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1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Радіаційна безпека є складовою екологічної безпеки 

населення. Радіоактивний газ радон-222 вносить близько 70% у колективну дозу 

опромінення населення України. До його джерел належать: родовища вугілля та 

уранових руд, сховища відпрацьованих індустріальних джерел іонізуючого 

випромінювання, техногенно-підсилені джерела природного походження. 

Використання радіоактивних матеріалів в промисловості, медицині, 

сільському господарстві призвело до утворення в Україні великої кількості місць 

зберігання та захоронення радіоактивних відходів (РАВ).  

Практично усі сховища радіоактивних відходів несуть потенційну 

радононебезпеку для навколишнього природного середовища, тому що містять 

відпрацьовані джерела урану-238 та радію-226. Посилює радононебезпеку цих 

сховищ той фактор, що значна частина території України розташована на 

кристалічному щиті з великими запасами природних радіонуклідів уранового та 

торієвого рядів, що також сприяє інтенсивним еманаціям радону-222 в атмосферне 

повітря  навколишнього природного середовища. 

Прийняття МАГАТЕ у 2018р стандарту (IAEA – Safety – Standards – Series) 

№ GSG-9 «Регуляторний контроль радіоактивних забруднень навколишнього 

середовища» зобов’язує проводити і удосконалювати контроль викидів в 

навколишнє середовище всіх радіаційнонебезпечних об’єктів з метою зменшення їх 

впливу на населення.  

З огляду на той фактор, що практично усі сховища радіоактивних відходів 

знаходяться недалеко від населених пунктів, зниження рівня їх радононебезпеки є 

актуальним та важливим науково-прикладним завданням у галузі екологічної 

безпеки сховищ РАВ. Розробка ефективних технічних заходів забезпечить належний 

екологічний стан навколишнього природного середовища біля місць зберігання та 

захоронення РАВ та знизить дозове навантаження від радону-222 на виробничий 

персонал сховищ та населення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у Державній науковій установі «Науково-

технологічний комплекс» «Інститут монокристалів» НАН України відповідно до: 

«Програми підготовки до ліквідації могильника радіоактивних відходів на території 

колишньої ділянки зберігання ядерної зброї об'єкта «Макарів», затвердженої 

заступником міністра оборони України, командувачем 43-ї ракетної армії 

генералом-полковником В. О. Михтюком 30.12.1999 р.; «Державної цільової 

екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів державного 

підприємства «Бар’єр» на 2015-2017 рр.», затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 грудня 2015 р. №1091 та  Планових наукових досліджень 

ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України у межах НДР «Розвиток хіміко-

аналітичних методів характеризації та контролю складу наноструктурованих і 

монокристалічних функціональних матеріалів та фармсубстанцій»                                    

(№ держреєстрації 0115U003045). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

рівня екологічної безпеки територій та населення поблизу сховищ радіоактивних 
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відходів закритого і відкритого типів шляхом теоретичного обґрунтування, 

експериментального дослідження та розробки засобів ефективного контролю 

радононебезпеки. 

Для досягнення мети були поставленні завдання: 

- проаналізувати теоретичні та експериментальні дослідження вкладу 

радононебезпеки у систему екологічної безпеки територій та населення в районах 

розташування сховищ радіоактивних відходів закритого та відкритого типів; 

- теоретично обґрунтувати доцільність створення та розробити екологічно 

безпечне джерело радону-222 з урахуванням його доступності використання, 

ефективності технічного та екологічного застосування, простоти експлуатації;  

- провести експериментальні дослідження рівнів радононебезпечної складової 

екологічної безпеки територій в межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) сховищ 

радіоактивних відходів відкритого типу та територій сховищ закритого типу з 

використанням теоретичних результатів досліджень та практичного застосування 

створеного екологічно безпечного еталонного джерела радону-222; 

- розробити та запропонувати ефективні заходи радононебезпеки на 

досліджених об’єктах для персоналу, навколишнього природного середовища, 

територій в межах СЗЗ сховищ РАВ та населення. 

Об’єкт дослідження – процес виділення радону у навколишнє природне 

середовище зі сховищ радіоактивних відходів закритого і відкритого типів. 

Предмет дослідження – визначення об’ємної активності радону в повітрі 

сховищ РАВ закритого типу і густини потоку радону з поверхні сховищ відкритого 

типу для розробки заходів зменшення його можливого впливу на навколишнє 

природне середовище та людину. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі було застосовано такі методи 

досліджень: метод числового моделювання (R-функцій) для дослідження 

дифузійних процесів розповсюдження радону в повітрі закритих сховищ 

радіоактивних відходів та для визначення оптимального температурного режиму 

еманування еталонного джерела радону-222; радіохімічний метод екстракції радону з 

наступною його ідентифікацією на альфа -, бета - спектрометричній системі «Quantulus 

1220» для визначення питомої активності стандартного зразка УР-768С  відносно 

радону; радіометричні методи, а саме, з використанням іонізаційних камер 

(AlphaGUARD PQ 2000, ATMOS-12D) та сцинтиляційний метод вимірювання 

еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 (ЕРОА) (радіометр РГА-

09) для визначення показників об’ємної активності та густини потоку радону в 

досліджених сховищах радіоактивних відходів; методи математичної статистики для 

обробки результатів вимірювань об’ємної активності та густини потоку радону в 

сховищах радіоактивних відходів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано можливість використання стандартних зразків 

уранової руди для створення твердотільного еталонного джерела радону-222 при 

здійсненні наукових досліджень у галузі екологічної безпеки експлуатації сховищ 

РАВ за радоновою складовою; 
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- теоретично встановлено умови оптимального режиму еманування 

стандартного зразка уранової руди УР-768С при створенні еталонного джерела 

радону-222, що забезпечує стабільність його роботи під час проведення 

радіаційного контролю радону-222 в навколишньому природному середовищі; 

