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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтованість теми. Аналіз протидії пожежам у природних 

екосистемах України протягом останніх років свідчить про значне збільшення 

пожеж у лісових масивах, на торфовищах, сільгоспугіддях та на відкритих 

ділянках місцевості. Найбільша кількість пожеж у лісових масивах мала місце 

на території Київської, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та 

Житомирської областей. Попре небезпеку прямої дії (небезпечні чинники 

пожежі) на населення та міську інфраструктуру, лісові пожежі спричиняють 

значний небезпечний вплив на навколишнє природне середовище та населення, 

що мешкає в зоні ураження вторинних факторів.  

Особливе занепокоєння викликає зростаюча динаміка пожеж у зоні 

відчуження Чорнобильської АЕС (ЧАЕС), на території якої при оцінці 

негативних екологічних наслідків лісової пожежі додатково необхідно 

враховувати зміни екологічної обстановки внаслідок міграції з продуктами 

горіння радіоактивних речовин. Підтвердженням гостроти існуючої проблеми є 

наявна статистика ДСНС. За останні п'ять років кількість лісових пожеж на 

території Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 

відселення щорічно вдвічі перевищує сталі середні показники більш ніж 

тридцятирічного спостереження. А площа, яка була пройдена вогнем, в окремі 

роки перевищувала середній показник більш ніж у 30 разів. Також про 

масштабність пожеж та їх наслідків в зоні  відчуження ЧАЕС свідчить кількість 

сил та засобів які були задіяні, наприклад, для ліквідації масштабної пожежі, що 

мала місце у квітні 2020 року. Так при гасінні пожежі було задіяно понад 1 тис. 

працівників особового складу ДСНС та 250 одиниць техніки. Авіаційними 

підрозділами ДСНС було здійснено понад 2230 скидів води загальною кількістю  

5 тис. 130 тон. Прямі економічні збитки склали понад 13 млн. грн. 

Безумовно, питанням моделювання процесів виникнення, поширення та 

припинення лісових пожеж приділено широку увагу в роботах відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Роботи Абрамова Ю.О., Азарова С.І., 

Басманова О.Є., Гришина А.М., Гуліди Е.М., Карабина В.В., Кучми Н.Д., 

Тарасенка О.А., Сидоренка В.Л. та ін. дали змогу сформувати на сьогоднішній 

день системну уяву щодо фізики протікання зазначених процесів та розробити 

низку практичних рекомендацій з підвищення ефективності заходів 

протипожежного захисту. Втім питання екологічного впливу на стан довкілля 

вторинних небезпечних чинників лісової пожежі, насамперед в зоні зі 

складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження, 

досліджені на сьогодні епізодично. Ці процеси не систематизовано, вони не 

мають чіткого алгоритму всебічного дослідження. 

Враховуючи це, науково-практична задача у сфері екологічної безпеки, а 

саме розробка підходів щодо зменшення негативного екологічного впливу на 

стан довкілля від вторинного радіоактивного забруднення внаслідок лісової 

пожежі в зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного 

навантаження є нагальною на часі та вельми актуальною.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

дослідження по темі дисертації виконувалися у рамках наступних науково-

дослідних робіт, які проводились в стінах Національного університету 

цивільного захисту України та Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту: «Розробка програмно-інформаційного комплексу оцінки 

характеристик надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» 

(№ ДР 0109U003072), «Розробка рекомендацій з підвищення ефективності 

управлінських рішень та формування стійкості керівного складу в умовах 

ліквідації надзвичайних ситуацій ландшафтного типу» (№ ДР 0110U003262), 

«Дослідження техногенно-екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи на 

сучасному етапі» (№ ДР 0115U000337). Здобувач, зокрема, був виконавцем 

даних науково-дослідних робіт. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка науково-

обґрунтованих підходів щодо зниження рівня негативного впливу на стан 

довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової пожежі в 

зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач: 

1. Проаналізувати сучасні підходи до оцінки негативного впливу на стан 

довкілля лісових пожеж в складних радіаційних умовах формування пожежного 

навантаження. 

2. Розглянути початкові, граничні умови та визначити методику 

досліджень негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж з 

радіоактивним пожежним навантаженням. 

3. Розглянути та систематизувати математичний апарат з моделювання 

процесів негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж з радіоактивним 

пожежним навантаженням. 

4. Провести експериментальні дослідження негативного впливу на стан 

довкілля від наслідків лісових пожеж в складних радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження. 

5. Розробити пропозиції щодо зниження рівня негативного впливу на стан 

довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової пожежі в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження.   

Об’єкт дослідження – процес негативного впливу на стан довкілля від 

наслідків лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження. 

Предмет дослідження – параметри вторинного радіоактивного 

забруднення процесу негативного впливу на стан довкілля від наслідків лісової 

пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. 

Методи дослідження – при виконанні роботи використані наступні 

методи: системного аналізу, радіоекології, математичної статистики, 

математичного та імітаційного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вирішена важлива 

науково-практична задача у сфері екологічної безпеки по зниженню рівня 

негативного впливу на стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення 
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від наслідків лісової пожежі зі складними радіаційними умовами її формування. 

В результаті отримані наступні наукові результати: 

Вперше: 

- розроблена трьохмірна модель процесу викиду та перенесення 

радіоактивно-насичених продуктів згоряння з осередку лісової пожежі, яка 

складається із залежностей, що визначають процеси міграції продуктів згоряння 

від рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і кількості часток у 

димовому шлейфі, та є основою інформаційної технології моделювання 

негативного впливу на стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення 

від наслідків лісової пожежі; 

- отримано залежності процесів утворення «димових хмар» з вмістом 

радіоактивних домішок, які спричинені лісовими пожежами в складних 

радіаційних умовах формування пожежного навантаження, що дало змогу 

комплексно розглянути вплив відповідних процесів на екологічну безпеку 

території всередині та зовні зони відчуження ЧАЕС; 

- розроблена сучасна інформаційна технологія, яка враховує складні 

процеси розвитку та поширення наслідків лісової пожежі з радіаційними 

умовами формування пожежного навантаження, на базі якої проведено 

комплексне комп'ютерне моделювання процесів негативного впливу на стан 

довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової пожежі. 

