
Кафедра  РУНС 

Основи прогнозування і оцінка 

радіаційної  обстановки у випадку 

аварій на АЄС  



Навчальні питання: 

 
 

1. Графічне    відображення    радіаційної  

обстановки  у  випадку  аварій  на  АЄС. 

2. Основи   прогнозування  і  оцінка 

радіаційної  обстановки у випадку аварій 

на АЄС.   



Нормативно - правові 

документи: 

 
 1. Конституція України  

 2. ЗУ  від  03.02.1993 № 2974-XII "Про ЦО" 

 3. ЗУ  від  24.06.2004 № 1859 -IV "Про правові 

засади цивільного захисту" 

 4. ЗУ  від 08.06.2000 № 1809-ІІІ "Про захист 

населення і територій від  НС техногенного та 

природного характеру". 

  



  

 5. Наказ  МНС  від  06.03.2002  №186  "Про                   

затвердження  Методики  спостережень  щодо 

оцінки  РХО ". 

 

 6. Методика   выявления   и   оценки 

радиационной  обстановки  при   разрушениях 

(авариях)  АЭС.  Москва,  ГШ РВ,  1989 г. 

 



Оцінка радіаційної обстановки  
визначення    масштабів    РЗ; 

визначення   активності     РР     поглинутою    
людиною   при     інгаляційному      вступу; 

визначення    дози   випромінювання   на   місцевості 
від   проходження   радіоактивної    хмари; 

визначення     дози      випромінювання      при 
розтушуванні   та подолання на    забрудненої     
місцевості; 

визначення допустимого часу началу робіт на 
забрудненої місцевості; 

визначення допустимий тривалості робіт на 
забрудненої місцевості; 

визначення допустимого часу подолання забрудненої  
частки маршруту руху; 

визначення радіаційних трат від проходу 
радіоактивної хмари та забруднення місцевості. 



Прогнозування і оцінка РО  

Вихідні  данні 

Інформація   щодо   АЕС: 

  тип   ЯЕР; 

  електрична  потужність  ЯЕР,  мвт (w); 

  кількість   аварійних   ЯЕР  (n); 

  координати   ЯЕР   або   АЕС; 

  час   аварії; 

  кількість викинутих з ЯЕР РР, % (h). 



 

М е т е о у м о в и: 

  напрямок  вітру,   град.; 

  швидкість   вітру,   м/с; 

  ступінь  вертикальної  стійкості  

повітря (СВСП ) 



Графічне зображення ЗМРЗ  
 

при аварії на АЕС 

РБМК– 1000  

  12.30  7.6 

• М  
•А • А  • Б  • В  • Г  



Характеристика ЗМРЗ 

Індекс 

зони 
Колір зони Назва ЗМРЗ 

Р1г 

рад/год 

∞Д, 

рад 

М червоний Радіаційної  небезпеки 0,014 5 

А    синій 
Помірного рад - го 

забруднення 0,14 50 

Б    зелений 
Сильного радіаційного 

забруднення 1,42 500 

В коричневий 
Небезпечного рад - го 

забруднення 4,2 1500 

Г чорний 
Надзвичайного 

рад - го  забруднення  14 5000 



1. Визначення потужності дози  

опромінення на сліді хмари  Д, 

рад/год 

Д = Дх · Кw · Кt · Кy (Рад/г),  де: 

Дх  -  табл.  №7.14 - 7.15 

Кw - коеф. потужності Кw = 10 · n · w · h 

Кt  -  коефіцієнт  що  враховує  спад  

потужності  дози  опромінення  у  часі,  

табл. 7.19 - 7.20 

Кy  -  табл.  7.16 - 7.18 



2. Визначення дози промінення 

 на    сліді   хмари     Дмісц.,   рад 

 
Дмісц. = Дк · Ку · Кдоз. · Кw  (рад)  де: 

Кдоз. – табл. 7.12-7.22 

 
3. Визначення  щільності  забруднення 

місцевості  по  сліду  хмари (Аs),ки/км² 

Аs = Дк · Ку · Кt · Кw · Кзабр. (ки/км²) де: 

Кзабр. – табл. 7.23 
 



4. Визначення дози опромінення на         

місцевості від РЗ хмари (Допр), рад  

Допр = Дтабл.опр. · Копр. ·Ку ·Кw (рад) де: 
 

Дтабл.опр.  –  табл. 7.38  –  7.39 
 

Копр.  =  Δtроб  :  240,  де: 
 

Δtроб  –  тривалість  роботи,  год. 



5. Визначення радіаційних втрат від 

РЗ хмари  та  забруднення  місцевості  

П, (%) 

Дзаг.  =  Допр.  +  Дмісц.,   де: 

Допр.  –  доза  опромінення  на  місцевості  

від  РЗ   хмари,   рад,  (див п.4) 

Дмісц.  –  доза   опромінення  на  сліді   

   хмари,  рад  (дип.п.2) 

П – табл. 7.46 



6. Радіаційні втрати від 

забрудненого обмундирування 

Табл.  7.47 

Аs → Д → П% → строки  виходу  з  рядів 

(див. п.3) 

Аs  –  щільність   забруднення,   ки/км²  

(див. п.3) 

Д  –  потужність зони опромінення, рад/год 

(див. п.1) 

П  –  радіаційні втрати,  %  (див. п.5) 



Типові режими рад. захисту робітників та службовців ОГД  

в умовах РЗ місцевості, яки мешкають у кам'яних будинках з  Кпос. – 10  

та використовують ПРУ з Кпос. – 50 – 100 

 
Найм

. 