- науково доведено та експериментально підтверджено відсутність кореляції 

між густиною потоку радону-222 з поверхні відкритого сховища РАВ та його 

еквівалентною рівноважною об’ємною активністю в атмосферному повітрі СЗЗ 

сховища, що дозволило обґрунтувати доцільність та достатність вимірювання лише 

густини потоку радону-222 з його поверхні для моніторингу та контролю 

радононебезпеки навколишнього природного середовища та населення; 

- теоретично обґрунтовано режими екологічно безпечної роботи персоналу 

щодо радонової складової: 1) у повітрі робочої зони закритого сховища твердих 

радіоактивних відходів, які досягаються шляхом використання примусової 

вентиляції; 2) в атмосферному повітрі відкритого сховища РАВ – шляхом 

використання одношарових та тришарових протирадонових покриттів;  

удосконалено: 

 процес визначення радону-222 в сховищах РАВ закритого та відкритого типів за 

допомогою додаткового алгоритму оцінки їх радононебезпеки, з метою підвищення 

радіаційної безпеки поблизу територій об’єктів зберігання РАВ; 

набуло подальшого розвитку: 

 обґрунтування підходів для оцінки радіаційного впливу сховищ РАВ на 

навколишнє природне середовище та людину, які полягають у доцільності та 

достатності вимірювання густини потоку радону-222 з поверхні сховищ РАВ 

відкритого типу та його об’ємної активності  в повітрі закритих сховищ РАВ. 

Практичне значення отриманих результатів :  

- створено еталонне джерело радону-222 на основі стандартного зразка уранової руди 

УР-768С, що дозволяє підвищити рівень радіаційної безпеки під час експлуатації 

сховищ РАВ закритого та відкритого типів та забезпечити нормативний екологічний 

стан на кордоні санітарно-захисної зони населених пунктів поблизу цих об’єктів; 

- використання розробленого еталонного джерела для калібрування засобів контролю 

радононебезпеки на сховищах РАВ шляхом вимірювань об’ємної активності радону 

та густини його потоку в сховищах РАВ, забезпечує достовірність результатів та 

дозволяє розробити та впровадити ефективні заходи радіаційного захисту; 

- запропоновано режими ефективного використання примусової системи вентиляції 

за підвищених значень об’ємної активності радону в атмосферному повітрі сховища 

твердих радіоактивних відходів для Харківського ДМСК та визначено можливість їх 

застосування для інших спецкомбінатів об’єднання УкрДО «Радон»;  

- запропоновано ефективні технічні заходи забезпечення радіаційної складової 

екологічної безпеки населення прилеглих до хвостосховищ територій на прикладі II 

секції Сухачівського хвостосховища, що ґрунтуються на результатах 

експериментальних досліджень густини потоку радону-222. 

Наукові результати і висновки дисертаційної роботи підтверджені патентом 

України на винахід (патент 28108 Україна, МПК51 G21G4/10,4/00 (2000.10) Джерело 

радону-222), впроваджені під час модернізації державного первинного еталону 
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одиниці об’ємної активності радону (акт впровадження виданий ННЦ «Інститут 

метрології» від 22.06.2018 р.); основні результати дисертаційної роботи включено до 

курсів з дисциплін «Фізико-технологічні основи ядерно-паливного циклу», «Ядерна 

та альтернативна енергетика», «Фізичні методи досліджень» на фізико-технічному 

факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (акт 

впровадження виданий ХНУ ім. В. Н. Каразіна від 03.09.2018 р). 

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел, 

загальній постановці проблеми, плануванні та особистому проведенні 

експериментальних досліджень, узагальненні та формулюванні основних висновків. 

Внесок здобувача у наукові статті, які виконані у співавторстві полягав у 

наступному: [1] –проаналізовано засоби вимірювальної техніки об’ємної активності 

радону – 222 в атмосферному повітрі; [2, 7-11] – описано створення еталонного 

джерела радону в складі Державного первинного еталону об’ємної активності 

радону-222; [3, 12, 17] – проведено числове моделювання процесу дифузії радону в 

закритих хвостосховищах та процесу розповсюдження тепла в еталонному джерелі 

радону-222, виконаного методом R-функцій; [4 - 6, 21, 25, 26, 28, 29, 30] – 

проаналізовано результати вимірювань еквівалентної об’ємної активності радону та 

густини потоку радону на II секції  Сухачівського хвостосховища, дано оцінку 

впливу на навколишнє середовище підвищених концентрацій радону-222 в 

атмосферному повітрі хвостосховища, рекомендовано технічні заходи для зниження 

рівня радононебезпеки даного типу сховищ РАВ; [15, 16] – проаналізовано 

результати  вимірювань об’ємної активності радону в повітрі сховища твердих 

радіоактивних відходів Харківського ДМСК УкрДО «Радон», виконано розрахунок 

протирадонових заходів в повітрі сховища ТРВ; [18, 27] – представлено результати 

вимірювань об’ємної активності радону потенційно небезпечного сховища твердих  

радіоактивних відходів на об’єкті «Макарів» та надано рекомендації щодо ліквідації 

сховища; [5, 20, 23, 24, 30] – складено алгоритм вимірювань об’ємної активності 

радону в повітрі закритих сховищ радіоактивних відходів та густини потоку радону 

з поверхні відкритих сховищ РАВ.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на науково-технічних конференціях: IV 

міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в медицині та екології» 

(Україна, Крим, Ялта-Гурзуф, 1998 р.); II міжнародній науково-технічній 

конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 1999 р.); IV 

міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» 

(м. Харків, 2004 р.); V міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в 

медицині та екології» (Україна, Крим, Ялта-Гурзуф, 2005 р.); на V міжнародній 

науково-технічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 

2006 р.); XVI міжнародній науково-технічній конференції «Прикладні задачі 

математики і механіки» (м. Севастополь, 2008 р.); міжнародній науково-технічній 

конференції рятівників «Проблеми поводження з радіоактивними  відходами в 

Україні» (м. Київ, 2008 р.); VI міжнародній науково-технічній конференції 

«Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 2008 р.); міжнародній науково-

практичній конференції «Особливості розвитку мінерально-сировинної бази урану 
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України, його видобуток і збагачення» (м. Київ, 2009 р.); VII міжнародній науково-

технічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 2010 р.); 

VIII міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (м. Харків, 2012 р.); XI міжвузівській науково-практичній конференції 

«Можливості використання методів механіки для розв’язання питань безпеки в 

умовах надзвичайних ситуацій» (м. Харків, 2012 р.); національному форумі 

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. 