Удосконалено: 

- підходи з експериментального дослідження негативного впливу лісових 

пожеж на стан довкілля, шляхом формування керуючого алгоритму та 

відповідних процедур з формування польових проб пожежного навантаження, 

проведення лабораторних експериментів з визначення небезпечного вмісту 

радіонуклідів у твердих та газоподібних продуктах горіння пожежного 

навантаження та формування масиву вхідних параметрів для подальшого 

комп'ютерного моделювання на базі інформаційної технології оцінки стану 

екологічної безпеки території всередині та зовні зони відчуження ЧАЕС; 

- методи лабораторного вивчення негативного впливу на стан довкілля 

небезпечних чинників лісових пожеж в складних радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження, які складаються з відповідних методик виконання 

вимірювань та сучасного аналітичного обладнання, що дало змогу провести 

порівняльний аналіз результатів натурних експериментів з результатами 

чисельних експериментів з метою перевірки достовірності останніх. 

Набуло подальшого розвитку: 

- вивчення змін екологічної обстановки всередині та зовні зони 

відчуження ЧАЕС внаслідок вторинного радіоактивного забруднення під час 

лісових пожеж; 

- концепція екологічного лісозахисту зони відчуження ЧАЕС, яка 

спирається на отримані в роботі залежності зв'язку між радіаційностримуючими 

характеристиками типового лісового насадження в осередку пожежі та 

характеристиками продуктів згоряння, що визначають тривалість знаходження, 

висоту підйому радіоактивно уражених часток у верхніх шарах атмосфери та 
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відповідно часові і просторові характеристики їх негативного впливу на стан 

довкілля. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці, по-

перше, пропозицій методологічного характеру щодо зниження рівня 

негативного впливу на стан довкілля від наслідків лісової пожежі на 

радіоактивно-ураженому пожежному навантаженні, які передбачають 

використання комплексної методики оцінки радіоекологічного ризику довкілля. 

Остання ґрунтується на математичному апараті для аналізу вторинного впливу 

радіації на довкілля при лісових пожежах в складних радіаційних умовах 

утворення пожежного навантаження. По-друге, у розробці керуючих алгоритмів 

застосування сучасної інформаційної технології яка враховує складні процеси 

розвитку та поширення наслідків лісової пожежі зі складними радіаційними 

умовами формування пожежного навантаження, на базі якої проведено 

комплексне комп'ютерне моделювання процесів негативного впливу на стан 

довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової пожежі 

та отримані практичні пропозиції зниження його рівня: на етапі 

безпосереднього впливу під час гасіння пожежі завдяки використанню 

процедури оцінки індивідуального ризику вторинного радіоактивного ураження 

задіяного особового складу аварійно-рятувальних підрозділів; на етапі 

моніторингу стану довкілля та удосконалення системи  екологічного 

лісозахисту зони відчуження ЧАЕС завдяки використанню процедури контролю 

динаміки змін об'ємної концентрації радіоактивних продуктів або ж величин, 

прямо пов'язаних з нею, що визначають радіаційностримуючі характеристики 

типового лісового навантаження; на етапі запобігання процесу вторинного 

радіаційного ураження довкілля завдяки використанню процедури визначення 

динаміки утворення «димових хмар» з вмістом радіоактивних домішок та 

прогнозування часових та просторових характеристик їх негативного впливу на 

стан довкілля. 

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній 

діяльності Головного управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Київській області (Акт впровадження від 28.06.2020 року), 

Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів 

товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи 

України» (Акт впровадження від 20.06.2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто. 

Особисто здобувачем виконано збір даних літературних та інформаційних 

джерел, проведено систематизацію матеріалу про особливості формування 

початкових та граничних умов складного пожежного навантаження в зоні 

відчуження ЧАЕС та методів оцінки негативного впливу на стан довкілля у 

провідних країнах світу та країнах Співдружності Незалежних держав, 

розглянуто останні досягнення у сфері оцінки та моделювання процесів 

негативного впливу на стан довкілля вторинних небезпечних факторів лісових 

пожеж. 
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Особисто здобувачем розроблена трьохмірна модель процесу викиду та 

перенесення радіоактивно-насичених продуктів згоряння з осередку лісової 

пожежі, яка складається із залежностей, що визначають процеси міграції 

продуктів згоряння від рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і 

кількості часток у димовому шлейфі. 

Особисто здобувачем отримані залежності процесів утворення «димових 

хмар» з радіоактивними домішками, які спричинені лісовими пожежами в 

складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження та 

уточнено залежності, які визначають зв'язок між пожежоформуючими 

характеристиками типового пожежного навантаження в осередку пожежі та 

характеристиками продуктів згоряння, що визначають тривалість знаходження 

та висоту підйому радіоактивно уражених часток у верхніх шарах атмосфери. 

Особисто здобувачем запропонована інформаційна технологія, 

комплексного комп'ютерного моделювання процесів негативного впливу на 

стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової 

пожежі. 

Особисто здобувачем запропоновано зміни до протоколів проведення 

експериментальних досліджень негативного впливу на стан довкілля лісових 

пожеж в натурних та лабораторних умовах. Проведено порівняльний аналіз 

експериментально отриманих результатів у ході лабораторних досліджень з 

результатами натурних експериментів отриманих, як в рамках існуючого 

дослідження, так і в раніше проведених дослідженнях та доведена адекватність 

запропонованих змін.  

