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вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової пожежі – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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Національний університет цивільного захисту України, ДСНС України, 

Харків, 2020. 

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. Аналіз сучасних підходів до оцінки негативного впливу на стан 

довкілля лісових пожеж в складних радіаційних умовах формування 

пожежного навантаження. 

2. Розгляд початкових, граничних умов та визначення методики 

досліджень негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж з 

радіоактивним пожежним навантаженням. 

3. Розгляд та систематизацію математичного апарату з моделювання 

процесів негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж з 

радіоактивним пожежним навантаженням. 

4. Проведення експериментальних досліджень негативного впливу на 

стан довкілля від наслідків лісових пожеж в складних радіаційних умовах 

утворення пожежного навантаження. 

5. Розробку пропозиції щодо зниження рівня негативного впливу на 

стан довкілля вторинного радіоактивного забруднення від наслідків лісової 

пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. 
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Для вирішення поставлених задач застосовувалися методи: системного 

аналізу, радіоекології, математичної статистики, математичного та 

імітаційного моделювання. 

Об’єктом дослідження є процес негативного впливу на стан довкілля 

від наслідків лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження. 

Предмет дослідження є параметри вторинного радіоактивного 

забруднення процесу негативного впливу на стан довкілля від наслідків 

лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження. 

Робота складається з вступу, п'яти розділів, списків використаних 

джерел за розділами, висновків та 2 додатків. 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, сформульовано мету 

та задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дисертаційного дослідження. 

 У першому розділі роботи проаналізовано складні радіаційні умови 

формування пожежного навантаження, які склалися у Чорнобильській зоні 

відчуження 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. Доведено, що 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. Проведено комплексний аналіз стану моделювання 

процесів виникнення, поширення та припинення лісових пожеж в роботах 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Останнє дало змогу визначити подальші 

напрями наукового дослідження, а саме сформувати проблемні питання 
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негативного впливу на стан довкілля наслідків лісових пожеж в зоні зі 

складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження. 

 У другому розділі роботи, розглянуті існуючі початкові (природні) та 

граничні (погодно-кліматичні) умови регіону дослідження негативного 

впливу лісових пожеж на стан довкілля, досліджена їх різноплановость, що у 

підсумку і визначає наявну проблему - вторинний вплив іонізуючих 

випромінювань на довкілля внаслідок лісової пожежі, як складну та 

багатопланову, зі змінними у часі характеристиками біологічної та 

протипожежної стійкості насаджень в залежності від щільності забруднення 

ґрунту радіонуклідами. На базі отриманних даних про початкові та граничні 

умови регіону сформована методика експериментальних досліджень 

негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля, яка складається з 

декількох послідовних процедур, що отримали опис у розділі. Це стосується 

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; визначення 

похибки проведення експериментів; формування масиву вхідних параметрів 

для математичного та комп'ютерного моделювання негативного впливу 

лісових пожеж, в складних радіаційних умовах формування пожежного 

навантаження, на стан довкілля як всередині та і зовні зони відчуження. 

 У третьому розділі роботи, отримані основні аналітичні залежності 

процесів утворення "димових хмар" з радіаційними домішками, які 

спричинені лісовими пожежами в складних радіаційних умовах формування 

пожежного навантаження. Проведено комплекс натурних та чисельних 

експериментів з перевірки 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 Чорнобильської зони відчуження. Також у розділі розроблена 

трьохмірна модель процесу викиду та перенесення радіаційно-насичених 
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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. 

У четвертому розділі роботи 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 і 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 були вивчені закономірності поведінки 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 композицію радіонуклідів. 

Порівняльний аналіз експериментально отриманих результатів у ході 

лабораторних досліджень з результатами натурних експериментів, 
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отриманих як в рамках існуючого дослідження, так і в раніше проведених 

дослідженнях, довів їх співпадання в довірчому інтервалі 0,95. 

 У п’ятому розділі роботи розроблені пропозиції щодо зменшення 

негативного впливу на стан довкілля від наслідків лісової пожежі на 

радіоактивно забрудненому пожежному навантажені. Так у разі загального 

попередження негативних процесів передбачається використання 

комплексної методики оцінки радіоекологічного 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 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 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. Процедура включає: контроль об'ємної 

концентрації радіоактивних продуктів згоряння або ж величин, прямо 

пов'язаних з нею; оцінку інтегральної концентрації радіоактивних продуктів 

згоряння; визначення активності, яка відклалася в легенях та носовій 

порожнині людини, що потрапляє в зону вторинного ураження "димової 

хмари". 

Ключові слова: екологічна безпека, лісова пожежа, радіаційний вплив, 

складне пожежне навантаження, негативний вплив, стан довкілля. 
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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. 

Achieving this goal involves the following tasks: 

1. Analysis of the current state of the assessment of the negative impact on 

the environment of forest fires in complex radiation conditions of fire load 

formation. 

2. Consideration of initial, boundary conditions and determination of the 

methodology of environmental impact studies of forest fires with radiation fire 

load. 

3. Consideration and systematization of mathematical apparatus for 

simulation of processes of environmental impact on forest fires with radiation fire 

load. 

4. Carrying out of experimental researches of ecological influence on the 

environment due to forest fires under difficult radiation conditions of formation of 

fire load. 

5. Development of a proposal to reduce environmental impact on the 

environment due to forest fire in complex radiation conditions of fire load 

formation. 
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Methods were used to solve these problems: system analysis, radioecology, 

mathematical statistics, mathematical and simulation modeling. 

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 work consists of an introduction, five chapters, lists of sources used by 

chapters, conclusions and 2 appendices. 

The introduction substantiates the relevance of the topic of work, formulated 

the purpose and objectives of the research, outlines the scientific novelty and 

practical importance of the results of the dissertation research. 

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

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

which, in the event of fire occurrence and spread, poses a high risk of secondary 

radiation damage to the territories, which can cause rapid expansion of the 

environmental zone, environmental hazards, alienation. It is proved that the 

number of fires and the area of forest fire damage in the Exclusion and Guaranteed 

Resettlement Zone has increased, which is caused by the influence of the complex 

of socio-economic and radiation-forest factors, among which the main are the 

deterioration of fire protection, the fire condition of the forest areas, the 

insufficiency of the forest defenses, the lack of fire. an effective system of 

environmental monitoring of forests. 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. The latter made it possible to identify 

further directions of scientific research, namely to formulate the problematic issues 

of environmental impact on the environment and humans of forest fires in an area 

with complex radiation conditions of fire load formation. 
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In the second section of the paper, the existing initial (natural) and boundary 

(weather-climatic) conditions of the region of the study of the environmental 

impact of forest fires on the environment and man are examined, their versatility is 

investigated, which ultimately determines the existing problem - the secondary 

influence of ionizing radiation fires, as complex and multifaceted with time 

varying characteristics of biological and fire resistance of plantations, depending 

on the density of soil with radionuclides. On the basis of the received data on the 

initial and boundary conditions of the region, a methodology for experimental 

studies of the environmental impact of forest fires on the environment is formed, 

which consists of several sequential procedures, which are described in the section. 

This applies to the procedures: formation of field tests of fire load in the initial and 

boundary study conditions; conducting laboratory experiments to determine the 

dangerous content of radionuclides in solid and gaseous products of fire load 

burning; determination of error of experiments; formation of an array of input 

parameters for mathematical and computer simulation of the ecological impact of 

forest fires in complex radiation conditions of fire load on the environment both 

inside and outside the exclusion zone. 

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 have been 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 exclusion zone of the Chornobyl NPP. 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. The above result, in combination with the previously 

obtained dependencies on the determination of the physicochemical properties of 
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the forest fire and the processes of formation of smoke clouds, it is advisable to use 

for calculations of the migration process of combustion products from several 

forest fire cells that have a complex geometric shape, which ultimately yields maps 

on the environment of secondary radiation pollution, depending on the distance to 

the source of the fire and meteorological parameters, both inside and outside and 

fire. 

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

study of ecological impact on the environment and man 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 data, precision output, composition of radioactive smoke 

particles, dispersed composition as a function of size distribution of radioactive 

aerosols, aerodynamic iametrom dependence fire-technical characteristics of forest 

combustible materials of the type of fire and weather conditions. On the basis of 

the presented experimental studies, the patterns of behavior of forest combustible 

materials during fire tests were investigated, quantitative parameters of sublimation 

of radioactive combustion products in air at high temperature were determined, 

detailed information on the distribution and ratio of 137Cs in flue gases was 

obtained. Quantitative parameters of volumetric activity of smoke particles in air 

and composition of radionuclides were determined. 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 were developed to reduce the 

environmental and human health impacts of the wildfire on a radiation-affected fire 

load. 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 formation of 
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fire load, and involves the use of 4 procedures: and comprehensive analysis of 

parameters characterizing radiation-hazardous processes around forests; procedure 

for simulation of occurrence and development of forest fire, as well as migration of 

radioactive combustion products into the environment; environmental risk 

management procedure; a procedure for assessing individual environmental risks 

from the impact of secondary radiation factors on the population. In case of 

reduction of negative environmental impact from the effects of forest fire on the 

radiation-affected firefighter loaded directly on the population, the procedure of 

assessment of the individual ecological risk of the secondary radiation damage of 

the involved personnel of the emergency and rescue units shall be used. The 

procedure involves: controlling the bulk concentration of radioactive combustion 

products or quantities directly related thereto; estimation of integral concentration 

of radioactive combustion products; determination of the activity that is deposited 

in the lungs and nasal cavity of a person entering the zone of secondary defeat of 

the "smoke cloud". 

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

load, environmental impact, environment, man. 
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Вступ 

 

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 

Чорнобильській зоні відчуження. 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. Так, про масштабність пожеж та їх наслідків в Чорнобильській зоні 

відчуження свідчить значна кількість сил та засобів що були задіяні, 

наприклад, для ліквідації масштабної пожежі, яка мала місце у квітні 2020 

року. На гасіння пожежі було задіяно понад 1 тис. 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. 
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Безумовно, питанням моделювання процесів виникнення, поширення 

та припинення лісових пожеж приділено широку увагу в робота 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. Це дало 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, дослідженні на сьогодні епізодично. Ці процеси не 

систематизовані та 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 довкілля від вторинного радіоактивного забруднення внаслідок лісової 

пожежі в зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного 

навантаження є нагальною на часі та вельми актуальною. 