Луганськ, 2013 р.); третій міжнародній конференцій «Хімічна та радіаційна безпека: 

проблеми і рішення» (м. Київ, 2015р.); XXVI міжнародній науково-практичній 

конференції MicroCAD-2018 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я» (м. Харків, 2018р.); XIV міжнародній науково-технічній 

конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики» 

(м. Харків, 2018 р.), XV міжнародній науково-технічній конференції молодих 

вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики» (м. Харків, 2019 р.) 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображено в 32 

друкованих роботах в різних виданнях України та за кордоном, в тому числі: в 8 

статтях у наукових фахових виданнях України, затверджених МОН, 3 з яких у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз; в 22 тезах доповідей, в  

1  патенті на винахід України та в 1 патенті у закордонному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, дев’яти додатків.  

Загальний обсяг дисертації становить 179 сторінок, з них 139 сторінок 

основного тексту, з них – 49 рисунків по тексту, 16 таблиць по тексту, 1 таблиця на 

1 окремій сторінці, списку використаних джерел з 156 найменувань на 17 сторінках і 

9 додатків на 23 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 

роботи, визначено об’єкт, предмет і методи  дослідження, наведено наукову новизну 

та практичне значення результатів, показано особистий внесок здобувача та 

приведені дані по апробації роботи. 

Перший розділ присвячено теоретичному аналізу та експериментальним 

дослідженням вкладу радононебезпеки у систему  екологічної безпеки територій та 

населення в районах розташування сховищ радіоактивних відходів. Дано загальну 

характеристику основних сховищ радіоактивних відходів на території України та 

обґрунтовано необхідність дослідження показників об’ємної активності та густини 

потоку радону таких об’єктів, як II секція відкритого Сухачівського хвостосховища 

радіоактивних відходів колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод», закрите 

сховище твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК УкрДО «Радон», 

закритого сховища твердих радіоактивних відходів колишньої ділянки ядерної зброї 

об’єкту «Макарів».  

Розглянуто внесок у радіаційний фон небезпечного радіоактивного газу 

радону-222, який є складовим компонентом атмосферного повітря всіх сховищ 
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радіоактивних відходів та обґрунтовано необхідність визначення рівнів 

радононебезпеки сховищ РАВ, які досліджуються. 

У другому розділі теоретично обґрунтовано необхідність та доцільність 

створення екологічно безпечного джерела радону-222, що ґрунтуються на 

доступності матеріалу, який генерує радон-222, ефективності технічного та 

екологічного застосування, простотою в експлуатації.  

Викладено результати робіт, пов’язаних зі створенням еталонного джерела 

радону-222 на базі стандартного зразка уранової руди УР-768С, які складались з 

досліджень стандартних зразків УР-47С, УР-114С, УР-240С і УР-768С з метою 

встановлення середніх значень масових часток урану і радію в них та вибору зразка 

з найбільшим вмістом урану і радію, яким виявився УР-768С. Також визначались 

питома  активність стандартного зразка УР-768С відносно радону-222  на альфа-, 

бета-  спектрометричній системі «Quantulus 1220» з використанням принципу 

екстракції радону в системі «рідина-рідина» та маса стандартного зразка  УР-768С, 

для відтворення еталонним джерелом необхідної активності радону-222.  

Отримане значення питомої  активності стандартного зразка УР-768С (Е)  

відносно радону-222  при нормальних умовах становить Е = (5,56±0,57) Бк/г за 

довірчої ймовірності Р = 0,99 (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Залежність питомої  активності стандартного зразка УР-768С  

відносно радону-222  від часу 
 

Проаналізовано залежність питомої  активності стандартного зразка УР-768С 

відносно радону-222  від часу та встановлено, що еманування радону-222 з УР-768С 

досягає постійного значення тільки на 30 добу. 

Наведено розрахунки оптимального температурного режиму еманування 

радону-222 в еталонному джерелі під час дослідження швидкості розподілу 

температурного поля в експериментальних капсулах, виготовлених з нержавіючої 

сталі, титану та вольфраму за допомогою методу числового моделювання (R- 

функцій), який дозволяє коректно враховувати складні геометричні форми областей 

і типи крайових умов.  

У розрахунках варіювалися товщина В стінки капсули від 5 до 30 мм і 

коефіцієнт тепловіддачі  з поверхні порошку стандартного зразка уранової руди    

УР-768С від величини 8 
градм

Вт
2 

до 12
градм

Вт
2 

 (рис. 2, г). За значень коефіцієнта 
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тепловіддачі 8
градм

Вт
2 

 форми зображення рівня температурного поля подібні для  

капсул з нержавіючої сталі і титану (рис. 2, а,б), а для капсули з вольфраму (рис. 2, 

в) спостерігається більше зростання температури в середині еталонного джерела 

радону-222. 
 

                                               
                     а)                                                                       б) 

                                                                   
                                 в)                                                                        г) 

                                                                                                                                                      

Рисунок 2 – Лінії рівня температурного поля для матеріалів стінки капсули з    

нержавіючої сталі (а), титану (б) і вольфраму (в) та медіанний розріз капсули (г) 

 

На рис. 2 різними кольорами показані зони з різною розрахунковою 

температурою, а також  відповідність кольорів і значень температури у відносних 

одиницях. В – товщина стінки капсули. 

Згідно з результатами розподілу температурного поля в експериментальних 

капсулах (рис. 2) оптимальний температурний режим еманування радону-222 зі 

стандартного зразка УР-768С досягається в капсулі з нержавіючої сталі марки 

12Х18Н10Т.  