Особисто здобувачем розроблені пропозиції методологічного та 

практичного характеру щодо зниження рівня негативного впливу на стан 

довкілля на різних етапах протидії, а саме: безпосередньо під час гасіння 

пожежі; у процесі моніторингу стану довкілля та удосконалення системи 

екологічного лісозахисту території зони відчуження ЧАЕС; під час запобігання 

наслідкам процесу вторинного радіаційного ураження довкілля. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях: ІХ 

Міжвузівська науково-практична конференція "Можливості використання 

методів механіки для розв'язання питань безпеки в умовах надзвичайних 

ситуацій" (Харків, 2010), 6 th International scientific and practical conference 

"Topical issues of the development of modern science" (Sofia, Bulgaria. 2020), 6th 

International scientific and practical conference "Dynamics of the development of 

world science". (Vancouver, Canada. 2020), 5 th International scientific and practical 

conference (Lviv, Ukraine. 2020),ХIV Міжнародна науково-практична 

конференція “Actual problems of science and practice”, (Стокгольм, Швеція, 

2020), ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і 

студентів „Екологічна безпека держави” (Київ. 2020), Міжнародна науково-

практична конференція «Problems of Emergency Situations» (Харків, 2020), 7 th 

International scientific and practical conference «Scientific Achievements of modern 

society» (Ліверпуль, Великобританія 2020). 

http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 

наукових роботах у вітчизняних виданнях, з них: 6 наукових статей у фахових 

наукових виданнях України, з яких 5 включені до міжнародних науково-

метричних баз Scopus, Index Copernicus та Ulrich's Periodicals; 8 тез доповідей у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, п'яти розділів, списків використаних 

джерел за розділами, висновків, і 2 додатків. Загальний об'єм дисертації 197 

сторінок, які містять 30 таблиць та 38 ілюстрацій, списки використаних джерел 

з 133 найменуваннями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, сформульовано мету та 

задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дисертаційного дослідження. 

 

 У першому розділі «Сучасні підходи до оцінки негативного впливу на 

стан довкілля лісових пожеж в складних радіаційних умовах формування 

пожежного навантаження» вирішена перша наукова задача дослідження. В 

ході її вирішення визначено, що в Чорнобильській зоні відчуження на сьогодні 

сформувалися складні радіаційні умови пожежного навантаження, які у разі 

виникнення та поширення пожежі (рис. 1) становлять високу загрозу 

вторинного радіоактивного ураження територій, що може спричинити стрімке 

розростання зони екологічного лиха, як у середині, такі зовні зони відчуження 

(рис. 2).  

         
Рис. 1. Пожежа в Чорнобильській 

зоні відчуження (4-26.04.2020 р.). 

Рис. 2. Карта-схема густини 

забруднення цезієм (
137

Cs) у ЧЗВ. 
 

 Після аварії на Чорнобильській АЕС кількість пожеж та площ 

пошкоджень вогнем лісів у Зоні відчуження та гарантованого відселення 

збільшилась (рис. 3), що обумовлено впливом комплексу соціально-

економічних та радіаційно-лісових чинників, серед яких головними є 

погіршення протипожежної охорони, протипожежного стану лісових масивів, 

недостатня ефективність протипожежної профілактики, відсутність дієвої 
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системи екологічного моніторингу лісів. Доведено, що питання моделювання 

процесів виникнення, поширення та припинення лісових пожеж досить широко 

розглянуто в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Останнє дало 

змогу сформувати на сьогоднішній день системну уяву щодо фізики протікання 

зазначених процесів та розробити низку практичних рекомендацій з підвищення 

ефективності заходів протипожежного захисту. 

 
Рис. 3. Динаміка виникнення пожеж в 

Чорнобильській зоні відчуження. 

 Втім питання 

екологічного характеру, а 

саме комплексне дослідження 

негативного впливу на стан 

довкілля, насамперед в зоні зі 

складними радіаційними 

умовами формування 

пожежного навантаження, 

досліджені на сьогодні 

епізодично. Зазначені 

процеси впливу не 

систематизовано. 

 

 У другому розділі «Початкові, граничні умови та методика досліджень 

негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж з радіаційним пожежним 

навантаженням» вирішена друга наукова задача дослідження. В ході її 

вирішення доведено, що існуючі початкові (природні) умови регіону 

дослідження негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля завдяки їх 

різноплановості визначають наявну проблему – вторинний вплив іонізуючих 

випромінювань на стан довкілля внаслідок лісової пожежі, як складну та 

багатопланову зі змінними у часі характеристиками біологічної та 

протипожежної стійкості насаджень (рис. 4) в залежності від щільності 

забруднення ґрунту радіонуклідами. 
 

 
Рис. 4. Структура та динаміка зміни лісової маски регіону дослідження 

 

 Визначено, що за існуючих граничних (погодно-кліматичних) умов 

регіону дослідження негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля 

найбільший внесок у негативну динаміку пожежної небезпеки території 

дослідження, становлять довготривалі посушливі періоди весною та влітку 

(рис. 5), в результаті яких підвищується вірогідність виникнення та розвитку 

великих лісових пожеж, наслідки яких у вигляді димових хмар з 
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радіоактивними домішками становлять загрозу періодичного вторинного 

ураження довкілля як всередині, так і зовні зони відчуження. 

 Враховуючи структуру початкових та граничних умов регіону 

дослідження, в роботі розроблено інформаційний алгоритм подальшого 

дослідження (рис. 6) негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля.  

 

     
Рис. 5. Середня температура  

повітря в ЧЗВ. 

