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7.4. КОНТРОЛЬНІ РІВНІ РАДІОНУКЛІДІВ 
У ЗРОШУВАЛЬНІЙ ВОДІ 

 
Методика розрахунків контрольних рівнів радіонуклідів у зро-

шувальній воді 
При розрахунку контрольних рівнів радіонуклідів у воді виходили 

з основних міжнародних та вітчизняних стандартів в області міжнаро-
дної безпеки [9; 59] та була врахована методика, головні положення 
якої викладені у роботах [93]. В її основу покладені як гігієнічні,         
так і екологічні вимоги, котрі були сформульовані у такі принципи 
нормування: 
− індивідуальні дози опромінення тканин та органів для критичних 

груп населення за рахунок кожного окремого виду водовикорис-
тання не повинні перевищувати виділеної квоти від ліміту дози 
(10 мкЗв); 

− колективна доза опромінення населення, яке мешкає в ареалі 
впливу рідких скидів даного підприємства, не повинна перевищу-
вати встановленої границі; 

− доза опромінення гідробіонтів, яка розрахована виходячи з рівня 
радіаційного забруднення дна водоймища, не повинна перевищу-
вати встановлених лімітів доз. 
У діючий час провести розрахунок контрольних концентрацій за 

2-м та 3-м принципами нормування не передбачається можливим, бо 
в сучасних вітчизняних нормативних документах відсутнє нормуван-
ня за колективною дозою опромінення населення і нема узаконених 
границь дозових навантажень на гідробіонти. У подальшому при роз-
рахунку значень контрольних рівнів використовувався лише перший 
принцип методики. Крім того, у доповнення до вищевказаного, було 
прийнято, що при експлуатації АЕС не повинна складатися така ситу-
ація, при якій максимальні рівні забруднення днища водойоми, води 
яких використовуються для зрошення, будуть перевищувати значен-
ня, що відповідають нижній границі вимог до категорії “тверді радіо-
активні відходи”. 

При розрахунку контрольних рівнів за першим принципом норму-
вання необхідно було врахувати особливості скиду радіоактивних 

раціон худоби – молоко (м’ясо), 
− вода – землі зрошення 

продукти харчування (хліб, овочі). 
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речовин у реальних умовах Південно-Української АЕС.  
Скид забруднених речовин з атомної станції зараз відбувається за 

наступним ланцюжком: “пруди-відстійники – ставок-охолоджувач 
АЕС”. Враховуючи той фактор, що у разі “продувки” та постійного 
процесу фільтрації ставка-охолоджувача ПУ АЕС відбувається винос 
води до р. Південний Буг, розрахунок контрольних рівнів радіонуклі-
дів у річці проведений з урахуванням широкого використання води 
р. Південний Буг для народногосподарських цілей. 

Радіаційний вплив на організм людини радіонуклідів, які надхо-
дять у водойму- охолоджувач ПУ 
АЕС, складається з наступних факторів: 

1. Зовнішнє опро- мінення тіла людини: 
− купання, 
− перебування на пляжі, 
− рибна ловля, 
− перебування на зрошуваних землях. 

Внутрішнє опромінення органів та тканин організму людини за 
рахунок надходження радіонуклідів за наступними ланцюгами: 
− питна вода, 
− риба, 

Значення тривалості різних видів водовикористання, які визнача-
ють зовнішнє опромінення організму людини для критичних груп 
населення, приймалися наступними: 
− купання       – 0,046 
− перебування на пляжі (спортивні змагання) – 0,022 
− рибної ловлі      – 0,018  
− перебування на зрошуваних землях   – 0,051 

Розрахунок транспорту радіонуклідів у травному тракті виконано 
за моделлю Публікації 30 МКРЗ [92].  

 
 
 
 
де: ССі  – контрольний рівень радіонукліда і у воді (Бк/л), 
Dmax –  річна границя ефективної дози, 1×10-5 Зв/рік, 
kij – коефіцієнт переходу радіонукліда i в конкретну сільськогоспо-

дарську рослину j при зрошенні для конкретної зрошувальної системи 
(Бк/кг вологої маси)/(Бк/м2 угідь), 

Nі – норма зрошення j сільськогосподарської рослини, л/кв. м,   
Ri   –  дозовий коефіцієнт радіонукліда і, Зв/Бк, 

jijij
i VRNk

DCC
⋅⋅⋅

= max
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Vj – об’єм річного споживання дорослою людиною j продукту хар-
чування (кг/рік).  