Під час розробки джерела радону-222 була визначена маса стандартного 

зразка УР-768С, яка необхідна для генерування радону-222 від 1 до 1∙104 Бк та   

об’єм капсули еталонного джерела радону-222 для розміщення стандартного зразка. 

Еталонне джерело радону-222 забезпечено фільтрами пилу, вологи, дочірніх 

продуктів розпаду радону-222 (ДПР) та радону-222, який може потрапити до 

джерела з атмосферного повітря (рис. 3). 

Загальна конструкція еталонного джерела (рис. 3) включає: корпус з 

нержавіючої сталі 1, всередині якого вміщено капсулу 2 з урановою рудою 3, яка 

закрита фільтром радону-222 4 і прозорим для радону-222 дірковим свинцевим 

захистом 5. Капсула 2 оперезана нагрівником 6 і оточена діелектричним 

порожнистим циліндром 7 зі свинцевим захистом 8. Над фільтром радону 4 

розміщена накопичувальна камера 9, до якої надходить радон 10. Вона закрита 

кришкою 11 з впускним клапаном 12 і випускним клапаном 13. 



                                                                                                8 

 

 

 
Рисунок 3 – Структурна схема еталонного джерела радону-222  

 

Датчик температури 14, розміщений під накопичувальної камерою 9 і 

прикріплений до свинцевого захисту 8, і нагрівник 6 підключені до блоку 

регулювання і контролю температури 15. До впускного клапана 12 приєднана 

система фільтрації атмосферного повітря 16, необхідно для витіснення радону-222 з 

накопичувальної камери 9 в вимірювальну камеру 17, з'єднану з випускним 

клапаном 13. Вакуум у вимірювальній камері 17 досягається при використанні 

вакуумного насоса 18 і вимірника вакууму 19. 

Для проведення калібрування засобів вимірювання радону-222 необхідна 

активність відтворюється трьома однаковими еталонними джерелами 

(генераторами) радону-222 ГРТ-1Е, ГРТ-2Е, ГРТ-3Е. Їх активності становлять  

А1=9,59х103 Бк, А2= 9,56х103 Бк, А3= 9,48х103 Бк відповідно. Еталонні джерела 

увійшли до складу Державного первинного еталона об’ємної активності радону-222 

(ДЕТУ 12-01-11), який відтворює, зберігає і передає одиницю об'ємної активності 

радону-222 в діапазоні від 30 до 3∙104 Бк/м3.  

Еталонні джерела радону-222 за спеціальною програмою і методикою 

атестації, що задовольняє вимоги ГОСТу 16327-88 і ДСТУ 3215-95, були досліджені 

на герметичність та відповідність вимогам радіаційного захисту, що підтверджує їх 

екологічну безпеку, а використання як джерела радону-222 стандартного зразка 

уранової руди УР-768С доводить економічну вигідність і простоту в експлуатації 

створеного еталонного джерела.  

На базі ДЕТУ 12-01-11 розроблена і впроваджена Державна перевірна схема 

(ДСТУ 3536-97),  яка забезпечує перевірку засобів вимірювань радону,  необхідних 

для  визначення рівня радононебезпеки сховищ радіоактивних відходів закритого та 

відкритого типів та інших радононебезпечних об’єктів. 

У третьому розділі запропоновано алгоритм оцінки радононебезпеки 

досліджених сховищ РАВ закритого та відкритого типів, враховуючи те, що процес 

розповсюдження радону в них суттєво відрізняється через конструктивні 
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особливості сховищ, місць розташування та призначення. 

Алгоритм оцінки радононебезпеки сховищ РАВ закритого та відкритого типів 

складається з: 

 визначення типу сховища РАВ (закрите або відкрите); 

 аналізу інформації відносно складу РАВ і можливості вмісту урану та радію; 

 вибору засобів вимірювань радону-222 залежно від типу сховища РАВ;  

 калібруванні засобів вимірювання радону-222 за допомогою створеного 

еталонного джерела в складі  Державного первинного еталону одиниці об'ємної 

активності радону-222 (ДЕТУ 12-01-11) з використанням державної перевірної 

схеми (ДСТУ 3536-97); 

 безпосереднього вимірювання показників об'ємної активності радону-222 в 

атмосферному повітрі сховищ  РАВ закритого типу або густини потоку радону з 

поверхні сховищ РАВ відкритого типу; 

 визначення рівня радононебезпеки досліджених сховищ згідно з отриманими 

результатами вимірювань об’ємної активності та густини потоку  радону-222.  

В сховищах радіоактивних відходів відкритого типу динаміка поширення 

радону-222 визначається просторовими варіаціями метеорологічних факторів, таких, 

як напрямок і швидкість вітру, швидкість перемішування повітряних шарів в 

приземному шарі (рис. 4). Визначення об'ємної  активності радону-222 шляхом 

моделювання при цьому значно ускладнюється через необхідність врахування  всіх 

просторових варіацій метеорологічних факторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема розповсюдження радону в приземному шарі атмосферного 

повітря над хвостосховищем 

 

Тому об’єктивно оцінити радононебезпеку сховищ радіоактивних відходів 

відкритого типу можна за значенням густини потоку радону з поверхні 

хвостосховища (рис. 4). 

Розповсюдження радону в сховищах закритого типу здійснювалося з 

використанням методу числового моделювання (R-функцій) на прикладі 

Харківського ДМСК УкДО «Радон».  

Сховище твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК являє собою 

Вітер Y 

Вітер Х 

Y 

X 

Z 

LY 
LX 

Есхаляція 

Rn 

Турбулентна 

дифузія Rn 

Вимірювання Rn в 

атмосфері 

Вимірювання Rn в 

ґрунтовому повітрі 
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залізобетонний корпус, що складається з певної кількості підземних секцій 

прямокутного типу, накритих залізобетонними плитами. Процедура доступу до 

чарунок механізована. 