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 був виконавцем даних науково-дослідних робіт. 
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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. 
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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 

від наслідків лісової пожежі зі складними радіаційними умовами її 

формування. В результаті отримані наступні наукові результати: 

Вперше: 

- розроблено трьохмірну 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 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 Чорнобильської зони відчуження; 

- розроблено сучасну інформаційну технологію, 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 
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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 

Чорнобильської зони відчуження; 

- методи лабораторного вивчення негативного впливу на 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 

Чорнобильської зони відчуження внаслідок вторинного радіоактивного 

забруднення під час лісових пожеж; 

- концепція екологічного лісозахисту Чорнобильської зони відчуження, 

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 відповідні 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 
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довкілля. Остання ґрунтується на математичному апараті для аналізу 

вторинного впливу радіації на стан довкілля при лісових пожежах в складних 

радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. По-друге, у 

розробці керуючих алгоритмів застосування сучасної інформаційної 

технології, що 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 

за рахунок процедури оцінки індивідуального ризику вторинного 

радіоактивного ураження задіяного особового складу аварійно-рятувальних 

підрозділів; на етапі моніторингу стану довкілля та удосконалення системи  

екологічного лісозахисту Чорнобильської зони відчуження за рахунок 

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 за 

рахунок 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. 
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Особисто здобувачем виконано збір даних літературних та 

інформаційних джерел, проведено систематизацію матеріалу про особливості 

формування початкових та граничних умов складного пожежного 

навантаження в Чорнобильській зоні відчуження 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. 

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 
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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 Чорнобильської зони відчуження; 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). 

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'sPeriodicals; 8 тез 

доповідей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В СКЛАДНИХ РАДІАЦІЙНИХ 

УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

 

Аналіз протидії пожежам у природних екосистемах України свідчить 

про значне збільшення пожеж у лісових масивах, на торфовищах, 

сільгоспугіддях та на відкритих ділянках місцевості. Особливе занепокоєння 

викликає зростаюча динаміка пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. На 

території якої, при оцінці негативних наслідків лісової пожежі, додатково 

необхідно враховувати зміни екологічної обстановки внаслідок міграції з 

продуктами горіння радіоактивних речовин.  

 

 1.1. Аналіз радіаційно-екологічних умов формування пожежного 

навантаження в Чорнобильській зоні відчуження 

 

Загальна площа зелених насаджень Чорнобильської зони відчуження 

складає близько 140,6 тисяч гектарів [1]. У разі виникнення лісової пожежі у 

цій зоні до безпосередніх небезпек пожежі додаються небезпеки, які 

викликані саме специфікою пожежного навантаження, а саме значним 

забруднення території зони відчуження радіонуклідами внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

На територію 30-ти кілометрової зони Чорнобильської АЕС під час 

аварії випало у вигляді радіоактивних аерозолів приблизно 5·10
15

 Бк, з них 

3·10
13

 Бк припадає на ТУЕ. Найбільша густина забруднення ґрунту сягає для 

137
Cs понад 8·10

12
 Бк/км

2
, для 

90
Sr – 7·10

12
 Бк/км

2
 і плутонію – 3·10

10
 Бк/км

2 

[2].  
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В табл. 1.1. наведені дані про радіоактивне забруднення різних об'єктів 

та територій Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) [3]. 

Таблиця 1 .1. 

Запаси радіонуклідів у різних об'єктах та територіях ЧЗВ. 

Об'єкт чи територія 

Активність, Бк Площа, км
2
 

(кількість, 

шт.) 

137
Cs 

90
Sr ТУЕ 

Територія  

Чорнобильської зони 
1,44·10

13
 6,4·10

11
 2,6·10

10
 2044 

Ліси 8,4·10
13

 3,7·10
11

 1,5·10
10

 768 

Колишні сільгоспугіддя 6,1·10
13

 2,7·10
11

 1,2·10
10

 484 

Пункт захисту 

радіоактивних відходів 
1,4·10

14
 8,2·10

12
 3,3·10

11
 (800) 

Об'єкт "Укриття" 1,3·10
14

 7,4·10
13

 2,7·10
12

 (1) 

 

Основними шляхами міграції радіонуклідів за межі Чорнобильської 

зони є: водний (річковий) стік (р. Прип'ять) – приблизно 65 %; повітряний 

(вітровий) перенос – 10 %; у випадку пожеж – 24 %; техногенна міграція та 

біогенний винос – по 0,5 % [4]. 

Територія, що зазнала радіоактивного забруднення, навколо 

Чорнобильської АЕС, згідно законодавством України [5] поділяється на: 

- Зону відчуження – територія, з якої проведено евакуацію населення в 

1986 році (30-ти км зона ЧАЕС); 

- Зону безумовного (обов'язкового) відселення; 

- Зону гарантованого добровільного відселення; 

- Зону підсиленого радіоекологічного контролю, де існують 

різноманітні складні особливості формування доз опромінення. 

 Відповідно до Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні 

відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на території зони 
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відчуження та з урахуванням нерівномірності радіоактивного забруднення 

місцевості, сформовані три радіаційно-режимні зони [6].  

 І зона (10-км зона) – територія у межах 10-км радіуса навколо 

Чорнобильської АЕС. Проведення радіаційно-небезпечних робіт 

здійснюється за програмами, узгодженими з регулюючими органами згідно 

чинних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки України. У разі 

необхідності, за результатами радіаційного дозиметричного контролю, 

проведення особливо небезпечних робіт здійснюється відповідно до 

спеціального регламенту за нарядами-допусками. Проводиться постійний 

радіаційний контроль. Виконуються основні роботи, пов’язані з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідно зона поділяється на дві 

частини, що відрізняються за щільністю та складом радіонуклідного 

забруднення і за характером діяльності:  

 - територія особливої небезпеки – місце, де проводяться роботи з 

переведення об’єкта «Укриття» у безпечний стан, зняття ЧАЕС з 

експлуатації, захисту заплави р. Прип’ять від затоплення під час повеней, 

санітарні та протипожежні заходи у лісах;  

 - територія підвищеної небезпеки – місце, де зосереджені елементи 

виробничої діяльності та інфраструктури, які забезпечують виробничу 

діяльність.  

 На цих територіях передбачається запровадження різних регламентів 

щодо охорони праці та радіаційного захисту персоналу. На територіях 

особливої та підвищеної небезпеки запроваджується особливий санітарно-

перепускний режим. 

 ІІ зона (буферна) – територія від кордону 10-км зони до зовнішньої 

межі зони відчуження (окрім м. Чорнобиля). Роботи в межах цієї зони 

виконуються у відповідності до щомісячних планів-графіків. Проводиться 

постійний радіаційний контроль. Територія, перспективна для повернення у 

народногосподарське використання. Ця зона характеризується обмеженням 

видів діяльності. В її межах передбачається проведення лісозахисних та 
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лісовідновних заходів з урахуванням перспективи повернення цієї території в 

народногосподарський обіг. Деякі ділянки можуть використовуватись як 

науково-дослідні та інші полігони. До буферної зони входить заповідна зона 

(не менше 10 відсотків природних угідь). На території заповідної зони 

дотримується режим, який виключає порушення природного ходу 

самовідновлення екосистем шляхом обмеження перебування персоналу 

відповідно до статусу заповідника.  

 ІІІ зона (місце перебування вахтового персоналу) – поєднує частину 

території м. Чорнобиль, на якій розташовані гуртожитки та адміністративні 

споруди разом із прилеглими ділянками, об’єкти громадського харчування та 

торгівлі, соціально-культурного, медико-санітарного призначення, 

внутрішньо квартальні та під’їзні дороги до них.  

 Оскільки в зоні відчуження біля 50 % території займають ліси, які 

відіграли особливу роль в кумуляції аварійних викидів і де зосереджена 

більша частина радіоактивних опадів та сформувалися особливі в 

радіоекологічному відношенні типи біоценозів, лісові масиви зони 

відчуження розподіляються на наступні зони з відповідними граничними 

радіаційними умовами: 

 І зона – зона ведення лісового господарства без обмежень, в якій 

щільність забруднення ізотопами плутонію < 3,7 кБк /м
2
, стронцію-90 < 111,0 

кБк /м
2
, цезію-137 < 1 480,0 кБк /м

2
, середньорічна доза опромінення 2 мЗв;  

 ІІ зона – зона обмеженого режиму ведення лісового господарства, де 

щільність забруднення ізотопами плутонію 3,7 – 11,1 кБк /м
2
; стронцію-90 

111,1 – 370,0 кБк /м
2
; цезію-137 1480,0 – 3 700,0 кБк /м

2
, середньорічна доза 

опромінення від 2 до 5 мЗв;  

 ІІІ зона – зона заповідного режиму, ведення лісогосподарських робіт 

здійснюється за спеціальними регламентами, узгодженими з органами 

Держасаннагляду, де щільність забруднення ізотопами плутонію > 11,1 кБк 

/м
2
; стронцію-90 > 370,0 кБк /м

2
; цезію-137 > 3 700,0 кБк /м

2
, середньорічна 

доза опромінення > 5 мЗв. 
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 Якісний розподіл щільності забруднення ізотопами наведено 

відповідно на рис. 1.1 - 1.3 [7,8]. 

 

 

Рис. 1.1. Карта - схема густини забруднення цезієм (
137

Cs) у ЧЗВ. 

 

 

 

Рис 1.2. Карта - схема густини забруднення стронцієм (
90

Sr) у ЧЗВ . 
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Рис. 1.3. Карта-схема густини забруднення плутонієм (
239+240

Pu) у ЧЗВ. 

  

Зазначимо, що ступінь радіоактивного забруднення лісів у ЧЗВ  

визначається рядом факторів, найбільш важливими з яких, за джерелом [9] є: 

- структура і стан місцевих масивів; 

- загальна кількість викидів радіонуклідів у навколишнє середовище, 

їх фізико-хімічні властивості, елементний склад, густина та місткість у них 

радіоактивно-небезпечних речовин; 

- метеорологічні та геофізичні фактори, пори року; 

- склад і характер розподілу радіонуклідів (величина загальної густини 

і динаміки забруднення радіоактивними продуктами аварії місцевих масивів 

у даній області); 

- біогеохімічна характеристика території під впливом радіоактивної дії 

(типи ґрунту, гідрологічний режим, склад і структура екосистеми тощо). 

 Натомість інтенсивність міграційних процесів радіонуклідів у лісних 

масивах визначається комплексом біоценотичних та біогеохімічних факторів, 

таких як процес сорбції і десорбції, переміщення з поверхневим і 
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внутрішньоґрунтовим складом, біогенне перемішування, вплив складу 

рослинності, а також дифузія, дефляція та конвективний перенос. 

 Так, наприклад, у залежності від інтенсивності радіоактивного 

забруднення ізотопами цезію ліси офіційно поділяються на 3 зони з 

відповідними граничними межами формування пожежного навантаження: 

 зона 1 — ліси зі щільністю забруднення ґрунту формування 

підстилкового пожеженого навантаження  понад 15,00 Кі/км
2
. 

  У межах цієї зони виділяють дві підзони:  

1) зі щільністю забруднення ґрунту 15,01-30,00 Кі/км
2
;  

2) зі щільністю забруднення ґрунту понад 30,00 Кі/км
2
; 

 зона 2 — ліси зі щільністю забруднення ґрунту формування 

підстилкового пожеженого навантаження  7,01-15,00 Кі/км
2
. 