Рис. 6. Інформаційний алгоритм 

дослідження 

 

 Розроблена відповідна методика проведення експериментальних 

досліджень, яка складається з наступних процедур: формування польових проб 

пожежного навантаження в наведених початкових та граничних умовах 

дослідження; проведення лабораторних експериментів з визначення 

небезпечного вмісту радіонуклідів у твердих та газоподібних продуктах горіння 

пожежного навантаження (рис. 7); визначення похибки проведення 

експериментів; формування масиву вхідних параметрів для математичного та 

комп'ютерного моделю-

вання негативного впливу 

(рис. 8) лісових пожеж в 

складних радіаційних 

умовах пожежного 

навантаження на стан 

довкілля як всередині, так 

і зовні зони відчуження. 

 

Рис. 7. Принципова схема 

установки для 

екологічного аналізу проб 

продуктів згоряння  

 

 На рис. 7 наведені наступні визначення елементів зі складу установки: піч 

для спалювання зразків ЛГМ (1), випускна труба (2), інтегральний газовідбірник 

(3) і газовідбірник аерозолів (4), фільтроутримувач (5), трипозиційний кран (6), 

насос спонукача відхідних газів (7), лічильник відхідних газів (8), водяний 
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холодильник конденсатозбірника в магістралі подачі проб вихідного газу (9), 

газоаналітичний вимірювальний комплекс (10), балони з повірочними газовими 

сумішами (11), балони з 

нульовим газом (12), 

повітряний компресор (13), 

балони зі стисненим повітрям 

(14), манометр (15), вентилі 

(16), термометр опору (17), 

клапани (18) і спалюваний 

зразок пожежного 

навантаження ЛГМ (19). 

 

Рис. 8. Схема джерел 

надходження радіоактивних 

продуктів згоряння у 

довкілля 

 

 У третьому розділі «Моделювання процесів негативного впливу на стан 

довкілля лісових пожеж з радіоактивним пожежним навантаженням» 

вирішена третя наукова задача дослідження. В ході її вирішення визначено, що 

математична модель лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження є двомірною та двофазною моделлю (рис. 9), яка 

описується системою аналітичних залежностей (1)–(3), що визначають зв'язок 

між пожежоформуючими характеристиками типового пожежного навантаження 

в осередку пожежі та характеристиками продуктів згоряння, що визначають 

тривалість знаходження та висоту підйому радіоактивно уражених часток у 

верхніх шарах атмосфери і дозволяють розраховувати на їх базі часові та 

просторові характеристики негативного впливу на стан довкілля. 
 

Рис. 9. Схематична структура фізичної 

моделі лісової пожежі в складних 

радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження:  

1 – земна поверхня; 2 – горюче 

радіаційно-насичене пожежне 

навантаження; 3 – джерело лісової 

пожежі; 4 – багатофакельне полум'я 

пожежі; 5 – висхідна гілка димових 

газів; 6 – атмосферне повітря). 

 

  ,wfsw KQQKVq   (1) 

де fQ  – теплота згорання летких речовин; 
wQ  – теплота згорання деревини;

 K – коефіцієнт, рівний 0,068. 

 Газова фаза процесу, що досліджується, складається з 3-х компонентів: 
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1 – горючі гази (в основному СО, H2, CH4 ), масова концентрація С1,  

2 – негорючі гази (N2, CO2), масова концентрація С2, 3 – окисник (О2), масова 

концентрація С3. 

Тверда фаза процесу, що досліджується, також складається з 3-х 

компонентів: 1 – лісові горючі матеріали, об'ємна доля ф1, 2 – коксик, об'ємна 

доля ф2; 3 – попіл, об'ємна доля ф3, сажа дисперсна, об'ємна доля фcd. 

Продукти піролізу лісних горючих матеріалів – коксик і дисперсна сажа – 

складаються з вуглецю. В якості базових хімічних реакцій розглянемо реакції 

піролізу лісних горючих матеріалів (R0), горіння вуглецю (Rc) і горіння газів 

(Rco).  

Для величин R0, Rc, Rco застосуємо вирази (2): 
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де: E1 = 96800 Дж/моль; R = 8,3144 кДж/(моль K), k1 = 7,05 · 10
6
 с

–1
. 

(2) 

 Тоді складники, які описують зміну маси та енергії завдяки хімічним 

реакціям, визначаються за виразами (3): 

  ;1 220 ccdcasc RsRsRQ     ;1 011 coasc RRR    

   ;11 22012 ccdccoasc RsRsRRR    

;3 cRR  ;0RR fl  ;2 220 ccf RsRR   ;03 RR asf   

;0 ccdcd RRR  ,1 ccoT RqqRQ   

(3) 

де Мс – молекулярна маса вуглецю (Мс=12); М3 – молекулярна маса окисника 

(О2), (М3=32); Е0, Е1, Ес – енергії активації; k0, k1, kc, – константи хімічних 

процесів; αс – коксове число або частка коксика при піролізі лісних горючих 

матеріалів; αas – частка попелу, що утворюється при піролізі лісних горючих 

матеріалів;  asc  1  – частка газів при піролізі лісних горючих матеріалів; 

1  – частка горючих газів серед газів, що утворюються при піролізі лісних 

горючих матеріалів;  11   – частка негорючих газів, що утворюються при 

піролізі лісних горючих матеріалів; s
2
(м

–1
) – питома поверхня коксика; q – 

теплота горіння газів; q1 – теплота горіння вуглецю (коксика і сажі); αсR0 – 
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масова швидкість утворення коксика під час піролізу лісних горючих 

матеріалів; αasR0 – масова швидкість утворення попелу під час піролізу лісних 

горючих матеріалів; (1–αс–αas) R0 – масова швидкість утворення газів під час 

піролізу лісних горючих матеріалів; 
2 2 cs R  – масова швидкість вигорання 

коксика і утворення газів при горінні. 