Моделювання розповсюдження радону розглядається в чарунці (секції), яка 

має форму прямокутного паралелепіпеда розміром x = a, y = b, z = d та заповнена 

повітрям (рис. 5). Під час відкриття кришки радон з чарунки потрапляє в повітря 

сховища ТРВ і негативно впливає на виробничий персонал сховища. 

Розв’язання поставленої задачі було здійснено із застосуванням 

диференціально-різницевого методу в поєднанні з методом чисельного 

моделювання (R-функцій). Результати моделювання показали  зменшення 

концентрації радону у середніх і верхніх шарах чарунки (рис. 6). 

 
Рисунок 5 – Загальний вигляд області моделювання (чарунки сховища) 

 
                              z = - 4м                  z = - 2м                z = - 0,5м 

 

Рисунок 6 –  Результати розподілу об’ємної активності радону в чарунці сховища 

ТРВ Харківського ДМСК УкрДО «Радон» за результатами моделювання, де z [м] – 

глибина чарунки сховища 

 

Завдяки проведеним теоретичним дослідженням розповсюдження радону-222 

в повітрі сховищ РАВ закритого та відкритого типів було обрано засоби 

вимірювання радону для контролю рівня  радононебезпеки сховищ РАВ, які 

досліджуються.  

Для проведення вимірювань показників радононебезпеки об’ємної активності 

та густини потоку радону в досліджених сховищах радіоактивних відходів з 

урахуванням їх конструкційних особливостей, місць розташування та призначення в 

роботі рекомендовано використання радон-моніторів AlphaGUARD PQ 2000, 

ATMOS-12D, та радіометра РГА-09 для визначення ЕРОА радону-222, що були 

відкалібровані за допомогою створеного еталонного джерела радону-222.   

У четвертому розділі наведено результати досліджень показників 
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радононебезпеки сховищ РАВ закритого та відкритого типів, а саме, об’ємної 

активності та густини потоку радону. Також було запропоновано технічні заходи 

щодо зниження рівня радононебезпеки сховища твердих радіоактивних відходів  

Харківського спецкомбінату УкрДО «Радон», сховища ТРВ об’єкту «Макарів» та II 

секції «Сухачівського» хвостосховища колишнього ВО «Придніпровський хімічний 

завод».   

Експериментальні визначення об’ємної активності радону-222 в 

атмосферному повітрі сховища твердих радіоактивних відходів Харківського 

спецкомбінату УкрДО «Радон» проводилося за відкритого стану підземних 

ємностей. Заміри радону-222 здійснювалися радон-монітором Alpha GUARD PQ 

2000. Визначення значень об'ємної активності радону в чарунці з твердими 

радіоактивними відходами було виконано: 

-  на дні чарунки Z глибиною 4,0 м в таких точках: А (0,5; 2,0; -4,0); 

В (0,5; 6,0; -4,0); С (0,5; 10,0; -4,0); D (2,5; 2,0; -4,0); Е (2,5; 6,0; -4,0); F (2,5; 10,0; -

4,0)  (рис. 7а);     

- а на глибині  чарунки Z – 2,0 м в таких точках: А′ (0,5; 2,0; -2,0); 

В′ (0,5; 6,0; -2,0); С′ (0,5; 10,0; -2,0); D′ (2,5; 2,0; -2,0); Е′ (2,5; 6,0; -2,0); F′ (2,5; 10,0; -

2,0) (рис. 7б).  

   
                                        а)                                                                б) 

 

Точки вимірювання 

при z = 2м 

Об’ємна активність        

радону-222 Бк·м-3 

Точки вимірювання 

при z = 4м 

Об’ємна активність          

радону-222 Бк·м-3 

A′ 1000 A 1250 

B′ 960 B 1200 

C′ 1000 C 1250 

D′ 993 D 1243 

E′ 955 E 1200 

F′ 994 F 1247 

 

Рисунок 7(а, б) – Результати вимірювань об’ємної активності радону на 

глибині 4м та 2м сховища ТРВ 

Отримані результати вимірювань об'ємної активності радону узгоджуються з 

результатами моделювання його дифузійного поля, створюваного джерелом  (тверді 
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радіоактивні відходи залізобетонного контейнера сховища) та показують зменшення 

об'ємної активності радону у середніх і верхніх шарах ємності. 

Об'ємна активність радону на виході з чарунки створює підвищений рівень 

радононебезпеки в повітрі сховища ТРВ Харківського ДМСК. 

Для зменшення рівня раднононебезпеки сховища ТРВ Харківського ДМСК і 

відповідно зниження дозового навантаження на персонал категорії А в роботі 

розраховано необхідну кратність повітрообміну приміщення будівлі сховища ТРВ, 

що досягається за допомогою використання примусової системи вентиляції.   

Кратність повітрообміну в приміщенні сховища n розраховується за 

формулою: 

5,00 





VC

VCSA
n

b

b 
разів/год 

де Cb – активність радону в приміщенні сховища ТРВ, 250 Бк·м-3; 

λ – стала розпаду радону (0,00756 1/год); 

n – кратність повітрообміну в приміщенні, год-1; 

V – внутрішній обсяг досліджуваного приміщення, 718 м3; 

ν – швидкість перенесення радону з чарунки в приміщення сховища, 3,6 м/год;        

S – площа чарунки, 36м2;  

А0 – об’ємна активність радону-222,  яка виділяється при висоті  чарунки  

h = 0 м, 735 Бк/м3.   

Проведені оцінки показують, що для досягнення в приміщенні сховища ТРВ 

ХДМСК об'ємної активності радону 250 Бк/м3, за швидкості надходження радону-

222 в приміщення сховища 3,6 м/год, необхідно за допомогою примусової  

вентиляції кожні дві години забезпечувати одноразовий  обмін повітря. 

Таку систему протирадонового захисту можна застосувати і на інших 

спецкомбінатах об'єднання УкрДО «Радон». 

Визначення показників об'ємної активності радону-222 в атмосферному 

повітрі потенційно небезпечного сховища твердих радіоактивних відходів об’єкта 

«Макарів» Міністерства оборони України проводилося як всередині сховища, так і 

на прилеглій до нього території. 