  У межах цієї зони виділяють три підзони: 

1) зі щільністю забруднення ґрунту 5,01-7,00 Кі/км
2
;  

2) зі щільністю забруднення ґрунту 7,01-10,00 Кі/км
2
;  

3) зі щільністю забруднення ґрунту 10,01-15,00 Кі/км
2
; 

 зона 3 — ліси зі щільністю забруднення ґрунту формування 

підстилкового пожеженого навантаження до 5,00 Кі/км
2
..  

 У межах цієї зони виділяють дві підзони:  

1) зі щільністю забруднення ґрунту від 5,01 до 7,00 Кі/км
2
; 

 2) зі щільністю забруднення ґрунту 2,01-5,00 Кі/км
2
. 

Поведінка зазначених радіонуклідів у ґрунті і надходження їх у 

деревину залежить переважно від властивостей ґрунту (механічний склад, 

кислотність, вміст гумусу тощо), а також від біологічних особливостей видів 

рослин.  

Експериментальні дослідження [10] свідчать, що у лісових масивах 

основна кількість радіонуклідів (понад 98 %) зосереджені у нижній частині 

лісової підстилки і верхньому 10-ти сантиметровому шарі ґрунту.  

Характер розподілу радіонуклідів (
137

Cs, 
90

Sr та ТУЕ) в екосистемах 

соснових лісів визначається складним комплексом радіоекологічних, 
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ценотичних, природних чинників, а також складом та формами 

Чорнобильських осадів.  

На разі, за останні роки, на фоні зниження загальної густини 

радіоактивного забруднення відбулося вирівнювання різниці в розподілі 

радіонуклідів у лісових ґрунтах у різних частинах ЧЗВ . 

Аналіз розподілу радіонуклідів за профілем ґрунтів у сухих та свіжих 

лісорослинних умовах формування пожежного навантаження [11] показав 

(табл. 1.2), що їх вміст у поверхневому горизонті лісової підстілки (АоL) 

незначний: запас 
137

Cs становить біля 1 % 
90

Sr – 0,4, 
239+240

Pu – 0,8 від 

загального складу в ґрунті. 

Таблиця  1.2. 

Радіаційні умови (розподіл радіонуклідів у ґрунтах) формування пожежного 

навантаження у соснових лісів ЧЗВ. 

Шар 

Віддаль від ЧАЕС 

Південний 

схід, 20 км 
Схід, 10 км Північний захід, 5 км 

137
Cs 

90
Sr 

137
Cs 

90
Sr 

137
Cs 

90
Sr 

239+240
Pu 

AoL 1,1 00,4 0,9 0,6 1,5 0,9 0,9 

AoF 15,5 1,4 15,9 4,6 16,3 15,0 23,2 

AoH 62,3 32,9 61,5 58,0 43,2 52,7 15,4 

0–1 12,2 14,8 10,4 10,2 22,3 12,1 0,5 

1–2 3,5 9,7 3,9 4,5 7,5 6,8 0,3 

2–3 1,6 9,1 2,8 5,6 5,4 2,9 0,2 

3–4 0,9 3,4 1,7 3,0 2,8 1,7 0,1 

4–5 0,5 4,0 1,6 1,9 1,1 1,5 0,07 

5–10 0,8 5,7 1,2 4,7 1,7 6,7 0,01 

Густина 

радіоактивного 

забруднення, 

кБк/м
2
 

130 340 2100 
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З аналізу табл. 1.2 видно, що максимум вмісту 
137

Сs відрізняється у 

гумусованому горизонті підстилки (АоН). Перерозподіл радіоактивного 

стронцію у профілі ґрунтів типових соснових лісів виражений більш різко. 

Екозапас у ферментативному горизонті (АоF) у цілому нижче ніж 
137

Сs. 

Максимум вмісту 
90

Sr у підстилці соснових насаджень відхиляється в 

гумусовому шарі лісної підстилки. 

Основна частина ізотопів плутонію утримується ферментативним і 

гумусовим шарами підстилки. Їх наявність у листовому горизонті (АоL) 

обумовлена опаданням мертвої кори, якою вони адсорбувались. У цілому, у 

підстилці соснових насаджень знаходиться (50–90) % сумарного запасу 

радіоцезію, (40–75) % радіостронцію і до 99 % ізотопів плутонію, тобто 

підстилка залишається основним депо радіонуклідів. 

Таким чином, в Чорнобильській зоні відчуження на сьогодні  

сформувалися складні радіаційні умови пожежного навантаження, 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, такі зовні зони 

відчуження.  

 

 1.2. Аналіз стану пожежної небезпеки в лісах Чорнобильської зони 

відчуження в контексті оцінки їх негативного впливу на стан довкілля. 

 

 За минулі роки після Чорнобильської катастрофи у ЧЗВ виникло понад 

60 масштабних лісових пожеж, а площа лісових масивів, що пройдена 

пожежею, перевищила 18 тисяч гектарів [12].  

Важливим моментом охорони лісів у Чорнобильській зоні відчуження є 

визначення термінів пожежного сезону та пожежонебезпечного періоду, 

виявлення закономірностей виникнення лісових пожеж тощо[6]. Адже 

відомо, що виникненню лісових пожеж сприяють кліматичні умови: тривалі 

посухи, висока температура повітря та поверхні ґрунту та інші. 
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Так у найбільш посушливі 1991, 1992, 1994, 1997–1999, 2002–2003, 

2015 роки, коли кількість опадів (380–440) мм була нижчою за норму 

(525 мм), спостерігалися найбільша кількість і площа пожеж у 

Чорнобильській зоні відчуження рис. 1.4 [13-15].  
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Рис. 1.4. Динаміка виникнення пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. 

 

Пожежонебезпечний сезон у Зоні відчуження розпочинається із 

сходженням снігового покриву і продовжується до настання стійкої дощової 

осінньої погоди або утворення нового снігового покриву. Найбільша 

кількість лісових пожеж (65 %) стається весною, 25 % – восени і 10 % – літом 

[3].  

Статистика причин виникнення лісових пожеж у Зоні відчуження [3] 

показує (табл. 1.3), що 60 % пожеж пов'язані зі спалюванням відходів, 

халатністю та навмисними підпалами, 15 % – з екстремальними погодними 

умовами (іскри, блискавки, самозаймання, розряди ліній електропередач і 

т.п.), для останньої частини пожеж причини не встановлені.  
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Втім, попре природні чинники, основною причиною виникнення 

пожеж на території ЧЗВ є навмисний підпал і необережне поводження з 

вогнем. 

Таблиця  1.3. 

Причини виникнення пожеж у ЧЗВ. 

Причини виникнення пожеж Кількість випадків, % 

Навмисний підпал 47,0 

Необережне поводження з вогнем 26,0 

Пожежа прийшла з сусідньої області 7,0 

Сільськогосподарський підпал 3,0 

Від транспорту, що проїздить 1,5 

Від блискавки 0,5 

Відновлення старої пожежі 1,0 

Не встановлено 14,0 

 

З аналізу розподілу лісових пожеж за видами [3] маємо наступні 

показники: низові – 55 %, верхові – 30 %, перехідні і підземні – 15 %.  

Число великих лісових пожеж (пройдена вогнем площа більше 200 га) 

склало 9 %, середніх (від 100 до 150 га) – 28 % і локальних (менше 100 га) – 

63 %.  

У змішаних лісах сталося 45 % пожеж, у широколистяних – 20 %, у 

соснових – 10 %, у сухотравно-мшедових – 10 %, а останні – у 

чорновільхових лісах і залежних (неораних) землях. 

Кількість лісових пожеж на забруднених 
137

Сs територіях з рівнем 

радіоактивного забруднення менше 5 Кі/км
2
 склала 68 %, від 15 до 40 Кі/км

2
 

– 23 %, а останні на території з рівнем радіоактивного забруднення більше 

100 Кі/км
2
[3]. 

У підсумку слід зазначити, що значні площі пошкодження та загибелі 

радіоактивно-забруднених лісів від вогню, загроза вторинного забруднення 
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радіонуклідами чистих територій, потребують уваги до питань 

протипожежного стану лісів у Чорнобильській зоні відчуження, розробки та 

впровадження спеціалізованої більш ефективної системи протипожежної 

охорони.  

Додатково слід відмітити, що внаслідок лісової пожежі радіоактивний 

дим може підійматися на досить значну висоту (до 3 км), перенесення 

радіоактивних продуктів згоряння відбувається на велику відстань (до 30 км) 

від осередку пожежі [6]. Причому, тривалість життя радіоактивної димової 

хмари у нижній тропосфері (до 1,5 км) – не менше тижня, у верхній 

тропосфері – близько місяця, що створює умови для негативного впливу на 

значні території за межами зони відчуження [16]. 

 Головна відмінність радіоактивних лісових пожеж - нові фізико-хімічні 

характеристики матеріалів пожежного навантаження (МПН), продуктів їх 

згоряння і вражаючих факторів. Характеристики рівня радіоактивного 

забруднення МПН змінюються в часі і обумовлені динамікою природного 

радіоактивного розпаду забруднювачів, динамікою і характером їх 

перерозподілу за елементами біогеоценозів. 

 В даний час і найближчі десятки років основну радіологічну значимість 

в ЧЗВ представлятимуть середньо і довго живучі радіонукліди:: 
90

Sr, 
137

Cs, 

238
Pu, 

239
Pu, 

240
Pu та 

241
Am [17].  

 Щільність забруднення території i-м радіонуклідом на конкретний 

момент часу є базовою вихідною інформацією для екологічного моніторингу 

навколишнього середовища: оцінки можливості проживання населення, 

господарського використання і дезактивації земель, рівнів радіоактивного 

забруднення продукції, горючого матеріалу і витоку радіонуклідів при 

пожежах, а також розрахунку потужності еквівалентної дози зовнішнього 

опромінення і ефективних доз внутрішнього опромінення за рахунок 

інгаляційного і перорального надходження радіонуклідів.  

 З одного боку, забруднені радіонуклідами лісу виконують функцію 

біогеохімічного бар'єру - «пов'язують» і утримують їх від подальшого 
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поширення, з іншого, ці ліси є джерелом радіаційної та екологічної 

небезпеки.  

 У розвиток цього визначення запропонована [3] класифікація лісових 

ділянок, забруднених цезієм-137 внаслідок аварії на ЧАЕС, і радіоактивних 

лісових пожеж, що виникають на них, за ступенем небезпеки, яка заснована 

на їх радіаційно-пірологіческіх характеристиках. В якості критерію 

використовуються параметри мінімально значущою активності (МЗА) і 

мінімально значущою питомої активності (МЗПА) в лісових горючих 

матеріалах (лісовій підстилці) . 

За даними роботи [18], кількість забруднюючих радіоактивних речовин 

у місцевості, що досліджується, в процесі лісової пожежі, визначають 4 групи 

чинників: 

- потужність радіоактивного викиду; 

- фізико-хімічні і радіаційні властивості летких часток; 

- стан атмосфери; 

- тип лісової пожежі (низова, верхова, перехідна). 