 Визначено основні аналітичні залежності (4) процесів утворення "димових 

хмар", які спричинені лісовими пожежами в складних радіаційних умовах 

формування пожежного навантаження.  
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(4) 

де , ,u w  – компоненти вектора швидкості вздовж осей декартової системи 

координат;  – збурення потенціальної температури від основного "фонового" 

значення;l – параметр Кориоліса;  – параметр плавучості; ср – питома 

теплоємність повітря за постійного тиску; S
z







 – температурна 

стратифікація; ФТ – фазові притоки тепла; 
ij  – компоненти тензора 

турбулентних напруг; , , ,T P   – потенціальна температура, абсолютна 

температура, тиск, функція Екснера. 

Процеси горіння і емісії аерозолів враховуються через граничні умови 

типу: 
0 ,S S   = ТП при , ,x y R h ; 0, 0;S     при , , , ,x y R z h  де h – нижня 

межа хмарності, Н – верхня межа, ТП – перевищення температури завдяки 

горінню, R(x y) – область на підстилаючій поверхні, обмеженій краєм пожежі, де 

проходить емісія тепла, пари й аерозолю, S0 – концентрація домішок. ТП і S0 

вважаються заданими величинами. Інші крайові умови мають вигляд (5): 
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K C U q q
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q = qH; qc = 0; qi = 0; qr = 0; qs = 0, S = 0, u = ug ; w = 0; 
z


 


; z=H, 

де qH – заданий розподіл питомої вологості на верхній границі атмосферного 

пограничного шару; uq, q  – вектор зовнішньої швидкості вітру;  – задає 

стійку стратифікацію в тропосфері. 

 На бокових межах розрахункової області прийнята умова рівності нулю 

нормальних похідних від функцій, що шукаються. Початкові поля при t = 0 

задаються наступні (6): 

0;   ;q Q z , 0;cq  , 0;iq  , 0;rq  , 0;sq  , 0;u  , 0;  , 0.w   (6) 

 Під час натурних та чисельних експериментів проведена перевірка їх 

адекватності для проведення подальших комплексних досліджень в інтересах 

вирішення задач прогнозування негативного впливу лісових пожеж на стан 

довкілля як всередині, так і за межами зони відчуження Чорнобильської АЕС. 

 Розроблена трьохмірна модель процесу викиду та перенесення 

радіоактивно-насичених продуктів згоряння з осередку лісової пожежі, яка 

складається із залежностей (7)–(12), що визначають процеси міграції продуктів 

згоряння від рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і кількості 

часток у димовому шлейфі та у сукупності з раніше отриманими залежностями 

дозволяють провести оцінку екологічної безпеки території як всередині, так і за 

межами зони відчуження ЧАЕС.  

   0 1 cos ,Q t Q t    (7) 

 Рішення рівняння (7) можна представити у вигляді (8): 
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У виразі (8) маємо λ – коефіцієнт зменшення концентрації домішки 

аерозолів і часток диму у результаті сухого осадження. З аналізу видно, що на 
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відстані Lm 

/ 2 ,m iL k N   (9) 

від джерела пожежі буде формуватися фронт підвищеної концентрації ПЗ (10), 

яка буде максимальною при (х = L) при 
2

.t





 

0
max 2

2
1 exp .

i i

Q N V M
C

A NN k

   
    

    

 (10) 

Висота димової хмари з вмістом радіоактивних домішок розраховується за 

виразом (11): 

1/3 2/3 1,ef ih M X U        (11) 

де ξі – перехідний коефіцієнт для і-ої стійкості атмосфери;  М – потужність 

теплового джерела; Х – вертикальна ширина димового шлейфа; U – швидкість 

вітру на висоті перемішування димової хмари. 

Відстань від точки викиду димової хмари до місця випадання ПЗ 

розраховується за виразом (12): 
3/5 1

1 ,L M U      (12) 

де ε1 – перехідний коефіцієнт для і-ої стійкості атмосфери. 

 Низка проведених натурних та чисельних експериментів (рис. 10) довела 

адекватність наведеного математичного апарату для проведення подальших 

комплексних досліджень в інтересах вирішення задач прогнозування 

негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля та оцінки екологічної 

безпеки територій. Останній у сукупності з раніше отриманими залежностями 

щодо визначення фізико-хімічних властивостей осередку лісової пожежі та 

процесів утворення димових хмар з радіоактивними домішками 

використовуються для розрахунків процесу міграції продуктів згоряння від 

декількох осередків лісової пожежі, які мають складну геометричну форму, що 

дозволяє отримати картину негативного впливу на стан довкілля вторинного 

радіоактивного забруднення в залежності від відстані до джерела пожежі та 

метеорологічних параметрів, як всередині, так і зовні зони пожежі. 

 

Рис. 10. 

Комп'ютерне 

моделювання 

динаміки 

поширення 

димової хмари в 

умовах стійкої 

стратифікації. 

 У 

четвертому розділі «Експериментальні дослідження негативного впливу на 

стан довкілля внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах 



14 
 

утворення пожежного навантаження» вирішена четверта наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення доведено, що вміст радіоактивних часток диму 

в приземному шарі атмосфери Зони відчуження може різко збільшуватися на 

декілька порядків завдяки лісовим пожежам (рис. 11).  

 

 

Рис.11. Розподіл об'ємної 

активності (концентрації) 

радіонуклідів у повітрі для 

різних фаз розвитку лісової 

пожежі в складних 

радіаційних умовах 

формування пожежного 

навантаження. 

 

 

 

Короткочасний (декілька діб) підвищений вміст радіоактивних продуктів 

згоряння в приземному шарі повітря може досягати рівня значень радіаційної 

небезпеки, як для довкілля, так і безпосередньо для життєдіяльності населення 

яке проживає в чистій зоні на значних відстанях (до 30 км по осі сліду) від місця 

лісової пожежі (рис. 12). 