Вимірювання об'ємної активності радону-222 всередині сховища 

здійснювалося радон-монітором AlphaGuard PQ 2000. Вимірювання об'ємної 

активності радону навколо сховища твердих радіоактивних відходів об'єкта 

«Макарів» було виконано в приземному шарі атмосфери в полярній системі 

координат та здійснювалося радон-моніторами AlphaGuard, Atmos 12D.  

Значення об'ємної активності радону-222 у пустотах сховища (приблизно 3м3) 

досягають величини 1,2·106 Бк/м3. Результати спостережень об'ємної активності 

радону-222 в приземному шарі атмосфери за радіусів 10, 100, 200 і 300 м з центром 

в ядрі сховища наведені  в табл. 1. У радіусі 10 м об’ємна активність радону-222 під 

кутом φ від 0 до 300º становила 58,8·103 Бк/м3. Результати вимірювань об'ємної 

активності радону-222 на території об'єкта «Макарів» показали значні перевищення  

об'ємної активності радону-222 в пустотах сховища ТРВ та навкруги нього. 

Аналіз результатів вимірювань об'ємної активності радону-222 в повітрі  
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сховища твердих радіоактивних (ТРВ) відходів об'єкта «Макарів» та в приземному 

шарі атмосфери навколо нього показав великий рівень його радононебезпеки та  

необхідність ліквідації сховища. Знешкодження сховища ТРВ та вивезення з 

території України згідно з договором СНО-1 поліпшило радіаційний стан об’єкта 

«Макарів» та територій, розташованих поблизу нього.  

 

Таблиця 1 – Результати спостережень об’ємної активності радону-222 в приземному 

шарі атмосферного повітря за радіусів (R) 10, 100, 200 і 300 м з центром в ядрі 

сховища твердих радіоактивних відходів об'єкта «Макарів» 

Результати спостережень об’ємної активності радону-222, Бк·м-3 

R, м 
φ 

0° 60° 120° 180° 240° 300° 

10 56·103 58,7·103 58,8·103 55,1·103 53,2·103 53,3·103 

100 600,0 650,8 666,0 590,7 570,3 570,5 

200 143,1 157,5 157,3 140,9 130,7 130,9 

300 66,6 72,3 72,7 66,0 60,3 60,8 

 

Необхідність оцінки радононебезпеки II секції Сухачівського хвостосховища 

пов’язане з високим рівнем річного надходження радону-222 в приземний шар 

атмосфери, що становить 2,16·106 Бк/м3.  

Для II секції Сухачівського хвостосховища були використані критерії оцінки 

радононебезпеки територій, призначених під забудову. Можливість такого підходу 

пов’язана з реконструкцією та перепрофілюванням хвостосховища, що складаються 

з передбачуваного будівництва промислових споруд, та подальшим раціональним 

використанням вільного об'єму чаші хвостосховища, що негативно впливає на 

екологічну безпеку територій, прилеглих до хвостосховища та населення. 

Визначення показників радононебезпеки відкритого сховища радіоактивних 

відходів II секції Сухачівського хвостосховища колишнього ВО «Придніпровський 

хімічний завод», а саме, густини  потоку  радону з поверхні хвостосховища та 

еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) радону в атмосферному 

повітрі хвостосховища проводилися за допомогою  радон-монітора AlphaGuard PQ-

2000 та радіометра  РГА-09М. 

Вимірювання ЕРОА радону-222  в атмосферному повітрі СЗЗ (радіус 1 км)  

зони II секції Сухачівського хвостосховища проводились радіометром РГА-09М. 

Значення ЕРОА радону коливалися в широкому діапазоні, що не дало можливості 

оцінити рівень радононебезпеки хвостосховища. 

Результати вимірювань густини  потоку радону-222 показали, що  в межах 

СЗЗ зони хвостосховища (радіус 1 км) є окремі ділянки зі значеннями густини 

потоку радону-222 від 162±8 до 373±14 мБк/м2·с (табл. 2), що підтверджує 

радононебезпеку території II секції Сухачівського хвостосховища. 

Зменшити потік  радону-222 з поверхні відходів уранової сировини можна 

використовуючи ізоляційні покриття. В роботі була розв’язана задача екранування 
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радононебезпечних ділянок II секції Сухачівського хвостосховища ізоляційними 

покриттями (протирадоновими покриттями) з щільних глин, мулистих пісків та 

суглинків.   

Товщина захисного шару, що забезпечує повне екранування радону-222 з 

поверхні хвостосховища, розраховується за формулою: 

e

e

D

q

q

q

q

h




























1ln

2

00

. 

Таблиця 2 – Результати вимірювань густини  потоку та ЕРОА радону-222  в межах 

СЗЗ хвостосховища (небезпечні ділянки) 

Номер 

точки 

вимірюв

ання 

 

Точки 

вимірюва

ння 

 

ЕРОА 

радону-222 

в повітрі, 

Бк/м3 

Густина 

потоку 

радону-222 з 

поверхні, 

мБк·м-2·с-1 

Координати точки 

вимірювання 

 

N480 

 

Е0340 

 

Н, см 

3 S47  373±14 25,448 43,057 132 

9 S82A 5,23 162±8 25,307 43,171 122 

10 S85 4,83 257±9 25,363 43,137 117 

11 S99 4,8 181±7 25,433 43,073 128 

16 S170 13,28 317±12 25,239 43,338 120 

 

Розраховані товщини захисного протирадонового шару для конкретних 

ізоляційних матеріалів отримані з використанням відповідних коефіцієнтів дифузії 

Dе радону-222  в цих покриттях. 

Результати розрахунків мінімальних товщин протирадонових покриттів з 

щільних  глин, мулистих пісків та суглинків для радононебезпечних ділянок II секції 

Сухачівського хвостосховища наведено в табл. 3. 