 Екологічну небезпеку лісових пожеж в забруднених радіонуклідами 

лісах визначають в першу чергу наступні фактори: тверді і газоподібні 

продукти горіння лісових горючих матеріалів, їх кількість і питома 

радіоактивність, обсяги димових викидів та їх питомий забруднення 

радіонуклідами. 

Відповідно методика проведення екологічного моніторингу впливу 

лісової пожежі в складних радіаційних умовах існування  пожежного 

навантаження повинна враховувати наступні характеристики [19]: 

- розподіл ризику по території, яка підпадає під радіоактивний вплив 

забруднення довкілля; 

- статистичні данні про радіоактивне забруднення територій, необхідні 

для розрахунку моделей; 

- вихідні умови для створення моделі "радіаційна доза – відгук" 

отриманих на основі результатів біотестування. 
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Таким чином, після аварії на Чорнобильській АЕС кількість пожеж та 

площ 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. 

 

 1.3. Аналіз стану методів дослідження пожеж в лісах у складних 

радіаційних умовах формування пожежного навантаження та оцінки їх 

негативного впливу на стан довкілля. 

 

 До Чорнобильської аварії комплексні дослідження щодо негативного 

впливу пожеж в лісах зі складним радіоактивним пожежним навантаженням 

на довкілля не проводилися, за винятком деяких експериментальних робіт. 

Катастрофа на Чорнобильській АЕС сприяла інтенсифікації наукових і 

прикладних досліджень в області лісової радіоекології, а також більшої 

відкритості, як в питаннях радіоактивного забруднення територій, так і в 

питаннях екологічних наслідків останніх. 

 Довгий час інформація про радіаційну обстановку на забруднених 

територіях відносилась до державної таємниці. Єдиним документом, який 

довгий час регламентував ведення лісового господарства в умовах 

радіоактивного забруднення, були «Рекомендації по веденню сільського і 

лісового господарства при радіоактивному забрудненні зовнішнього 

середовища» [20]. Цей документ мав гриф «Для службового користування» і 

був орієнтований на роботу в умовах радіоактивного забруднення внаслідок 

застосування ядерної зброї, під час військового конфлікту. 

 Науково-дослідні роботи, які проводилися у проміжок часу після 

Чорнобильської катастрофи до 1990 р відносились  до закритої тематики, їх 
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програми та результати не були відомі широкому колу фахівців  з екологічної 

безпеки.  

 З 1987 р по початку 1990-х рр. ряд дослідників: Н. Д. Кучма, А. В. 

Панфілов та інші. [21, 22] вивчали наслідки аварії на ЧАЕС. В результаті 

досліджень була складена характеристика санітарного стану лісів в 30-

кілометровій зоні відчуження і на прилеглих територіях [23]. Були 

епізодично дослідженні процеси, що відбуваються при горінні лісових 

горючих матеріалів за різних видів лісових пожеж та різних рівнях 

радіоактивного забруднення. Питання міграція радіонуклідів в дослідженням 

та відповідно їх вторинний негативний вплив на стан довкілля не 

розглядалися.  

 До початку 90-х років не проводили спеціальні пірологічні 

дослідження для отримання відповіді на питання: чи є суттєві відмінності 

лісових пожеж на забруднених радіонуклідами територіях від лісових пожеж 

на незабруднених радіонуклідами територіях. Відомості про радіоактивне 

забруднення лісів в ЧЗВ та загальні закономірності природи лісових пожеж 

вказували про те, що екологічна проблема лісових пожеж на забруднених 

територіях існує і її потрібно досліджувати . 

 Перші дослідження [3] на початку 1991 р. показали, що при лісових 

пожежах в умовах радіоактивного забруднення основну небезпеку 

становлять продукти згоряння лісових горючих матеріалів.  

 Це суперечило канонами класичної лісової пірології. Остання визначає 

в якості  основних небезпечні факторів лісових пожеж -  високу температуру 

повітря в зоні горіння, підвищений вміст вуглекислого газу, задимлення 

території, а умовно екологічний збиток від пожеж оцінювали, в основному, 

за втратами деревини і ступеня пошкодження насаджень. 

 Результати проведених досліджень [24] показали, що небезпеку лісових 

пожеж в забруднених радіонуклідами лісах визначають в першу чергу інші 

фактори: тверді і газоподібні продукти горіння лісових горючих матеріалів, 

їх кількість і питома радіоактивність, обсяги димових викидів та їх питомий 
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забруднення радіонуклідами. В роботі [25] було встановлено, що продукти, 

які утворюються при лісових пожежах на забруднених радіонуклідами 

територіях в зонах відчуження і відселення, а саме  - зола, недожог, димові 

аерозолі - є відкритими джерелами іонізуючого випромінювання: 

концентрація радіонуклідів які становлять як радіаційну, так і екологічну 

небезпеку. 

 У 1998 р в Україні була видана монографія В.П. Краснова 

«Радіоекологія лісів Полісся України» [26]. У монографії узагальнені 

матеріали радіоактивного забруднення лісів України. Ряд матеріалів 

монографії з розподілу і міграції радіонуклідів становить певний інтерес при 

прогнозуванні радіоактивних лісових пожеж та організації екологічного 

моніторингу негативного впливу на стан довкілля. Дослідження окремих 

прикладів лісових пожеж на забруднених радіонуклідами територіях 

дозволили автору отримати відповіді на ряд принципових питань, дати 

кількісні характеристики нових ситуацій в лісовій пірології і розробити 

методи їх вирішення. 

 Ці принципові положення, в числі інших, були розглянуті в роботі 

С.І. Душа-Гудима [27], під час виконання наукового дослідження «Системи 

протипожежного устрою лісів на територіях з природним радіаційним фоном 

і в умовах радіоактивного забруднення». В його роботі показано, що 

лісопожежний і радіаційний стан після Чорнобильської катастрофи загалом 

залежить від великої кількості чинників (умов погоди, типу радіоактивних 

аерозолів, стану лісових горючих матеріалів, їх кількості та просторового 

розташування на ділянці лісу, рельєфу місцевості тощо). 

У подальшому в роботах А.А. Однолько [28], було проведено аналіз 

потенційних радіаційно-небезпечних лісів Чорнобильської зони і пожеж в 

них за ступенем можливої вторинної радіологічної небезпеки. 

Проаналізовано статистичні дані щодо пожежного стану лісів  з підвищеним 

ступенем забруднення радіонуклідами, в т.ч. 30-ти кілометровій зоні 

Чорнобильської АЕС при масивних пожежах у 1992 році. Проведено оцінку 
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вторинного радіоактивного забруднення місцевості в результаті лісових 

пожеж і ефективність дії засобів індивідуального захисту органів дихання 

рятувальників в реальних умовах гасіння пожеж у Зоні відчуження. Було 

розглянуто і окремі процеси негативного впливу, а саме - процеси переносу в 

повітрі РПЗ і вторинного забруднення території в результаті лісових пожеж 

як миттєвих випадкових процесів шляхом використання рівняння 

турбулентної дифузії домішок у газодимовому факелі. 

Роботи С.Ф. Гаркавого [29] були присвячені розробці методики 

прогнозування вторинного радіоактивного забруднення атмосфери і 

місцевості в результаті пожеж у лісах і торф'яниках після аварії на ЧАЕС. На 

основі Гаусовської моделі розсіювання забруднень у повітрі було проведено 

оцінку висоти піднімання РПЗ при умові переміщення в атмосферному 

повітрі з урахуванням траєкторії димової хмари при боковому вітрі. 

Автором також запропоновано одномірну модель для розрахунку 

вторинного радіоактивного забруднення методом вітрової ерозії (дефляції) 

радіоактивної золи і пилу зі згарища. Однак, основним недоліком 

застосованої автором моделі розсіювання на основі розподілу Гауса є 

локальний (обмежений) до 10 км масштаб розрахунку площ концентрацій 

радіонуклідів в атмосфері та густини їх випадіння на підстильну поверхню 

при лісовій пожежі, що унеможливлює застосування останньої для оцінки 

негативного впливу на стан довкілля. 

В роботах Процака В.П. [30] наведено дані результатів вогневих 

експериментів (контрольованих лугових та лісових пожеж). У результаті 

натурних експериментів авторами отримано дані про інтенсивність 

(коефіцієнту ресуспензії RF, м
–1

) та швидкості ресуспензії (с
–1

) ряду 

радіонуклідів 
137

Cs, 
90

Sr, 
238–240

Pu в РПЗ. Отримані результати дозволили 

привести оцінку вітряного переносу радіонуклідів у природних умовах на 

незабруднених територіях і провести розрахунок оцінки інгаляційного 

надходження радіоактивних продуктів згорання в організмі людини. Однак, у 

наведеній роботі об'єктом досліджень є тільки 30-ти кілометрова зона ЧАЕС 
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та персонал, що працює в ній. Питання негативного впливу на стан довкілля 

поза зоною не розглядалися. 

 Окремі аспекти проблеми радіоактивного забруднення лісових 

екосистем, як-то дослідження характеристик лісових пожеж і атмосферного 

переносу забруднюючих речовин з димовими викидами, розглядались 

науковцями Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 

(В.Л. Сидоренко, Ю.П. Середа та ін.),  Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності  (Кузик А. Д., Товарянський В. І.),  Національного 

університету біоресурсів України (Зібцев С. В. та ін.), Міжнародного 

науково-технічного центру «Укриття» НАН України (Огородніков Б.І.), ІРЕП 

НАН Білорусі (Молодих В. Г.), Інституту лісу НАН Білорусі (Усеня В. В., 

Дворник А. М. та ін.) [31-34]. 

У даний час на практиці, для атмосферного моделювання процесу 

переносу екологічно-забруднюючих речовин з димовими хмарами, широко 

застосовуються аналітичні детерміновані та ймовірнісні моделі, а також 

імітаційні моделі виникнення лісових пожеж різних типів і класів [35,36]. Ці 

моделі, до деякої міри, сприяють вирішенню проблем аналізу пожеж, 

небезпеки радіоактивного забруднення лісів, а також захисту населення від 

їхніх радіоактивних наслідків. Однак, вони не дозволяють повністю 

врахувати весь комплекс небезпечних і шкідливих радіаційних факторів 

пожежі, що характеризують виникнення, розвиток і поширення пожеж у 

просторі і часі, оскільки їх необхідно розглядати як складніший випадковий 

процес, який характеризується багаторазовою невизначеністю і широким 

вирівнюванням різних значень і параметрів, а також можливих варіантів 

їхніх взаємозв'язків . 