 
Рис. 12.  Зміна інтенсивності випадінь часток диму з 

137
Cs на відстані 7,0 км (а) 

та 15 км (б) від місця лісової пожежі з радіоактивноураженим пожежним 

навантаженням (п – початок пожежі, к – кінець пожежі). 

 

 Особливу екологічну небезпеку становлять пожежі в лісах, забруднених 

Чорнобильським радіонуклідом, на західному сліді завдяки випаданню 

трансуранових елементів, оскільки наявність у радіоактивних продуктах 

згоряння плутонію призводять до значних дозових навантажень на довкілля, як 

всередині, так зовні зони відчуження. 

 На основі експериментальних досліджень у натурних умовах (рис. 13) 

були вивчені закономірності поведінки лісових горючих матеріалів при 

вогневих випробуваннях, встановлені кількісні параметри сублімації 

радіоактивних продуктів згоряння у повітрі при високотемпературній дії, 
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отримана детальна інформація про розподіл та співвідношення 
137

Cs в димових 

газах.  

Рис. 13. Розподіл активності 

димових часток за 

розмірами активного 

медіанного аеродинамічного 

діаметру в радіоактивних 

продуктах згоряння в 

активній фазі лісової 

пожежі. 

 

Встановлено кількісні параметри об'ємної активності димових часток у 

повітрі та композиція радіонуклідів. Останнє дало змогу провести оцінку 

негативного впливу на стан довкілля факторів вторинного радіоактивного 

ураження, як всередині, так і зовні зони відчуження та розробити пропозиції 

щодо зниження його рівня.  

Порівняльний аналіз (рис. 14) експериментально отриманих результатів у 

ході лабораторних досліджень з результатами натурних експериментів 

отриманих, як в рамках існуючого дослідження, так і в раніше проведених 

дослідженнях, довів їх гарне співпадіння в довірчому інтервалі 0,95.  

 

 

 

Рис. 14. Результати 

порівняльних вимірювань 

інтенсивності та швидкості 

осідання 
137

Cs при лісових 

пожежах у Зоні відчуження 

в залежності від відстані до 

місця пожежі. 

 

 

Останнє свідчить про адекватність сформованого математичного апарату 

та побудованої на його базі методики лабораторних досліджень екологічного 

впливу на довкілля негативних чинників лісової пожежі в умовах 

радіоактивного утворення пожежного навантаження. 

 

 У п’ятому розділі «Пропозиції щодо зниження рівня негативного впливу 

на стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової 

пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження» 

вирішена п’ята наукова задача дослідження. В ході її вирішення визначено що з 

метою зниження рівня негативного впливу від наслідків лісової пожежі на 

радіоактивно-ураженому пожежному навантажені слід передбачити 

використання комплексної методики (рис. 15) з оцінки радіоекологічного 
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ризику довкілля, яка ґрунтується на математичному апараті для аналізу 

вторинного впливу радіації на стан довкілля при лісових пожежах в складних 

радіаційних умовах утворення пожежного навантаження та складається з 

трьохрівневого керуючого алгоритму, який у свою чергу вміщує 22 блоки, що 

поєднані прямими та зворотними аналітичними зв'язками. Для реалізації 

керуючого алгоритму методика передбачає використання 4 процедур, а саме: 

процедуру проведення системного і комплексного аналізу параметрів, які 

характеризують радіаційно-небезпечні процеси навколо лісів; процедуру 

моделювання виникнення і розвитку лісової пожежі, а також міграції 

радіоактивних продуктів згоряння в навколишнє середовище; процедуру 

контролю екологічних ризиків для довкілля;  процедуру оцінки індивідуальних 

екологічних ризиків від впливу вторинних радіаційних факторів для населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Структура 

керуючого алгоритму 

методики аналізу 

радіоекологічного ризику 

вторинного впливу 

радіації на стан довкілля 

при лісових пожежах в 

складних радіаційних 

умовах утворення 

пожежного навантаження. 
 

Окремі дослідження результатів застосування наведеної комплексної 

методики (на прикладі аналізу квітневої пожежі 2020 року) дозволяють 

прогнозувати, що у разі практичного використання розроблених пропозицій це 

дозволяє знизити рівень негативного впливу на стан довкілля:  

- для етапу безпосереднього гасіння пожежі, завдяки використанню 

процедури оцінки індивідуального ризику вторинного радіоактивного ураження 

(рис. 16) задіяного особового складу аварійно-рятувальних підрозділів, до 80 %;  

- для етапу моніторингу стану довкілля та удосконалення системи 

екологічного лісозахисту зони відчуження ЧАЕС завдяки використанню 

процедури контролю динаміки змін об'ємної концентрації радіоактивних 

продуктів або ж величин, прямо пов'язаних з нею, що визначають 

радіаційностримуючі характеристики типового лісового навантаження, до 40%;  
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Рис.16. Алгоритм оцінки 

індивідуального ризику 

вторинного радіоактивного 

ураження задіяного особового 

складу аварійно-рятувальних 

підрозділів.  

 

- для етапу запобігання 

процесу вторинного 

радіаційного ураження довкілля завдяки використанню процедури визначення 

динаміки утворення «димових хмар» з вмістом радіоактивних домішок та 

прогнозування часових та просторових характеристик їх негативного впливу на 

стан довкілля, до 15 % у разі своєчасно проведених заходів місцевими 

територіальними громадами щодо радіаційного захисту населення, яке мешкає 

на територіях переміщення димових хмар за межами зони відчуження. 

 

ВИСНОВКИ 

 В роботі вирішена важлива науково-практична задача у сфері екологічної 

безпеки, а саме розроблено підходи до зниження рівня негативного впливу на 

стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової 

пожежі в зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного 

навантаження. 