Також в роботі розраховано тришарове протирадонове покриття для 

радононебезпечних ділянок II секції Сухачівського хвостосховища, виконане з 

щільних  глин, мулистих пісків та суглинків, товщиною 0,4м (xc1), 0,4м (xc2), 0,6м 

(xc3) відповідно (рис. 8). 

Густина потоку радону на поверхні тришарового протирадонового покриття 

qci  розраховується згідно з формулою 














 





ci

ij

j

cici xDqq
1

0 /exp  , 

де q0 – густина потоку  радону без протирадонового покриття, 0,373 Бк/м2·с; 

λ – стала розпаду радону-222, 2,06·10-6 1/с; 

Dci – сумарний коефіцієнт дифузії радону-222 в тришаровому проти радоновому 

покритті з щільних глин, мулистих пісків та суглинків (табл. 3); 

xci – сумарна товщина в тришаровому протирадоновому покритті зі щільних  глин, 
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мулистих пісків та суглинків, 1,4м. 

Отримане значення: qci = 0,05 Бк/м2·с.  

Так, використовуючи тришарове покриття з щільних  глин, мулистих пісків та 

суглинків для радононебезпечних ділянок II секції Сухачівського хвостосховища, 

можна також значно знизити значення густини потоку радону-222 з поверхні 

хвостосховища. 

 

 
 

Рисунок – 8 Структура тришарового протирадонового покриття радононебезпечних 

ділянок  II секції Сухачівського хвостосховища 

 

Таблиця 3 – Мінімальні товщини протирадонових покриттів для радононебезпечних 

ділянок II секції Сухачівського хвостосховища 

Матеріал 

покриття 

 

Коефіцієнт 

дифузії 

радону в 

матеріалі  

покриття, 

D, м2/с 

Розрахован

а товщина  

покриття,   

hе, м 

Густина 

потоку  

радону без  

покриття,     

q0, Бк/м2·с 

Густина 

потоку 

радону з 

покриттям, 

q, Бк/м2·с 

Показник 

зменшення 

потоку 

радону, 

разів 

Щільні 

глини 

2,5·10-6 3,6 0, 373 0,028 13,3 

Мулисті 

піски 

4·10-7 1,5 0, 373 0,024 15,5 

Суглинки 1,5·10-6 2,7 0, 373 0,031 12,0 

 

Таким чином, проведення досліджень радононебезпеки за допомогою 

створеного еталонного джерела радону на II секції відкритого Сухачівського   

хвостосховищі радіоактивних відходів колишнього ВО «Придніпровський хімічний 

завод», закритому сховищі твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК 

УкрДО «Радон», закритому сховищі твердих радіоактивних відходів колишньої 
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ділянки ядерної зброї об’єкта «Макарів» дозволили запропонувати ефективні 

технічні заходи для зниження її рівня.  

                                                 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, яка присвячена 

вирішенню важливого науково-прикладного завдання підвищення рівня екологічної 

безпеки територій та населення поблизу сховищ РАВ закритого та відкритого типів: 

1. Теоретично обґрунтовано доцільність та експериментально підтверджено 

можливість використання стандартного зразка уранової руди УР-768С для 

створення еталонного джерела радону-222, що є необхідним для дослідження 

екологічної безпеки територій в районах розташування сховищ РАВ відкритого та 

закритого типів, в тому числі і для населення. 

2. Теоретично обґрунтовано умови доцільності та доступності використання 

створеного еталонного джерела радону-222 на основі стандартного зразка уранової 

руди УР-768С як технічного засобу в екологічних дослідженнях радононебезпечних 

об’єктів різного походження. 

3. Проведено експериментальні дослідження рівнів радононебезпечної 

складової екологічної безпеки територій та визначено показники об’ємної 

активності радону які сягають величин: в повітрі закритого сховища ТРВ 

Харківського ДМСК УкрДО «Радон» 1250 Бк/м3; в пустотах закритого сховища ТРВ 

колишньої ділянки ядерної зброї об’єкта «Макарів» 1,2·106 Бк/м3 та поблизу нього 

58,8·103 Бк/м3; показники густини потоку радону у відкритому сховищі РАВ II секції 

Сухачівського хвостосховища колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод» 

досягають значень 373 мБк/м2·с. Запропоновано додатковий алгоритм оцінки 

радононебезпеки сховищ РАВ закритого та відкритого типу з використанням 

еталонного джерела радону-222 в складі Державного первинного еталона об’ємної 

активності радону-222. 

4. Науково доведено та експериментально встановлено відсутність кореляції 

між густиною потоку радону-222 з поверхні відкритого сховища РАВ та його 

еквівалентною рівноважною об’ємною активністю в атмосферному повітрі сховища, 

що дозволило обґрунтувати доцільність та достатність вимірювання лише  густини 

потоку радону-222 з його поверхні для моніторингу та контролю радононебезпеки 

довкілля та населення. 

5. Запропоновано технічні заходи на досліджених сховищах РАВ, які знижують 

рівень їх радононебезпеки на навколишнє природне середовище та населення, а 

саме: 

- розраховано кратність повітрообміну n приміщення будівлі сховища 

твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК, яка складає 0,5 разів/год і 

досягається за допомогою використання примусової системи вентиляції 1 раз на дві 

години, що забезпечує зниження рівня радону-222 в повітрі робочої зоні сховища до 

небезпечних рівнів. Дану систему протирадонового захисту можна застосувати і на 

інших спецкомбінатах об’єднання УкрДО «Радон»;  

- доведено необхідність ліквідації сховища твердих радіоактивних відходів 

об’єкта «Макарів», що знижує кількість радону в атмосферному повітрі та на 
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прилеглих до об’єкта територіях;  

- розраховано товщину протирадонових покриттів для зниження потоку 

радіоактивного газу радону-222 з небезпечних ділянок II секції Сухачівського 

хвостосховища: для трьохшарового покриття зі щільних глин, мулистих пісків та 

суглинків – 1,4 м; для одношарових покриттів зі  щільних глин – 3,5 м, з мулистих 

пісків – 1,4 м, з суглинків – 2,6 м.  

