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1.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Основною метою практичного завдання по даній темі  є закріплення 
теоретичних знань та отримання практичних навиків по оцінці 
радіаційної обстановки в зонах радіоактивного забруднення при 
аварії на радіаційно – небезпечному об’єкті.
Після вступної частини та короткого викладу викладачем 
методики оцінки радіаційної обстановки в зонах радіоактивного 
забруднення, студенти отримують завдання до виконання роботи 
за варіантами, які вказав викладач.
Отримавши завдання, кожний студент на основі знань, отриманих 
на лекції, і методики оцінювання радіаційної обстановки, поданої 
викладачем, самостійно вирішує наступні задачі:
- вивчає вихідні дані по своєму варіанту;
- визначаємо по виміряному рівні радіації, рівень радіації за 
одну годину після аварії, Р1;
- розраховуємо дозу опромінення, отриману під час роботи;
- визначаємо допустимий час роботи по визначеній дозі 
опромінення;
- робимо висновки та планує мо заходи безпеки ліквідаторів 
під час роботи та її після її завершення
- подаємо звіт з розрахунками, висновками та пропозиції по 
встановленій викладачем формі.
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2.НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

 Радіаційна обстановка – це обстановка, яка утворюється 
на території адміністративного району, населеного пункту, 
господарського об’єкту  в результаті радіаційного забруднення 
при аварії на АЕС та інших радіаційно – небезпечних об’эктах.
Радіаційна обстановка характеризується масштабами (розмірами 
зон) та характером радіоактивного зараження (рівнями радіації).
Рівень радіації це потужність дози радіоактивного випромінення 
за одиницю часу, одиниці виміру, Р/год, (мР/год).
Оцінка радіаційної обстановки є обов’язковим елементом 
роботи всіх ділянок ЕГС ЧС України. Вона проводиться з метою 
прийняття необхідних дій для захисту населення та забезпечення 
безпеки особового складу груп ліквідаторів та формувань ГО під 
час ліквідації наслідків в умовах радіоактивного забруднення.
Оцінка радіаційної обстановки включає два етапи: виявлення 
та оцінка обстановки. Під час першого етапу здійснюється збір 
інформації про рівні радіації на території АЕС та прилеглих 
територіях.
На території АЕС дані про рівень радіації можуть надходити від 
дистанційної автоматизованої системи радіаційної розвідки.
Під час другого етапу, на основі отриманих даних про рівень 
радіації, здійснюється безпосередня оцінка радіаційної 
обстановки.
Оцінювати радіаційну обстановку прийнято у в і д н  о с н о м у
часі, при цьому за початок відліку приймається час аварії на 
АЕС.
Під час перерахунку виміряних рівнів радіації на 1 годину після 
аварії, а також на інший різний час, необхідно користуватися 
перерахунковими таблицями, які складені на основі закону спаду 
рівнів радіації при аварії реакторів типу РБМК та ВВЕР.
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3.МЕТОДИКА ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ ОбСТАНОВКИ.

Під час оцінки радіаційної обстановки потрібно розрахувати такі 
основні задачі:
1.Перерахунок виміряних рівнів радіації на 1 годину після 
аварії. 

Р1=Рвим • Кt вим., де
Рвим= виміряний рівень радіації, Р/год;
Кt вим – коефіцієнт перерахунку рівня радіації на час вимірювання, 
таблиця 2
2.Визначення доз випромінювання під час роботи в зонах 
зараження. 

Д =  Рср • tp
 , де

Рср= Рн + Рк

Рн  - рівень радіації на час початку роботи
Рк  - рівень радіації на час закінчення роботи
tр   - тривалість роботи
Косл – коефіцієнт ослаблення радіації. 

Рн=            ,   Рк =      
Кtн  та Кtк– коефіцієнти перерахунку, таблиця 2.
3.Визначення допустимого часу роботи документ ній 
(встановленій) дозі опромінення.
Розраховується відносна величина «a»:

а =       P1          ,  де

Р1  - рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;
Ддоп – допустима доза опромінення, Р;       Косл – коефіцієнт ослаблення 
радіації.
По величині «а» та часу початку роботи, t

ппп
 визначаємо 

допустимий час роботи в зоні РЗ, графік, рис 1,2.

Kосл

2

Ддоп•Косл

P1
Кtн

P1
Кtк
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4.ЗАВДАННя СТУДЕНТАМ.

Умова: В 3.00 12.10 на північній АЕС відбулася аварії, що  
спричинило   викид радіоактивних речовин. В 3.00 виміряні рівні 
радіації в місцях радіоактивного забруднення.
Завдання: Оцінити радіаційну обстановку для груп ліквідації 
наслідків по варіантам, таблиця 1.