Вихідні дані зі структури харчування місцевих жителів для розра-
хунку контрольних рівнів від внутрішнього опромінення органів і 
тканин організму людини розраховані з використанням матеріалів 
Миколаївського обласного статистичного управління зі споживання 
продуктів харчування. Розрахунок проведений за максимальними за 
останнє десятиріччя (1996-2006 рр.) даними споживання продуктів 
харчування населенням Миколаївської області [94]: 

хліб – 125 кг/рік, 
молоко і молочні продукти – 602 кг/рік, 
м’ясо і м’ясопродукти – 42 кг/рік, 
риба – 70 кг/рік, 
картопля – 154 кг/рік, 
овочі, фрукти –150 кг/рік. 
У розрахунках використано референтний об’єм спожитої протя-

гом одного року питної води за НРБУ-97 [143] – 800 л. 
При розрахунку контрольних рівнів враховувалися отримані вище 

коефіцієнти переходу радіонуклідів зі зрошувальної води до сільсько-
господарських рослин. Припущено, що населення споживає продукти 
харчування, а тварини – фураж – лише зі зрошуваних угідь. Об’єм 
добового споживання корму тваринами взятий за даними Миколаївсь-
кого виробничого об’єднання “Еліта”:  
− у зимовий період близько 29 кг, з них: силос – 20 кг, комбікорм, 

сіно люцерни – 9 кг;  
− у літній період близько 46 кг, з них: люцерна та різні трави – 40 кг, 

комбікорм – 6 кг.  
Вміст радіонуклідів у тваринній продукції та в рибі розрахований 

за отриманими в науково-дослідній лабораторії “Ларані” даними пе-
реходу радіонуклідів з добового раціону твварин у молоко, в м’ясо і в 
рибу, які знаходяться в межах літературних даних (табл. 7.1.1, 7.4.1). 

Результати розрахунку контрольних рівнів радіонуклідів у воді 
різних зрошувальних систем 

У результаті розрахунку отримані величини контрольних рівнів 
радіонуклідів у зрошувальній воді для кожної з трьох зрошувальних 
систем: Інгулецької, Південно-Бузької та Білоусівської при їх 
надходженні населенню з продуктами харчування (табл. 7.4.2), а та-
кож контрольні рівні радіонуклідів у воді за усіма шляхами 
внутрішнього опромінення: з питною водою, з продуктами харчуван-
ня, з рибою, а також при інгаляції радіонуклідів із атмосферним 
повітрям (табл. 7.4.3). 
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Вид риби 90Sr 137Cs 
Судак 0,034 0,220 
Лящ 0,018 0,055 
Тарань 0,020 0,028 
Рибець 0,020 0,060 

Таблиця 7.4.1 
Коефіцієнти переходу радіонуклідів із води у м’якоть риби 

м3/кг 

Таблиця 7.4.2 
Контрольні рівні радіонуклідів у воді за внутрішнім 
опроміненням людини при надходженні радіонуклідів 

зі зрошуваними сільгоспкультурами 
Бк/л 

Харчовий ланцюжок опромінення 
Сільськогосподарські 

культури 
зі зрошуваних угідь 

Корм для м’ясо-молочних 
тварин зі зрошуваних 

угідь 

Для обох ланцюжків, 
пов’язаних з надходженням 

радіонуклідів через 
зрошувальну воду 

I II III I II III I II III 
3Н 0,85×103 0,85×103 0,85×103 0,73×103 0,73×103 0,73×103 3,87×102 3,87×102 3,87×102 

137Cs 0,49 0,47 0,46 0,75 0,65 0,60 0,47 0,46 0,44 
90Sr 0,06 0,07 0,08 0,71 0,74 0,75 0,06 0,07 0,07 

  
 

Радіо-
нук- 
лід   

I – Інгулецька зрошувальна система 
II – Південно-Бузька зрошувальна система 
III – Білоусівська зрошувальна система 

Таблиця 7.4.3 
Контрольні рівні радіонуклідів у воді для кожного з 
ланцюжків внутрішнього опромінення людини 

Бк/л 

Ланцюжок внутрішнього опромінення 
Питна 
вода 

Зрошення (харчові продукти, корм для 
тварин) 

Риба Інгаляція 

  I II III     
3Н 3,00×102 3,87×102 3,87×102 3,87×102 3,81×103 1,00×105 

137Cs 1.00 0.47 0,46 0,44 0.05 – 
90Sr 0.10 0.06 0,07 0,07 0.06 – 

Радіо- 
нуклід 

I – Інгулецька зрошувальна система 
II – Південно-Бузька зрошувальна система 