В результаті виконаної роботи отримані наступні загальні висновки:  

 1. Складні радіаційні умови формування пожежного навантаження, які 

склалися у зоні відчуження Чорнобильської АЕС і яке у разі виникнення та 

поширення пожежі становить високу загрозу вторинного радіоактивного 

ураження територій, що може спричинити стрімке розростання зони 

екологічного лиха, як у середині, так і зовні зони відчуження. Кількість пожеж 

та площа пошкоджень вогнем лісів у Зоні відчуження та гарантованого 

відселення збільшилась, що обумовлено впливом комплексу соціально-

економічних та радіаційно-лісових чинників, серед яких головними є 

погіршення протипожежної охорони, протипожежного стану лісових масивів, 

недостатня ефективність протипожежної профілактики, відсутність дієвої 

системи екологічного моніторингу лісів. Комплексний аналіз стану 

моделювання процесів виникнення, поширення та припинення лісових пожеж в 

роботах вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про наявність низки 

невирішених на сьогодні проблемних питань екологічного характеру пов'язаних 

з мінімізацією негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж в зоні зі 

складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження. 

 2. Існуючі складні та різнопланові початкові (природні) та граничні 

(погодно-кліматичних) умови регіону потенційного негативного впливу лісових 
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пожеж на стан довкілля доводять практичну актуальність дослідження, а саме 

формування дієвих пропозицій зі зменшення вторинного впливу іонізуючих 

випромінювань на стан довкілля від наслідків лісової пожежі, з урахуванням 

змінних у часі характеристик біологічної та протипожежної стійкості насаджень 

в залежності від щільності забруднення ґрунту радіонуклідами. На базі 

отриманих даних про початкові та граничні умови регіону сформована методика 

експериментальних досліджень негативного впливу лісових пожеж на стан 

довкілля, яка складається з декількох послідовних процедур, а саме формування 

польових проб пожежного навантаження в наведених початкових та граничних 

умовах дослідження; проведення лабораторних експериментів з визначення 

небезпечного вмісту радіонуклідів у твердих та газоподібних продуктах горіння 

пожежного навантаження; визначення похибки проведення експериментів; 

формування масиву вхідних параметрів для математичного та комп'ютерного 

моделювання негативного впливу лісових пожеж в складних радіаційних 

умовах пожежного навантаження на стан довкілля як всередині та і зовні зони 

відчуження. 

 3. Отримані основні аналітичні залежності процесів утворення «димових 

хмар» з радіоактивними домішками, які спричинені лісовими пожежами в 

складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження. Проведено 

комплекс натурних та чисельних експериментів з перевірки їх адекватності в 

інтересах вирішення задач прогнозування негативного впливу лісових пожеж на 

стан довкілля як всередині, так і за межами зони відчуження Чорнобильської 

АЕС. Розроблена трьохмірна модель процесу викиду та перенесення 

радіоактивно-насичених продуктів згоряння з осередку лісової пожежі, яка 

складається із залежностей, що визначають процеси міграції продуктів згоряння 

від рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і кількості часток у 

димовому шлейфі. Наведений результат у сукупності з раніше отриманими 

залежностями щодо визначення фізико-хімічних властивостей осередку лісової 

пожежі та процесів утворення димових хмар доцільно використовувати для 

розрахунків процесу міграції продуктів згоряння від декількох осередків лісової 

пожежі, які мають складну геометричну форму, що у підсумку дозволяє 

отримати картину негативного впливу на стан довкілля вторинного 

радіоактивного забруднення в залежності від відстані до джерела пожежі та 

метеорологічних параметрів, як всередині, так і зовні зони пожежі. 

4. Запропоновані методи натурного та лабораторного вивчення 

негативного впливу на стан довкілля небезпечних чинників лісових пожежах в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження, які 

складаються з відповідних методик виконання вимірювань та сучасного 

аналітичного обладнання, дозволили одержати високоточні вихідні дані, що 

характеризують концентрацію та склад радіоактивних димових часток, 

дисперсний склад як функцію розподілу за розміром радіоактивних аерозолів, за 

аеродинамічним діаметром, залежність пожежно-технічних характеристик 

лісових горючих матеріалів від типу пожежі та погодних умов. На основі 

наведених експериментальних досліджень вивчені закономірності поведінки 
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лісових горючих матеріалів при вогневих випробуваннях, встановлені кількісні 

параметри сублімації радіоактивних продуктів згоряння у повітрі при 

високотемпературній дії, отримана детальна інформація про розподіл та 

співвідношення 
137

Cs в димових газах. Встановлено кількісні параметри 

об'ємної активності димових часток у повітрі та композиція радіонуклідів. 

Порівняльний аналіз експериментально отриманих результатів у ході 

лабораторних досліджень з результатами натурних експериментів отриманих, як 

в рамках існуючого дослідження, так і в раніше проведених дослідженнях, довів 

їх співпадіння в довірчому інтервалі 0,95. 

 5. Розроблені пропозиції щодо зниження рівня негативного впливу на стан 

довкілля від наслідків лісової пожежі на радіоактивно-ураженому пожежному 

навантажені дозволяють знизити його рівень від 15 до 80 % в залежності від 

етапу. Так у разі загального попередження негативних процесів передбачається 

використання комплексної методика оцінки радіоекологічного ризику стану 

довкілля, яка ґрунтується на математичному апараті для аналізу вторинного 

впливу радіації на довкілля при лісових пожежах в складних радіаційних 

умовах утворення пожежного навантаження та передбачає використання 4 

процедур, а саме: процедуру проведення системного і комплексного аналізу 

параметрів, які характеризують радіаційно-небезпечні процеси навколо лісів; 

процедуру моделювання виникнення і розвитку лісової пожежі, а також міграції 

радіоактивних продуктів згоряння в навколишнє середовище; процедуру 

контролю екологічних ризиків для довкілля; процедуру оцінки індивідуальних 

екологічних ризиків від впливу вторинних радіаційних факторів для населення. 