Сутність всіх модельних уявлень про виникнення та розвиток пожежі 

на радіоактивного забруднених територіях різного призначення полягає у 

тому, щоб знати у будь-який момент часу та у кожній точці контрольованої 

території значення всіх факторів і параметрів, що характеризують радіаційну 

обстановку (температура, тиск, концентрація газів і диму, швидкість 
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утворення небезпечних і шкідливих речовин, їхні токсичні та радіаційні 

характеристики тощо). Ця інформація необхідна для формування 

комплексної системи екологічного моніторингу довкілля.  

На даний час існує ряд математичних моделей, які описують лісові 

пожежі. Одним з наукових підходів з моделювання лісових пожеж є роботи 

А.М. Гришина [37]. У даних роботах розглядається трьохфазна математична 

модель лісової пожежі, яка на основі рівнянь динаміки гетерогенних 

багатофазних середовищ методом усереднення вихідних 3-х мірних рівнянь 

по висоті шару лісних горючих матеріалів. Ліс представлено у вигляді 

дев'ятишарового (по висоті) восьмифазного середовища, газова фаза якого 

описується системою трьохмірних рівнянь газової динаміки. Однак, 

трьохфазна модель складна для програмної реалізації на персональному 

комп'ютері та потребує більш детального розгляду хімічного складу суміші 

газів у зоні лісової пожежі. 

Поширення димових газів і аерозолів переважає в приземних шарах 

атмосфери і сприяє безпосередньому впливу радіоактивних, токсичних і 

канцерогенних речовин на довкілля. На даний час існують різні математичні 

моделі аналізу та прогнозування атмосферного забруднення навколишнього 

середовища в процесі розвитку пожежі [38-40]: 

- детерміністичні та статистичні моделі; 

- моделі локального викиду та поширення забрудненого повітря; 

- моделі контрольованих обсягів; 

- скінчено-різницеве та стоково-дискретне моделювання поширення 

домішок; 

- фізичне моделювання розсіювання домішок в атмосфері; 

- регіональні моделі аналізу якості повітря. 

Застосування даних моделей на практиці показало достатню надійність 

та достовірність прогнозування рівнів забруднення повітря, створюваних 

окремими потужними точковими джерелами. Але впровадження даних 
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моделей з метою прогнозування рівнів радіоактивного забруднення повітря 

промислової ділянки або міста не оптимальне, оскільки наявні розрахункові 

схеми застосовуються для розрахунку дифузії тільки на рівнинній місцевості. 

Сучасні статистичні моделі впроваджуються тільки для оперативного 

прогнозу. Вони будуються на основі минулих даних та часто без врахування 

фізичних особливостей процесу забруднення повітряного басейну. Основним 

недоліком статистичних моделей є те, що умови їх використання можуть 

відрізнятись від умов в яких вони були побудовані. 

Методи прямого моделювання забруднення атмосферного повітря 

базуються на моделях, що потребують вирішення прямих та зворотних 

рівнянь переносу. Їх недолік – складність реалізації та значний обсяг 

розрахунків. 

Для опису переносу домішок (аерозольних часток) у спрямованих 

потоках і в атмосферних турбулентних пульсаціях широко використовують: 

- лагранжевий (тейлоровський) метод, який трудомісткий для 

чисельних розрахунків і не дозволяє провести прогнозні оцінки на рівні 

простих інженерних розрахунків; 

- ейлеровський метод (К-теорію), яка базуються на застосуванні 

напівемпіричних рівнянь атмосферної турбулентної дифузії; 

- моделювання процесів переносу і осадження аерозольних часток 

методом Монте-Карло. 

Дані математичні моделі аналізу та прогнозування атмосферного 

забруднення радіонуклідами дозволяють описувати і розв'язувати досить 

велике коло завдань, але вони трудомісткі та складні для практичного 

застосування. 

Окремо слід висвітлити задачу аналізу негативного впливу процесу 

міграції радіонуклідів під час лісової пожежі. Так можна виділити як мінімум 

кілька фаз розвитку процесу міграції радіоактивних продуктів згоряння. У 

першій фазі відбувається їх перехід в навколишнє середовище у вигляді 

димової хмари. У другій фазі шлейф від диму рухається переважно уздовж 
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поверхні землі. У процесі віддалення від осередку пожежі в димовому 

шлейфі стає все менше часток диму в результаті їх "сухого" осадження та 

розсіювання. Для опису такого складного процесу міграції радіоактивних 

продуктів згоряння можна застосувати різні динамічні моделі. Однак, для 

розрахунку швидкоплинних процесів викидів з декількох осередків 

загоряння необхідно використовувати розрахункові методи, більш 

удосконалені у фізичному відношенні та прості в математичному сенсі. 

Підсумовуючи слід зазначити наступне - радіаційна екологія 

пірологічної поведінки лісу це новий науковий напрям, викликаний до життя 

Чорнобильською трагедією і радіаційними інцидентами попередніх років. 

Радіаційна обстановка на забруднених радіонуклідами територіях постійно 

змінюється. Для поглиблення отриманих знань, обліку змін, що відбуваються 

потрібне продовження різнобічних досліджень з проблеми радіоактивних 

лісових пожеж. Результати досліджень є обґрунтуванням для прийняття 

оптимальних рішень, здійснення яких має сприяти поліпшенню стану 

навколишнього природного середовища та зменшенню екологічних ризиків.  

Таким чином, питання моделювання процесів виникнення, поширення 

та припинення лісових пожеж досить широко розглянуто в робота 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. Втім питання негативного 

впливу на стан довкілля, насамперед в зоні зі складними радіаційними 

умовами формування пожежного навантаження, досліджені на сьогодні 

епізодично. Зазначені процеси впливу не систематизовано.  

 

 Висновки за першим розділом 

 

 1. В Чорнобильській зоні відчуження на сьогодні  сформувалися 

складні радіаційні умови пожежного навантаження, яке у разі виникнення та 

поширення пожежі становить високу загрозу вторинного радіоактивного 
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ураження територій, що може спричинити стрімке розростання зони 

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

 2. Після аварії на Чорнобильській АЕС кількість пожеж та площ 

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. 

 3. Питання моделювання процесів виникнення, поширення та 

припинення лісових пожеж досить широко розглянуто в робота 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. Втім питання негативного 

впливу на стан довкілля, насамперед в зоні зі складними радіаційними 

умовами формування пожежного навантаження, дослідженні на сьогодні 

епізодично. Зазначені процеси впливу не систематизовано. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

 ПОЧАТКОВІ, ГРАНИЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕНЬ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ 

ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ З РАДІОАКТИВНИМ ПОЖЕЖНИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ 

 

 

 Рішення другої наукової задачі включає аналіз початкових (природних) 

та граничних (погодно-кліматичних) умов регіону дослідження, формування 

з їх урахуванням методики  проведення дослідження негативного впливу на 

стан довкілля лісових пожеж з радіоактивним пожежним навантаженням. 

 

 

 2.1. Аналіз початкових умов регіону дослідження 

 

 Внаслідок однієї з найтяжчих трагедій у багатовіковій історії 

українського народу і найбільших техногенних аварій ХХ століття 

утворилась зона радіоактивного забруднення, яка на початковому етапі 

визначалась як 30-ти кілометрова зона, а пізніше, після вивчення конкретної 

ситуації із забрудненням територій після аварії, враховуючи вплив викидів 

об’єкта «Укриття» на навколишнє середовище та, згідно досліджень, 

проведених спеціалістами Інституту біофізики Міністерства охорони 

здоров’я, Державним санітарним наглядом України було затверджено 10-ти 

кілометрову зону особливої радіаційної небезпеки, а 30-ти кілометрова зона 

набула статусу Чорнобильської зони відчуження зі складною лінією її 

кордону, що визначається конкретними рівнями забруднення. Зона 

відчуження, що розташована на півночі Київської області України, 

утворилась в результаті радіоактивного забруднення території після аварії на 
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4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 р. Її площа складає 

36545 тис. га. Периметр її кордону сягає 223,5 км, з яких 34 км проходять по 

кордону з Білоруссю. 

 Ліси за своїм призначенням та місцезнаходженням, у ЧЗВ, виконують 

водоохоронну захисну, санітарно-гігієнічну та оздоровлюючу функції. Лісові 

масиви займають 45 % території ЧЗВ, що складає понад 102 тис. га. 

Територія ЧЗВ відноситься до природної зони Центрального Полісся України 

[1]. По лісорослинному районуванню вони відносяться до зони Полісся 

України та розташовані в Новошепелівсько-Вільчанському та Припятсько-

Дніпровському заплавно-борових фізико-географічних районах. У 

відповідності до роботи [2], переважними ландшафтами тут є надзаплавні 

тераси, морські водороздільні рівнини і річкові долини табл. 2.1. 

Основу ґрунтового покриву у ЧЗВ складають дерево-підзолисті ґрунти, 

у заболочених місцях – торф'яні й оторфовані, що характеризуються 

незначним вмістом гумусу, високою кислотністю і піщаним механічним 

складом. 

Таблиця  2.1.  

Структура земель у ЧЗВ.  

Категорія земель % км
2
 

Землі, покриті лісами: 

хвойними породами 

листяними породами 

48,5 

38,6 

9,9 

980 

780 

200 

Інші лісові землі (просіки, вирубки, лісові дороги, тощо) 4,9 99 

Усього лісних земель 53,4 1079 

Землі колишнього сільськогосподарського використання 29,5 569 

Не лісові землі (піски, болота) 2,6 53 

Водні поверхні (річки, озера, канали тощо) 8,5 172 

Міста, села, дороги 6,0 121 
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 Лісовий фонд зони відчуження включає 211,4 тис. га (83,1 %) лісових 

земель та 29,2 тис. га (12,1 %) нелісових. Тільки 151,0 тис. га лісових земель 

відносять до категорії вкритих лісовою рослинністю, що становить 74,1 % від 

їх загальної площі, а 60,4 тис. га або 25,9 % – не вкриті лісовою рослинністю 

[3]. 

 Більшість невкритих лісовою рослинністю земель – 93,2 % (56,3 тис. 

га) формують перелоги, вкриті багаторічною трав’янистою рослинністю та 

природним поновленням лісу. Їх площа [4] становить 23,4 % від усієї 

території чорнобильської зони відчуження (рис. 2.1). 

 Ліси  ЧЗВ характеризуються типовим для Полісся розподілом за 

групами порід: хвойні – 89,9 тис. га (59,5 %), м’яколистяні – 52,9 тис. га (35,1 

%), твердолистяні – 8,2 тис. га (5,4 %) [5]. 

  

 

 

Рис. 2.1. Динаміка зміни лісової маски регіону дослідження за даними 

інтерактивного сайту Global Forest Watch. 
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 Значна частка хвойних порід визначає високу пожежну небезпеку 

території зони відчуження. Панівними деревними породами, що формують 

ліси є сосна звичайна, дуб звичайний, береза повисла, вільха чорна, осика та 

ін. 