6. Результати роботи впроваджені в ННЦ «Інститут метрології» при 

модернізації Державного первинного еталону одиниці об’ємної активності радону-

222. На базі Державного первинного еталона одиниці об’ємної активності радону-

222 розроблена і впроваджена державна перевірна схема для засобів вимірювання 

об’ємної активності радону-222 (ДСТУ 3536-97), що забезпечує єдність і точність 

вимірювання об’ємної активності радону-222 в Україні. 
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Дисертаційна робота присвячена зниженню рівня радононебезпеки сховищ 

радіоактивних відходів України. 

В роботі розглянуті причини утворення сховищ радіоактивних відходів в 

Україні. Дана характеристика II секції відкритого Сухачівського хвостосховища 

колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод», закритого сховища твердих 

радіоактивних відходів колишньої ділянки ядерної зброї об’єкта «Макарів», 

закритого сховища твердих радіоактивних відходів Харківського ДМСК УкрДО 

«Радон». Розглянуті причини формування в них підвищених концентрацій радону-



                                                                                                21 

 

222 та проаналізовано характер його розповсюдження в атмосферному повітрі 

досліджуваних сховищ радіоактивних відходів.  

В роботі обґрунтовано необхідність створення еталонного джерела радону в 

складі Державного первинного еталону одиниці об’ємної активності радону-222 для 

калібрування засобів вимірювальної техніки, які рекомендовано використовувати 

для достовірного визначення показників об’ємної активності  та густини  потоку 

радону в досліджуваних сховищах радіоактивних відходів. Це є необхідним для 

проведення протирадонових заходів на досліджуваних об’єктах 

В роботі наведені результати визначення показників об’ємної активності  в 

атмосферному повітрі сховища твердих радіоактивних відходів  Харківського 

спецкомбінату УкрДО «Радон», сховища твердих радіоактивних відходів колишньої 

ділянки ядерної зброї  об’єкта «Макарів» та густини потоку радону з поверхні II 

секції «Сухачівського» хвостосховища ВО «Придніпровський хімічний завод». 

Аналіз результатів показав необхідність зниження рівня радонебезпеки досліджених 

сховищ РАВ. 

Для зниження рівня радононебезпеки досліджених сховищ радіоактивних 

відходів в роботі рекомендовано використання примусової вентиляції  в сховищі 

твердих радіоактивних відходів Харківського спецкомбінату УкрДО «Радон»; 

сховище твердих радіоактивних відходів колишньої ділянки ядерної зброї  об’єкта 

«Макарів» потрібно ліквідувати згідно з договором СНО-1; на II секції 

«Сухачівського» хвостосховища ВО «Придніпровський хімічний завод» треба 

застосувати протирадонові покриття на найбільш небезпечних ділянках. 

Ключові слова: екологічна безпека, сховища радіоактивних відходів, 

радононебезпека, еталонне джерело радону-222, об’ємна активність радону-222, 

густина потоку радону,  технічні заходи. 

 

ABSTRACT 

L.M. Solodovnikova. Decreasing the Unsafe Level of Radon Stored at 

Radioactive Waste Repositories in Ukraine- Manuscript.  

 

The Thesis for the PhD degree (candidate of engineering sciences in the specialty of 

21.06. 01 – Environmental Safety. – Scientific Research Institution "Ukrainian Scientific 

Research Institute of Ecological Problems". Kharkiv, 2020.  

This thesis is devoted to the issues of the reduction of the unsafe level of radon at 

radioactive waste repositories in Ukraine.  

This research paper delves into the reasons for the creation of the radioactive waste 

repositories in Ukraine. It describes the open-type tail repository Sukhachevske, the 

second section of the former  production agglomeration “The Pre-Dniper Chemical Plant” 

, closed –type repository of the solid-state radioactive waste of the former section of 

nuclear weapon at the “Makariv” facility, closed –type repository of the solid –state 

radioactive waste at the Kharkiv State Interbranch Specialized  Industrial Complex, the 

Corporation (SISIC)  UkrSO “Radon” . Consideration is given to the reasons of the 

formation of the increased concentrations of radon-222 inside them and the character of its 

propagation in the ambient air of the radioactive waste repositories in question was 
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analyzed.  

This research paper substantiates the need for the creation of the standard source of 

radon as a constituent part of the National Primary Standard of the Unit of the Volumetric 

Activity of Radon -222 required to calibrate the measuring instrumentation that is 

recommended for the use to provide a reliable measurement of the indices of volumetric 

activity and the radon flow density in studied radioactive waste repositories. It is necessary 

for the taking of antiradon measures at test facilities.    

This research paper gives the data relating to the indices of volumetric activity in the 

ambient air of the repositories that keep the solid-state radioactive waste at the Kharkiv 

State Interbranch Specialized Industrial Complex, the Corporation (SISIC) UkrSO 

“Radon”, the solid-state radioactive waste repository of the former section of nuclear 

weapon at the “Makariv” facility and the flow density of radon emanated by the surface of 

the second section of the tail repository Sukhachevske, the  production agglomeration 

“The Pre-Dniper Chemical Plant” . The data analysis showed the need for a decrease in the 

unsafe radon level at radioactive waste repositories.  

To decrease the unsafe level of radon at the test repositories of radioactive waste  this 

research paper recommends to use the forced ventilation for the solid-state radioactive 

waste repository Kharkiv State Interbranch Specialized Industrial Complex, the 

Corporation (SISIC) UkrSO “Radon”;  the solid-state radioactive waste repository of the 

former section of nuclear weapon at the “Makariv” facility should be liquidated according 

to the SOW-1 agreement and antiradon coatings  should be used for the most unsafe 

sections of the tail repository, the second section of the former  production agglomeration 

“The Pre-Dniper Chemical Plant”.  

Key words: environmental safety, radioactive waste repositories, radon unsafety. 

The radon -222 standard source, the volumetric activity of radon 222, the radon flow 

density and technical arrangements.  
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