 зон 

Р1год. 

після 

ядерного 

вибуху, 

р/г 

Умовні 

найменува

ння 

режиму 

захисту 

Загальна 

триваліст

ь 

дотриман

ня режиму 

захисту, 

діб 

Послідовність дотримання режиму захисту 

І.Тривалість 

перебування в 

ПРУ(час 

зупинен. роботи 

об’єкта) 

ІІ. Тривалість 

роботи об’єкта 

з 

використанням 

для відпочинку 

ПРУ, діб 

ІІІ. Тривалість роботи 

об’єкта з обмеженням 

перебування людей на 

відкритій місцевості 

протягом кожної доби 

до 1-2 годин, діб 

А 

25 5-А-1 0,5 до 2 годин - 0,4 

50 5-А-2 1 4 годин - 0,8 

80 5-А-3 2 5 годин - 1,8 

Б 

100 5-Б-1 3 6 годин - 2,7 

140 5-Б-2 5 9 годин - 4,6 

180 5-Б-3 7 12 годин 1 5,5 

240 5-Б-4 10 16 годин 1,5 8 

В 

300 5-В-1 15 1 доба 2 12 

400 5-В-2 25 1,5 доби 3 20,5 

500 5-В-3 35 2 доби 4 29 

600 5-В-4 45 3 доби 5 37 

800 5-В-5 60 5 діб 7 48 

Г 1000 5-Г-1 75 7 діб 10 58 



Режими рад. захисту населення м. Києва в 

умовах РЗ у разі аварії на АЄС (Кпос.-20) 

Р1ГОД, 

мР/год. 

( мкЗ/г.) 

№

  

Заходи     захисту 

 

0,1-0,3  

(1-3) 

 

 

l 

1. Укриття   дітей   в   приміщеннях. 

2. Герметизація   приміщень,   вентиляційних   отворів. 

3. Захист   продуктів   харчування,   води,  білизни.   Обме- 

ження   знаходження   населення   на   повітрі.   Застосува 

ння   ЗІЗ.   Встановлення   санітарних   бар'єрів.   

0.3-1,5 

(3-15) 

 

 

ll 

 

1), 2), 3).  4.  Проведення   йодної   профілактики   дітей. 

5.  Обмеження   знаходження   населення  на   повітрі. 

Застосування   ЗІЗ.    Встановлення   санітарних   бар'єрів.   

1,5-15 

(15-150) 

lll 

 

1), 2), 3),4),5).   6. Проведення   йодної   профілактики  

всього   населення   та   часткова   його   евакуація. 

15-100 

(150-150) 

l V 

 

1), 2), 3),4),5), 6).  7. Євакуація    населення,   крім  

задіяного   в   НФ   ЦЗ. 

>100 (>1000) V 1), 2), 3),4),5), 6),7). 8.  Повна   евакуація   населення. 



Шляхи  опромінення, фази  аварій  та  захисні 

заходи,  рівні  втручання 

Потенц. шляхи опром. Фази аварій Захисні заходи 

1. Зовнішня   радіація   від 

установки 

Укриття,   евакуація,   

контроль доступу. 

2. Зовнішня   радіація   від 

шлейфу 

Укриття,   евакуація,  

контроль доступу. 

3. Вдихання   активності   

що містяться   у   шлейфі 

Укриття, йодна  проф-ка, єва- 

куація,   контроль   доступу. 

4. Забруднення   радіону-

клідами шкіри   та   одягу  

Укриття,   евакуація, 

дезактивація     населення 

5. Зовнішня   радіація   від 

наземн.   осід.   активності 

Евакуація,   переселення, 

дезактив.   місцевості,   споруд 

6. Вдихання  повторно   

 зваженної   активності 

Переселення,    дезактивація 

місцевості,   споруд 

7. Спожівання  забрудненої 

їжі   та   води 

    Контроль   їжі   та   води 

 

п
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Критерії про початок проведення захисту 

населення від наслідків аварії: 

на ранній фазі розвитку аварії 

 

Захисні заходи 

Д10діб,мЗв 

Все тіло Окремі органи 

Нижній 

рівень 

Верхній 

рівень 

Нижній 

рівень 

Верхній 

рівень 

Укриття, захіст органів 

дихання та кожн. покров. 
5 50 50 500 

Йод. проф.:        - дорослі; 

         - діти, вагітні жінки 

- 

- 

- 

- 

50* 

50* 

500* 

250* 

Евакуація:        - дорослі; 

         - діти, вагітні жінки 

50 

10 

500 

50 

500 

200* 

5000 

500* 



на середній фазі розвитку аварії 

 

Захисні заходи 

Д за перший рік, мЗв 

Все тіло Окремі органи 

Нижній 

рівень 

Верхній 

рівень 

Нижній 

рівень 

Верхній 

рівень 

Обмеження споживання 

забруднених продуктів 

та води 

5 50 50 500 

Переселення або 

евакуація 
50 500 

 

не 

визначає

ться 

не 

визначає

ться 



Оцінка РО за даними радіаційної 

розвідки 

 
Вихідні данні: 

1.Інформація по АЕС: 

    - тип ЯЕР; 

    - час аварії. 

2.Данні радіаційної розвідки: 

    - потужність дози випромінюван. (рад/год); 

    - час вимірюван. потужності дози випромін. 

3.Додаткова інформація: 

    - потужн дози випромінюван Р1год., рад/год; 

    - координати заданої точки. 



Графічне зображення ЗРЗ  

при аварії на АЕС 

РБМК– 1000  

  12.30  7.6 

 