 Віковий склад лісів ЧЗВ неоднорідний. Переважають середньовікові 

насадження, частка яких становить 61,9 % площ. Молодняки займають 17,3 

%, пристигаючі насадження – 11,9 %, стиглі та перестійні – 8,9 %. Штучне 

походження здебільшого притаманне незначній кількості молодняків та 

середньовіковим насадженням, де їх участь коливається в межах від 33 до 49 

% і формується найвища пожежна небезпека.  

 Найпоширенішими типами лісорослинних умов у ЧЗВ є свіжий бір, 

субір та вологий субір, які сумарно займають 69,8 % площ лісів і відносяться 

до першого та другого класів природної пожежної небезпеки. Значну частину 

типів лісорослинних умов займають менш пожежонебезпечні сирі та вологі 

сугруди – 18,8 %, які становлять небезпеку у разі значення комплексного 

показника більше 10000.  

Ліси ЧЗВ представлені типовим для даного регіону насадженнями. 

Головними лісоутворюючими породами були і залишаються хвойні породи, 

насамперед [6]: сосна звичайна (Pinus sy evestris), ялина колюча (Picea 

pungens Engelum), ялина європейська (Picea cibies), листяні породи: береза, 

вільха, дуб і осика. Так відповідно до даних [7] інтродуцентами є сосна 

Банкса, ялина й акація біла (табл. 2.2.).  

 Посадки сосни звичайної покривають близько 80 % залісненої території 

і це в основному культури віком від 50 до 60 років, створені на колишніх 

староорних землях. 

В залежності від вікової групи лісонасаджень соснові ліси мають 

загальний запас абсолютної сухої речовини 1025 т/га, широколистяні ліси 

1400 т/га, соснові сухотравно-лишайникові ліси 570 т/га, чорновільхові ліси – 

850 т/га та перелоги – 80 т/га. 
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Таблиця 2.2. 

Структура вкритих лісовою рослинністю земель ЧЗВ по переважаючим 

породам, га. 

Порода Ботанічний вид ra % 

Сосна Банкса Pinus banksiana 159,9 0,11 

Сосна Звичайна Pinus sylvestris 89042,9 59,35 

Ялина Європейська Picea abies 44,5 0,03 

Дуб Червоний Quercus borealis 45,7 0,03 

Дуб Звичайний Quercus robur 7616,1 5,08 

Граб Звичайний Carpinus betulus 158,6 0,11 

Ясень Ланцетовий Fraxinus lanceolata 2,5 0,00 

Ясен Звичайний Fraxinus excelsior 47,2 0,03 

Клен Гостролистий Acer platanoides 11,4 0,01 

Клен Ясенелистий Acer negundo 15,6 0,01 

Акація Біла Robinia pseudacacia 254,9 0,17 

Береза Повисла Betula pendula 38493,7 25,66 

Осика Звичайна Populus tremula 1567,4 1,04 

Вільха Чорна Alnus glutinosa 9984,6 6,66 

Тополя Біла Populus alba 27,9 0,02 

Тополя Дельтоподі́бна Populus deltoides 20,8 0,01 

Тополя Чорна Populus nigra 6,2 0,00 

Верба Біла Salix alba 757,6 0,51 

Яблуня Домашня Malus domestica 164,9 0,11 

Верби Кущоподібні Salix acutifolia, Salix cinerea 1594,8 1,06 

Загалом 150013,2 100,00 

 

 

 Незважаючи на призупинення лісогосподарської діяльності, 

антропогенний фактор продовжує потужно і здебільшого негативно впливати 

на ліс [7]. На значних площах лісові насадження пошкоджені або загинули 

внаслідок променевого ураження, підтоплення та лісових пожеж (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3. 

Причини пошкодження та загибелі лісів у зоні відчуження. 

Фактори, які викликали пошкодження та загибель 

лісів 

Площа, тис. га 

Радіаційне ураження 1,5 

Лісові пожежі, всього 17,0 

У тому числі верхові пожежі 4,2 

Підтоплення 2,0 

Вітровали  буреломи 0,5 % від загалу 

Шкідники і хвороби 0,2 % від загалу 

  

 Таким чином, існуючі початкові (природні) умови регіону дослідження 

негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля за рахунок їх 

різноплановості визначають наявну проблему вторинного впливу іонізуючих 

випромінювань на стан довкілля внаслідок лісової пожежі, як складну та 

багатопланову зі змінними у часі характеристиками біологічної та 

протипожежної стійкості насаджень в залежності від щільності забруднення 

ґрунту радіонуклідами. 

 

 2.2. Аналіз граничних умов регіону дослідження  

 

 Для оцінки природної пожежонебезпечності рослинного покриву в 

межах зони відчуження необхідно знати метеорологічну інформацію за 

умовами погоди та провести класифікацію рослинного покрову [8]. 

Погодні умови, які безпосередньо впливають на здатність лісових 

горючих матеріалів до горіння є другим після наявності джерел вогню 

чинником, який зумовлює виникнення лісових пожеж. Погода – найбільш 

мінливий фактор протягом пожежонебезпечного сезону порівняно з 

джерелами вогню та лісовими горючими матеріалами, тому виникнення 

пожежі в першу чергу пов'язане з погодною компонентою [9]. Зазначене 

обумовлює важливість наявності достовірної та своєчасної інформації про 
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зміни погоди в регіоні дослідження, що дозволить оцінити ймовірність 

виникнення пожежі, швидкість її розповсюдження та прийняти адекватні 

контрзаходи щодо гасіння пожежі. Клімат регіону розташування зони 

відчуження є помірно-континентальним із теплим літом та м’якою зимою. 

Кількість днів із температурою повітря від 5 до 15 °С становить 90–100, а 

більше 15 °С – 110–120. Тривалість вегетаційного періоду в середньому 194 

доби. В окремі роки спостерігаються атмосферні посухи. Суховії в 

середньому спостерігаються 3–5 днів на рік, максимально – 11. Грози 

спостерігаються 20–30 разів на рік, проте випадки пожеж від них поодинокі 

[10].  

Сумарна сонячна радіація становить в регіоні за рік 95-100 ккал / см
2
, а 

радіаційний баланс - близько 40 ккал / см
2
. Тривалість сонячного сяйва 

знаходиться в межах 1800-1900 годин на рік, в тому числі найбільша - в 

липні (в середньому 290 годин), найменша - в грудні (25 годин). Число днів з 

середньодобовою температурою повітря вище 0 ° С - 240-245, вище 5 ° С - 

200 днів, понад 10 ° С - 155-160 днів, вище 15 ° С - 110 днів; з температурою 

повітря від 5 ° до 15 ° С становить 90-100, а більше 15 ° С - 110-120. Середня 

температура червня складає +19 ° С, січня - -7 ° С. Тривалість вегетаційного 

періоду в середньому 194 дні. Остання дата весняних заморозків зафіксована 

30 травня, а перших осінніх - 27 вересня. Дати переходу середньодобової 

температури повітря навесні: через 0 ° С - 21 ° березня, через 5 ° С - 11 

квітня, через 10 ° С - 1 травня, через 15 ° С - 21 травня; восени: через 15 ° С - 

21 серпня, через 10 ° С - 1 вересня, через 5 ° С - 21 жовтня, через 0 ° С - 1 

листопада. Тривалість періоду без морозів  в повітрі - 160-170 днів, на ґрунті 

- 150 днів і більше. 

Річна сума опадів 530-570 мм, а за період активної вегетації випадає 

375-400 мм. Тривалість періоду з стійким сніговим покривом становить в 

середньому 95 діб. Середня дата появи стійкого снігового покриву 10-15 

грудня, а його руйнування - 10-15 березня. Середня з найбільших декадних 

висот снігового покриву сягає 30 см.  
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ЧЗВ притаманний періодичний промивний режим з повним весняним 

промочуванням, з відношенням кількості опадів до випаровування за рік в 

межах 0,87-0,93, запасами продуктивної вологи ґрунту навесні на рівні 

найменшої вологоємкості. Атмосферні посухи спостерігаються в окремі 

роки. Суховії в середньому тривають 3-5 днів на рік, максимально - 11 днів. 

Грози спостерігаються 20-30 разів на рік, тумани - близько 60 днів, 

хуртовини - 15 днів, відлиги - 35 днів.  

З погодно-кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і 

розвиток фітоценозів, можна відзначити: довготривалі посушливі періоди 

влітку, в результаті яких різко знижується приживлюваність створюваних 

лісових культур і підвищується ймовірність виникнення лісових пожеж; 

прояви ожеледиці і значних снігопадів, які обумовлюють різної інтенсивності 

лідоломи і сніголоми дерев в насадженнях; урагани, які призводять до 

бурелому дерев. 

В цілому клімат ЧЗВ сприятливий для успішного зростання сосни, 

берези, осики, вільхи, дуба, ясена, граба, які, в залежності від рельєфу, 

ґрунтових умов та антропогенного впливу, створюють рослинні угруповання. 

Відповідно до кліматичного районуванням ЧЗВ знаходиться в ІІ 

кліматичному районі (підрайон ІІ–В). На території регіону середньорічна 

сума опадів складає 600 мм, з коливаннями в деякі роки в межах 400–900 мм. 

Велика частина опадів (до 70 % річної кількості) випадає в теплий 

період, причому їх розподіл по місяцях нерівномірний: у травні – 50 мм, 

червні – 80–100 мм, липні – 100 мм, серпні – 60–70 мм. Максимальні місячні 

суми опадів складають 150–200 мм. Впродовж теплого періоду року з квітня 

по жовтень випадає 400–500 мм опадів. 

 Найхолоднішим місяцем є січень, найтеплішим – липень. 

Середньомісячна температура січня дорівнює мінус 6,6 С, липня – 19,1 С. 

Середня добова амплітуда температури повітря для січня складає 5,7 С, 

липня – 11 С, а максимальна добова амплітуда в січні – 28,1 С, у липні – 
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18,2 С (рис. 2.2.). 

Середньорічна швидкість вітру складає 4,2 м/с. Найбільших значень 

середньомісячні швидкості вітру досягають в зимовий період – до 5,1 м/с. 

Влітку середньомісячні швидкості вітру знаходяться в межах 3,4–3,7 м/с. 

Переважаючим напрямком вітру в даному районі є північно-західний (17 %) 

(рис. 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.2.  Середня температура повітря в регіоні проведення дослідження 

(Чорнобильська зона відчуження). 

 

 Підсумовуючи слід зазначити, що одним з ключових параметрів оцінки 

лісопожежного стану є динаміка зміни вмісту вологи в лісових горючих 

матеріалах і температури верхнього шару лісової підстилки (на глибині 1–

3 см), який характеризує займистість лісового пожежного навантаження. На 

точність оцінки динаміки зволоження (висихання) лісових горючих 

матеріалах найбільше впливає періодичність і точність обліку опадів і 

відносної вологості повітря. Основна складність полягає в тому, що за 
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існуючими процедурами проведення аналізу метеослужби не вимірюють 

безпосередньо вологість лісових горючих матеріалах. Для оцінки вмісту 

вологи вводиться різного роду узагальнення погодних показників, які 

статистично пов'язані з вмістом вологи в лісових горючих матеріалах.  