При оцінці радіаційної обстановки потрібно вирішити задачі та 
визначити:
     1. Рівень радіації на 1 годину після аварії,

Р1= [Р/год]
     2. Дозу опромінення, яку отримано під час роботи, Д =[Р]
    3. Допустимий час роботи по допустимій (встановленій) дозі 
опромінення,

tдоп = [год]
     4. По результатам розрахунків робимо висновки 
про можливість виконання роботи та пропозиції по забезпеченню 
безпеки роботи ліквідаторів до початку роботи, під час роботи та 
після її завершення.

Приклад

Розв’язок  задач по оцінці радіаційного стану за вихідними 
даними варіанту № 24.

1.Оцінка радіаційного стану здійснюється у відносному часі, тому 
переводимо астрономічний час в відносний.

Аварія    Твим                               
Тн = 5,30

                                 
Т = 9,30

 
Таст 3,00  3,30                                                                                         

    t від. 0       0,5                               t н = 2,5                                         t k = 6,5

Таблиця 2
Коефіцієнти для перерахунку рівнів радіації на рівний час  після аварії на АЕС(Кt)

t, год, год K1 t, год, год K1 t, год, год K1 t, год, год K1

З реакторами   ВВЕР (K1=t0.4)

0.5.5 0.7 4 1.74 7.5 2.24 11 2.61

1 1 4.5 1.83 8 2.30 11.5 2.66

1.5 1.8 5 1.90 8.5 2.35 12 2.70

2 1.32 5.5 1.98 9 2.41 16 3.03

2.5 1.44 6 2.05 9.5 2.46 20 3.31

3 1.55 6.5 2.11 10 2.51 1 доба 3.57

3.5 1.65 7 2.18 10.5 2.56 2 доби 4.70

14 діб 10.23

З реакторами   РБКМ (K1=t0.3)

0.5 0.81 4 1.5 7,5 1.82 11 2.05

1 1 4.5  1.56 8 1.86 11.5 2.08

1.5 1.13 5 1.62 8.5 1.89 12 2.11

2 1.23 5.5 1.66 9 1.93 16 2.29

2.5 1.3 6 1.71 9.5 1.96 20 2.45

3 1.39 6.5 1.75 10 1.99 1 доба 2.59

3.5 1.45 7 1.79 10.5 2.02 2 доби 3.19

14 діб 5.71
tp=4.0t

ппп
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t н- час початку роботи, ч.
t k-час завершення роботи, ч.
tp- тривалість роботи, ч.
2. Визначити рівень радіації на 1 час після аварії. Згідно з 
вихідними даними: 
Рвим = 60р / ч; t вим= 0,5ч; Кtвим = 0,7 для реактора ВВЕР, 
таблиця 2.

Р1 = Рвим •К tвим = 60 • 0,7 = 42 Р /год.

 3.Визначити дозу випромінювання, отриману при роботі в зоні 
зараження

Pcp•tp     24,6•4
                                 Д=    Косл             2      = 49,1 Р/год   

Pср=           =  29,2+19,9 = 24,9 Р/ч      Рн =        =   42   = 29,21 Р/год

Кtн =1,44 , Кtк =2,11, Таблиця 2             Рк =         =   42     = 19,9 Р/год

4. Визначити допустимий час роботи по допустимій (встановленій) дозі 
опромінення

а =                       =    42    =1,05

Д доп.=20Р,        P1=  42 Р/год,    К осл =2

За величиною «а» =1,05 і по часу початку роботи, tн = 2,5 год.,  
допустимий час роботи = 1,5год ., графік, рис.1

2 14,44
Рн + Рк

2
P1
Кtн

P1
Кtн 2.11

20 • 2Ддоп•Косл
Р1

Найменування 
параметрів                                                           Варіанти

Реактор ВВЕР 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рівень радіації на 
3.30 12.10 ризм 
Р / Ч

25 30 40 50 25 35 45 55 30 40 50 60

Час початку 
роботи а сторін, 
Т поч.

4.00 4.30 5.00 5.30 4.00 4.30 5.00 5.30 4.00 4.30 5.00 5.30

Тривалість 
роботи, час 2.5.5 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Доступ. Доза 
обпр., Р. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Коеф. ослаблення 1 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2

Таблиця 1(продовження)
 Вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки.
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Найменування
параметрів

Таблиця 1
 Вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки.

Реактор
РБМК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рівень 
радіації на 
3.30 12.10 
ризм  Р / Ч

25 30 40 50 25 35 45 55 30 40 50 60

Час початку  
роботи
астрон, Т 
поч.

4.00 4.30 5.00 5.30 4.00 4.30 5.00 5.30 4.00 4.30 5.00 5.30

Тривалість 
роботи,
 час

2.5.5 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Доступ. Доза 
обпр., Р. 25 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Коеф. 
ослаблення 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 4

Варіанти

6. ТАбЛИЦІ.5. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.

На основі даних, отриманих при оцінці радіаційної обстановки, 
кожен студент визначає, що необхідно робити керівникам та 
ліквідаторам перед початком робіт, під час робіт та після їх 
закінчення  по запезпеченню радіаційної безпеки та отримання 
доз опромінення не вище встановлених значень.
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