 11-12 см, при цьому біля 40% їх загального вмісту знаходиться у 
верхньому (0-2 см) шарі ґрунту. 

Коефіцієнти накопичення 137Cs мало залежать від лужно-
кислотних умов середовища. При рН=5-8 вони практично не зміню-
ються. Деякі збільшення накопичення цезію сапропелем, торф’янис-
тим і карбонатним ґрунтами при сильно лужних умовах пов’язано з 
підвищенням їх сорбційної ємності в результаті диспергування ґрун-
тів під впливом підвищених концентрацій іонів натрію. 

Роль температурного фактора в процесах міграції та розподілу 
радіонуклідів у системі вода – ґрунт до сучасного часу вивчені недо-
статньо. За дослідами, в яких вивчалося накопичення 137Cs ґрунтами 
Білоярського водосховища в залежності від температури водного се-
редовища, вміст 137Cs у воді зони підігріву у 1,5-2 рази є вищим, ніж у 
контрольному районі, що пов’язано з додатковим надходженням ра-
діонукліда в результаті експлуатації АЕС. 
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2.4.3. Поведінка у довкіллі тритію 
 
Тритій (3Н) – єдиний радіоактивний ізотоп водню, у ядрі якого 

втримуються один протон і два нейтрони, стоїть у першому ряду 
періодичної системи елементів. Розпад ядра 3Н супроводжується бета-
випромінюванням з дуже низькою енергією електронів (до 0,018 МеВ). 
Період напіврозпаду 3Н становить 12,26 року. При бета-розпаді 
перетворюється в 3Ge. Температура плавлення – 252,2 °С, температу-
ра кипіння – 248,1 °С. Вміст 3Н у звичайному водні менший, ніж 
1:5·108, тобто 1 атом 3Н на 500 мільйонів атомів 1H. 

У біосфері може знаходитися у вигляді газоподібного тритію, три-
тієвої води і її водяного пару та різних органічних сполук.  

Природний 3Н утворюється в верхніх шарах атмосфери внаслідок 
взаємодії космічних випромінювань з окисом азоту, аргоном, літієм, 
дейтерієм. Близько 99% усієї кількості природного 3Н перетворюється 
у тритієву воду і бере участь у глобальному круговороті води. Більша 
частина (65%) 3Н знаходиться у Світовому океані, 27% – на земній 
поверхні та в біосфері. 

Крім тритію природного походження, в зовнішньому середовищі є 
тритій, який утворився внаслідок випробувань ядерної зброї, а також 
який надходить з газоаерозольними викидами АЕС та інших підпри-
ємств ядерного паливного циклу до атмосфери і з рідкими викидами в 
поверхневі водоймища. Дослідження, присвячені поводженню тритію 
в біологічних об’єктах, свідчать про його часом тисячократне нагро-
мадження в живих організмах і харчових ланцюжках. На щастя, у 
природних земних екосистемах (крім надр планети) тритію майже 
немає – його незначні кількості утворяться лише при взаємодії космі-
чного випромінювання з газами атмосфери. На всій Землі навряд чи 
набереться більше 1 кг природного тритію. Однак в останні 
десятиліття основним джерелом тритію стають атомні електростанції. 

Головним джерелом надходження 3Н техногенного походження до 
навколишнього середовища у діючий час є рідкі та газоподібні радіо-
активні відходи підприємств по переробці палива, реакторів різних 
типів. 

При виробництві ядерної енергії 3Н утворюється на двух етапах 
топливного циклу – при роботі реакторів та при переробці відробле-
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ного топлива. В ядерних реакторах головними процесами утворення 
тритію є ділення ядер розщіплюючих елементів, а також взаємодія 
нейтронів з ізотопами літію та бору. 3Н, який утворюється у ядерних 
реакторах внаслідок утрат і недоліків у технології поводження з від-
ходами, де 3Н практично не піддається уловлюванню та локалізації, 
при роботі реакторів здійснюється викид тритію у навколишнє сере-
довище з газоподібними та рідкими відходами. Нормалізовані (на 
одиницю виробництва електроенергії) викиди тритію реакторами 
ВВЕР у атмосферне повітря складає 7-30 ГБк/мегаватт (ел)/рік та у 
водне середовище – 30 ГБк/ мегаватт (ел) рік. 

Поведінка 3Н в оточуючому середовищі характерна тим, що його 
атоми входять у склад води. Всі інші радіонукліди мігрують у вигляді 
розчинів хімічних сполук. Тому схема міграції 3Н є специфічною 
(рис. 2.4.3.1). Якщо для інших радіонуклідів характерним є сольовий 
обмін речовин у рослинах, то більша частина 3Н поглинається кореня-
ми у вигляді води і витрачається на випаровування. Крім цього, своє-
рідним є також механізм осадження 3Н на поверхню й повторне його 
надходження до атмосфери. Він пов’язаний з процесами конденсації і 
випаровування атмосферної вологи.  

3Н, який надходить у навколишнє середовище з радіоактивними 
відходами АЕС, знаходиться переважно у вигляді окису тритію і, як 
хімічний аналог води, швидко включається у круговорот води. Він 
досить швидко мігрує за головними складовими наземних і водних 
екологічних ланцюгів: атмосферне повітря – грунт – рослина – орга-
нізм тварини; вода водоймища – водорості – риба та інші. Замінюючи 
водень у молекулі води, тритій поселяється в ній на вічні часи. Витяг-
ти його з такої вологи практично неможливо. Потрапляючи в ґрунт, 
така волога проникає в рослини й, проходячи по харчовому ланцюгу, 
виявляється в людському організмі. Якщо воду, що містить тритій, 
нагрівати, він переходить у пару й разом з повітрям надходить в орга-
ни дихання. 

Надходження 3Н до атмосфери з викидами АЕС є характерним для 
атомних електростанцій, які використовують реактори ВВЕР. У скид-
них водах АЕС, через використання реакторів ВВЕР, 3Н може склада-
ти до 60% від усього обсягу викидів АЕС. Він є основним радіоактив-
ним компонентом рідких скидів і газоподібних викидів більшості 
атомних електростанцій, бо практично не піддається фільтрації. Це 
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призводить до забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхових вод навк-
руги АЕС. 3Н дуже рухомий, бо кругообіг води в природі досить шви-
дкий. 3Н швидко мігрує за головними складовими наземних і водних 
екологічних ланцюжків: атмосферне повітря − грунт − рослина − ор-
ганізм тварини; вода водоймища − водорості − риба та інші [148]. 
Через ці та деякі інші специфічні його особливості 3Н відносять до 
числа найбільш радіаційно-небезпечних довгоіснуючих радіонуклі-
дів, які спроможні забруднювати біосферу не тільки в районі безпосе-
реднього розміщення джерела, але і в регіональному і глобальному 
масштабах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