 

 
           а              б 

 

 

Рис. 2.3.  Кругові діаграми рози вітрів (а) і середньої швидкості вітру (б) в 

регіоні проведення дослідження (Чорнобильська зона відчуження). 

 

 Таким чином, з 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, в 

результаті яких підвищується вірогідність виникнення та розвитку великих 

лісових пожеж, наслідки яких у вигляді димових хмар, що вмішують 

радіонукліди, становлять загрозу періодичного вторинного ураження 

довкілля як всередині та і зовні зони відчуження. 
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2.3. Вибір і обґрунтування методики досліджень негативного 

впливу на стан довкілля лісових пожеж з радіоактивним пожежним 

навантаженням 

 

З метою одержання достовірних результатів, що характеризують 

негативний вплив на стан довкілля від процесів горіння лісових матеріалів, 

утворення продуктів їх термічного розкладу, а також від міграції 

радіоактивних продуктів згоряння в атмосферному повітрі, слід провести 

ґрунтовний аналіз існуючих підходів, визначити наявні недоліки та 

запропонувати методику, яка максимально враховує наявні початкові та 

граничні умови проведення досліджень.  

 З урахуванням наведеного в розділі 1 та параграфах 2.1 та 2.2. шукана 

методика складається з наступних видів робіт. 

 Польові роботи, які включали аналіз проб атмосферного повітря, відбір 

поверхневих пошарових проб ґрунту, проб рослинності, маркування і 

доставку проб до місця проведення аналізів. Висока точність визначення 

радіоекологічного стану лісових територій під час та після пожеж у них 

досягалася проведенням Державної метрологічної перевірки засобів 

вимірюваної техніки, приладів, апаратури та обладнання. 

Натурні дослідження виконувались за середньомасштабними 

топографічними та ландшафтно-ґрунтовими картами [11], які дозволили 

детально вивчити рельєф, ступінь розвитку рослинності, тип ґрунту та 

радіоактивні забруднення лісових масивів. 

Під час лісової пожежі проводився забір проб атмосферного повітря на 

шлейфі димової хмари за стандартною методикою за допомогою марлевих 

планшетів, розташованих на горизонтально рівній відкритій місцевості, а 

також експериментальне дослідження концентрації аерозолів та зважених 

часток диму за допомогою блоків детектування БДАС-ОЗП фірми "Ізотоп".  

Після чого було виконано аналіз композиції радіонуклідів та 
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вимірювання об'єму активного та дисперсного складу аерозолю. Виміри 

питомої активності 
137

Cs проводилися з використанням γ-детектора фірми 

ORTEC з надчистого германію, ефективність якого становила 40 %, а 

розподільна здатність 1,95 кеВ при Е=1,33 МеВ 
60

Со. 

У блоці детектування БДАС-ОЗП було реалізовано безперервний 

режим відбору дисперсної фази диму на фільтрувальну смугу типу ЛФС-2-25 

з одночасною реєстрацією об'ємної активності проб.  

Дисперсний склад продуктів згоряння також вимірювали за допомогою 

5-ти каскадного імпактору типу SA 235, зовнішній вигляд якого показаний на 

рис. 2.4–2.5. 

 У якості підкладки та фільтру використовували скловолоконний 

матеріал типу СF-230 SEC, а для прокачування повітря зі швидкістю 3,5 л/хв. 

використовувався компресор "Gilian 3500". 

 
 

 

Рис. 2.4. Каскадний імпактор SA 235 у 

зібраному вигляді. 

 

Рис. 2.5. Зовнішній вигляд 

фільтроутримувача. 

 

Основні характеристики імпактора наведені в табл. 2.4 та 2.5.  

 

 

 



73 

 

Таблиця  2.4. 

Діаметр відсікання часток і коригуючий коефіцієнт Канінгема каскадного 

імпактора SA 235 для 50 % ефективності осадження сферичних часток з 

густиною 1 г·см
-3

 за нормальних умов. 

№ 

каскаду 

1,133 м
3
 (40 CFM) 0,566 м

3
 (20 CFM) 

Геометричне 

стандартне 

відхилення 

Dp50, 

мкм 

Коригуючий 

коефіцієнт 

Канінгема 

Dр50, 

мкм 

Коригуючий 

коефіцієнт 

Канінгема 

1 
від 7,2 

до ∞ 
1,02 

від 10,2 

до ∞ 
1,02 1,34 

2 
від 3,0 

до 7,2 
1,06 

від 4,2 

до 10,2 
1,04 1,50 

3 
від 1,5 

до 3,0 
1,11 

від 2,1 

до 4,2 
1,08 1,49 

4 
від 0,95 

до 1,5 
1,17 

від 1,3 

до 2,1 
1,13 1,50 

5 
від 0,49 

до 0,95 
1,33 

від 0,69 

до 1,3 
1,24 1,50 

Вихідний 

фільтр 

від 0 

до 0,49 
– 

від 0,0 

до 0,69 
– – 

Таблиця  2.5. 

Параметри каскадного імпактора SA 235. 

№ 

каскаду 

Ширина 

щілин, 

см 

Кількість 

щілин 

Загальна 

довжина 

щілин, 

см 

Ширина 

горловини, 

см 

Дистанція 

між 

пластинами, 

см 

Швидкість 

потоку, 

м·сек
–1

 

1 0,396 9 1104,4 6,35 3,175 4,30 

2 0,163 10 1239,5 1,27 1,905 9,38 

3 0,0914 10 1239,5 1,27 1,905 16,7 

4 0,0457 10 1239,5 1,27 1,905 33,4 

5 0,0254 10 1239,5 1,27 1,905 60,1 

 

Активність 
90

Sr та ТУЕ (
238–240

Pu, 
241

Am) у пробах визначали за 
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стандартною радіохімічною методикою [12, 13]. Активність екстрагованого 

90
Sr вимірювали шляхом радіометрії його дочірнього радіонукліду 

90
Y з 

використанням α- та β-радіометра "CANBERRA – 2400".  

Відносна похибка вимірювання змінювалась у межах 10 – 20 % для 

137
Cs, 25 – 30 % для 

90
Sr, 40 – 59 % для ТУЕ, залежно від вмісту радіонуклідів 

у зразках. 

Сходинки імпактора 2, 3, 4 та 5 мають 10 паралельних щілин імпакціі. 

Ступінь 1 імпактора для усунення кінцевих ефектів має 9 щілин. Відстань 

між осями щілин – 1,27 см. Максимальний розмір відсікання – номінально 

10 мкм. Кінцева стадія 5 дає дані в субмікронному діапазоні. 

В результаті вимірювань проб отримують такі дані по радіометрії 

забрудненого повітря [14,15], які визначають виразами (2.1) та (2.2): 

1 2 21

1 2

,ii i

i i

C tC t C t
C

t t t

 



      
 

    
 (2.1) 

,ii a i

i i

C t
C

t


 



 (2.2) 

 

де Сβ – фонова концентрація суми β-випромінюючих радіонуклідів у 

повітрі; 

 Сα – фонова концентрація суми α-випромінюючих радіонуклідів у 

повітрі; 

 Сβ1, Сβ2, Сβ3… – концентрація суми β-випромінюючих радіонуклідів у 

при лісовій пожежі; 

Сα1, Сα2, Сα3… – концентрація суми α-випромінюючих радіонуклідів 

при лісовій пожежі. 

Коефіцієнт (кратність) підвищення концентрації β- і α-

випромінювальних радіонуклідів визначали за виразом (2.3): 
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  (2.3) 

 

Крім цього, абсолютне значення рівня підвищення визначали за 

виразом (2.4): 

 

0
C C C      та 

0
C C C     , (2.4) 

 

Для статистичної обробки масиву експериментальних даних були 

використані стандартні пакети програм "EXCEL" та "Statistica 6.0". Середні 

значення та статистичні показники розраховували за загальноприйнятими 

формулами. Наочність і рівнозначність результатів вимірювання на 

територіях після пожеж досягались за рахунок формування ряду чисел 

індивідуальних проб кількістю від 20 до 50. Для досягнення рівнозначності 

результатів, що характеризують радіоактивне забруднення на територіях 

після пожеж, кількість середніх проб між всіма елементами території, що 

досліджувалася, розділялись пропорційно величині площі за виразом (2.5): 

 

 2 2

2
1

,
N

i a i

i i

S t
S

d


  (2.5) 

 

де S – середня площа виділеного лісового масиву, i-го виду; 

  – дисперсія змінної; 

ta – значення критерію Стьюдента; 

d – задана точність оцінок. 

Необхідний об'єм вибірки зібраних проб визначали за виразом (2.6): 
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    (2.6) 

 

де р – орієнтовне значення ймовірності, визначене з обраного малого 

об'єму n (n<10). 

З метою підвищення оперативності та зниження вартості оцінок, 

пов'язаних з виконанням трудомістких і дорогих аналізів із середніх проб, 

були відібрані попередні проби, які характеризували окремі зони. При 

виявлені аномальних значень вимірюваних параметрів проводився аналіз 

усіх проб, що були зібрані з даної площі. Після зонування проводився збір 

даних щодо утримання та запасу радіоактивних забруднювачів на 

післяпожежних територіях, напрямку міграції та розподілу їх накопичення з 

урахуванням фізико-хімічних, біологічних властивостей рослинності та 

ґрунтів [16]. 

Для визначення густини забруднення та вертикального розподілу 

радіонуклідів у лісовому ґрунті відбір проб проводився методом "конверта" 

5-ма "уколами" (по кутах та в центрі квадрата) на площі 30 м
2
 циліндричним 

пробовідбірником діаметром 50 мм. Зразки відбирались з шарів: (0–5, 5–10, 

10–15, 15–20 см). Зразки з 5-ти уколів одного інтервалу глибин змішували в 

одну пробу [17]. Відбір проб здійснювався після ретельного радіометричного 

обстеження вибраної лісової ділянки та прилеглої до неї території з метою 

виявлення місць локальної концентрації радіоактивності та попередньої 

оцінки її кількості [18]. 

На радіохімічний аналіз відбирались 2 проби, які мали радіонуклідний 

склад, близький до середнього з 5-ти вимірювань, які додатково 

досліджувалися на -спектрометрі з обертанням зразка під час експозиції. 

Після пробопідготовки з кожної проби відбирались по 2 наважки для 

визначення вмісту 
90

Sr, 
238

Pu, 
239+240

Pu [19]. Для лабораторних досліджень 

брали зразки лісових горючих матеріалів забруднених чорнобильськими 
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радіонуклідами, які потім спалювали в установці [20], принципіальна схема 

якої наведена на рис. 2.6 . 

 

 

Рис. 2.6. Принципова схема установки для екологічного аналізу проб 

продуктів згоряння при спалюванні зразків пожежного навантаження 

сформованого в складних радіаційних умовах. 