У разі зменшення рівня негативного впливу від наслідків лісової пожежі на 

радіоактивно-ураженому пожежному навантажені безпосередньо на населення 

передбачається використання процедури оцінки індивідуального екологічного 

ризику вторинного радіоактивного ураження задіяного особового складу 

аварійно-рятувальних підрозділів та населення внаслідок лісової пожежі в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження.  
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 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (21 – національна безпека).  

Національний університет цивільного захисту України, ДСНС України, Харків, 

2020. 

 В роботі вирішена важлива науково-практична задача у сфері екологічної 

безпеки, а саме розроблено підходи до зниження рівня негативного впливу на 

стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової 

пожежі в зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного 

навантаження. 

 Отримані основні аналітичні залежності процесів утворення "димових 

хмар" з радіоактивними домішками, які спричинені лісовими пожежами в 

складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження. Проведено 

комплекс натурних та чисельних експериментів з перевірки їх адекватності в 

http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
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інтересах вирішення задач прогнозування негативного впливу лісових пожеж на 

стан довкілля як всередині, так і за межами зони відчуження Чорнобильської 

АЕС.  Розроблена трьохмірна модель процесу викиду та перенесення 

радіоактивно-насичених продуктів згоряння з осередку лісової пожежі, яка 

складається із залежностей, що визначають процеси міграції продуктів згоряння 

від рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і кількості часток у 

димовому шлейфі. 

 Порівняльний аналіз експериментально отриманих результатів у ході 

лабораторних досліджень з результатами натурних експериментів отриманих, як 

в рамках існуючого дослідження, так і в раніше проведених дослідженнях, довів 

їх співпадіння в довірчому інтервалі 0,95. 

 На основі отриманих результатів розроблені пропозиції щодо зменшення 

негативного екологічного впливу на довкілля від наслідків лісової пожежі на 

радіоактивно-ураженому пожежному навантажені. 

 

 

ABSTRACT 

Shcherbak S.S. Reducing the level of negative impact on the environment of 

secondary radioactive contamination from the effects of forest fire - Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate of Technical Sciences (Doctor of Philosophy) in 

specialty 21.06.01 «ecological safety» (21  national security). National University of 

Civil Defense of Ukraine, DNSU of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The purpose of the work is to develop scientifically sound proposals for 

reducing the negative environmental impact on the environment from secondary 

radiation pollution due to forest fire in the area with complex radiation conditions of 

fire load formation. 

The object of the study is the process of environmental impact on the 

environment and humans due to wildfire under the complex radiation conditions of 

fire load formation. 

The subject of the study is the parameters of secondary radiation pollution of 

the process of ecological impact on the environment and man due to forest fire in the 

complex radiation conditions of fire load formation. 

 The first section of the paper analyzes the complex radiation conditions of the 

formation of fire load, which formed in the exclusion zone of the Chornobyl NPP, and 

which in the event of a fire occurrence and high risk of secondary radioactive damage 

to the territories, which can cause rapid expansion of the area, such as ecological 

environment exclusion zones. The complex analysis of the simulation of the processes 

of occurrence, spread and termination of forest fires in the works of domestic and 

foreign scientists is conducted. 

 In the second section of the paper, the existing initial (natural) and boundary 

(weather-climatic) conditions of the region of the study of ecological impact of forest 

fires on the environment are considered, their versatility is investigated, which 

ultimately determines the existing problem - the secondary influence of ionizing 
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radiation on the longitudinal radiation due to the long radiation. as complex and 

multifaceted with time varying characteristics of biological and fire resistance of 

plantations, depending on the density of soil contamination with radionuclides.  

 In the third section of the paper, the main analytical dependences of the 

processes of formation of "smoke clouds", which are caused by forest fires under the 

complex radiation conditions of the formation of fire load, are obtained. A set of full-

scale and numerical experiments were conducted to verify their adequacy for further  

comprehensive studies in the interest of solving the problems of predicting the 

negative environmental impact of forest fires on the environment both inside and 

outside the Chernobyl NPP exclusion zone. The section also develops a three-

dimensional model of the process of emission and transfer of radiation-saturated 

combustion products from a forest fire, which consists of dependencies that determine 

the migration processes of combustion products from the levels of momentum, mass 

and energy of the air flow and the number of particles in the smoke train.  

 In the fourth section of the paper the methods of full-scale and laboratory study 

of ecological impact on the environment of hazardous factors of forest fires in 

complex radiation conditions of fire load formation, consisting of appropriate 

measurement methods and modern analytical equipment, allowed to obtain high-

precision radioactive output, smoke particles, dispersed composition as a function of 

the size distribution of radioactive aerosols, aerodynamic diameter, dependence of 

fire-technical characteristics of forest combustible materials on the type of fire and 

weather conditions. A comparative analysis of the experimentally obtained results in 

the course of laboratory studies with the results of full-scale experiments obtained, 

both in the framework of the existing study and in the previously conducted studies, 

proved their good coincidence in the confidence interval of 0.95. 

 In the fifth section of the paper, proposals are made to reduce the negative 

environmental impact from the effects of a wildfire on a radioactively contaminated 

firefighter. Thus, in the case of general prevention of negative processes, the use of a 

comprehensive methodology for the assessment of radioecological environmental 

risk, which is based on a mathematical apparatus for the analysis of the secondary 

impact of radiation on forest fires in complex radiation conditions of the formation of 

fire load. In case of reduction of negative environmental impact from the effects of 

forest fire on the radioactively affected  

Keywords: ecological safety, forest fire, radiation exposure, complex fire load, 

environmental impact, environment, man. 
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