 

На рис. 2.6 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 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). 
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Установка дозволяла проводити вимірювання у двох режимах: відбору 

та аналізу радіоактивних речовин у продуктах згоряння (вимірювальний 

стенд, розташований праворуч), а також для відбору та аналізу масової 

концентрації твердих часток – (вимірювальний стенд, розташований 

ліворуч). Основний спосіб відбирання проб з досліджуваних продуктів 

згоряння – пропускання їх через сорбційний пристрій (фільтр) за допомогою 

спонукача витрати з певною температурою і швидкістю, яку реєструють 

термометр опору і витратовимірювальний пристрій (ротаметр). 

Для контролю концентрації радіоактивних речовин у відхідних газах 

використовувалися вітчизняні газоаналізатори: для газу СО-ГМК-3 (діапазон 

вимірювань (0 – 400) мг/м
3
, похибка вимірювань ± 10 %), для речовин С6Н8 і 

С6Н6 – "Гамма-М" (діапазон вимірювань (0 – 12) мг/м
3
, похибка 

вимірювання ± 20 %), а для інших – індикаторні трубки[ 21]. При проведенні 

випробувань температура проб радіоактивних продуктів згоряння у системі 

відбору газів (перед фільтротримачем і вимірювальним комплексом) 

підтримувалася на рівні 325 K або нижче за умови відсутності конденсації 

пари води. У якості сит використовувалися фільтри Петрянова типу АФА-

РМЛ-20 [22]. Для зважування фільтрів (до проведення випробувань і після 

фільтрації твердих радіоактивних часток) використовувалися ваги. 

Зважування фільтрів (після їх витримки в ексикаторі) проводилося при 

температурі повітря (293–305) K і відносній вологості (35–55) %. Похибка 

вимірювання об'єму відхідних газів, що пропускаються через фільтр, 

складала ± 2,5 %. 

Радіоелементний аналіз складу летких часток золи здійснювався 

шляхом застосування комплексного підходу, тобто поєднанням різних 

методів [23, 24]. Оптимізація методів пробопідготовки зводилася до вибору 

селективних реагентів і умов, що забезпечують кількісне витягнення 

компонента, який визначається при мінімальному витяганні супутніх 

компонентів. Крім того, для визначення загального вмісту радіоелементів 

підбирався універсальний реагент, що дозволяє перевести в розчин всі 
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сполуки елемента, який визначається. 

У процесі проведення досліджень було вивчено вплив супутніх 

компонентів, обрані оптимальні умови аналізу, встановлена правильність 

визначення методом стандартних добавок, проведена метрологічна атестація. 

У продуктах згоряння були ідентифіковані наступні радіоізотопи: 

стронцій (
90

Sr), цезій (
134

Cs, 
137

Cs) і ТУЕ. Оцінка активності радіоактивних 

продуктів згоряння в натурних і лабораторних умовах проводилася гамма-

спектрометром і по γ-випромінюванню волокнистих фільтрів, що містять 

активоване вугілля. Елементи фільтра експонувалися протягом доби. В якості 

детектора γ-випромінювання використовувався германієвий дифузно-

дрейфовий датчик фірми "ORTEC", ефективність якого становила 40 %, а 

дисперсність 1,95 кеВ на лінії 1,53 МеВ (
60

Со). 

 Детектор разом з передпідсилювачем ПУ-Г-1К при напрузі 2800 В мав 

межі розширення енергії γ-випромінювання від 75 до 1400 кеВ. Реєстрація, 

обробка і видача спектрометричної інформації у вигляді роздруківок проб 

здійснювалася аналізатором "Nokia" LP4900.  

Калібрування спектрометричних трактів по ефективності виконувалося 

за допомогою еталонних джерел ОСГІ № 026 паспортизованих у ВНІФТРІ 

[21]. Геометричні розміри та склад наповнювачів еталонних джерел 

відповідав характеристикам контрольованих проб. Спектрометричні тракти 

системи були атестовані Держстандартом України . 

Обробка γ-спектра відібраних проб здійснювалася за допомогою 

спеціальної аналітично-розрахункової програми DEC-Professional-380. Для 

розподілених по всьому спектру ізольованих піків виконувалося обчислення 

їх на півширину, які потім апроксимувались поліномом другого порядку 

методом найменших квадратів.  

Отримана залежність півширини від енергії використовувалася при 

обробці всіх піків у спектрі, що значно підвищувало точність розкладання не 

дисперсних груп піків.  

Обробка піків проводилася вписуванням симетричного гауссіана з 
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апроксимацією фону поліномом. Точність підгонки визначалася методом 

найменших квадратів. На рис. 2.7 показаний гамма-спектр штучних 

радіоізотопів, виявлених у летких частках золи. 

 

 
 

Рис. 2.7. Гамма-спектри радіонуклідів, виявлених у летких частках золи. 

Розрахунок активності досліджуваної проби проводився за виразом 

(2.7): 

 

      






Btexp1texp37

S
A

вимн/pвимн/p

Пн/p

н/p , (2.7) 

 

де λр/н – стала розпаду радіонукліду;  

SП – "чиста" площа під піком; 

tвит. – час витримки; 

tвим. – час виміру; 
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Bγ – ефективність реєстрації γ-квантів даного нукліду; 

ηγ – вихід γ-квантів даного нукліду. 

Мінімально вимірювальна активність (2.8): 

 





B

66,4
MBA П , (2.8) 

 

де σП – оцінена стандартна похибка визначення "чистої" площі. 

Мінімально допустима концентрація радіонуклідів (2.9): 

 

mB
MДД П






66,4
 , (2.9) 

 

де m – маса проби. 

Відносна статистична помилка виміряної активності визначалась за 

виразом (2.10): 

 

100
S

f
П

П 


, (2.10) 

 

Наприклад, МДК для цезію (
137

Cs) за 10
4
 с склала (0,15 – 0,20) Бк/кг для 

геометрії "Марінеллі" при ρ = 1,0 кг/л і об'ємі 1 літр. 

Концентрацію 
137

Cs у пробі розраховували за виразом (2.11): 

 

   

  
















П662E

662E

137
VP

NN
A

Cs
, (2.11) 

 

де N(Еγ=662) – швидкість розрахунку проби γ-квантів при енергії 662 кеВ; 

N(ф) – швидкість рахунку фону; 
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P(Еγ=662) – ефективність реєстрації γ-квантів з енергією 662 кеВ; 

VП – об'єм проби, взятої на аналіз; 

ε – коефіцієнт, що дорівнює 0,85 – хімічний вихід. 

Відносна похибка вимірювання активності проби АCs-137 з урахуванням 

концентрації дорівнювала за виразом (2.12): 

 

      


 
 .в.х

2
PN662EN137A 662ECs


  , (2.12) 

 

де .в.х – відносна середня квадратична похибка визначення хімічного 

виходу (не перевищує ± 3 %). 

Вимірювання β-активності летких часток золи, осаджених на фільтрі, 

проводилося наступним чином. Наважку проби золи розчиняли при 

нагріванні в концентрованій кислоті HNO3 з розрахунку 1,1 мл кислоти на 1 г 

золи. Розчин поміщували в плоскодонну колбу і доводили його об'єм водою 

до 1 літра. Після цього в розчин вносили 2 мл моноізооктилового ефіру 

метилфосфорної кислоти, 0,75 мл толуолу, 0,25 мл гасу та 5 мл FeCl3. 

Отриманий розчин перемішували на апараті для струшування протягом 

20 хвилин, а після відфільтровували через подвійний шар марлі. Потім 

твердий екстракт наносили на підкладку їх кальки, розміром 4 см
2
 (робоча 

площа) і заклеювали цигарковим папером. Отриманий препарат обгортали 

навколо лічильника приладу ДП-100 з торцевим газорозрядним лічильником 

СБТ-10 і все це поміщали в свинцевий будиночок для зниження зовнішнього 

гамма-фону. Перед вимірюванням швидкості рахунку препарату проводилося 

попереднє калібрування лічильника. 

Калібрування детектора по ефективності реєстрації β-випромінювання 

для геометрії у вигляді підкладки проводилося з використанням зразкових β-

джерел 
90

Sr з площею плями (~5 см
2
) близького за розміром з 

використовуваним у вимірах. Вимірювання активності препаратів (
90

Sr + 
90

Y) 

з паспортним значенням активності 1500 Бк, що поставляються ВО "Ізотоп", 
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проводилося не пізніше, ніж через 2 години після приготування для 

виключення дочірнього 
90

Y. Ці ж джерела після накопичення в них 

дочірнього 
90

Y використовувалися для визначення самопоглинання, впливу 

розміру джерела, ефективності реєстрації та коефіцієнта поглинання β-

випромінювання 
90

Y в алюмінієвих фільтрах. У результаті калібрувального 

експерименту було встановлено, що ефективність реєстрації β-

випромінювачів з енергією від 0,546 МеВ (
90

Sr) до 2,27 МеВ (
90

Y) 

залишається постійною. 

Розрахунок активності 
90

Sr у мікропробах проводився за виразом (2.13): 

 

 
  .в.х0

90

090
PNN

NN
AA Sr

Sr








 , (2.13) 

 

де  0A  – активність зразків джерела; 

Sr90N  – швидкість розрахунку препарату 
90

Sr; 

N  – швидкість рахунку фону; 

0N  – швидкість рахунку зразкового джерела; 

.в.хP  – хімічний вихід, рівний (80±3) %. 

Питома активність 
90

Sr при довірчому інтервалі Р=0,95, проводилася за 

виразом (2.14): 





NN

NA

V

66,4
МДА

Sr90

0

П

Sr


 , (2.14) 

 

Сумарна похибка визначення питомої активності 
90

Sr у діапазоні 

питомих активностей від 0,5 до 5,0 Бк на пробу не перевищувала ± 20 %. 

У табл. 2.6 представлено порівняння результатів аналізу проб різними 

методами: радіохімічним і бета-спектрометричним. 
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Таблиця  2.6. 

Порівняння результатів аналізу проб радіохімічним і бета-спектрометричним 

методами. 

Метод аналізу 
Активність 

90
Sr, 

Бк/проба 

Середньоквадратична похибка 

σА σБ σВ 

Радіохімія 0,26 ± 0,20 10,8 12,6 7,5 

Бета-

спектрометрія 
0,89 ± 0,12 15,1 14,7 6,2 

 

У табл. 2.6 наведений середній результат з 5-ти вимірювань, довірчий 

інтервал вказаний для Р=0,95, причому: 

σА – похибка при відбиранні проби; 

σБ – похибка при проведенні хімічних операцій; 

σВ – похибка при вимірюванні. 

При аналізі проб з різним вмістом 
90

Sr радіохімічним методом з 

наважки 100 мг було встановлено, що відносне середньоквадратичне 

відхилення (коефіцієнт варіації) отриманих результатів зростав з 0,15 до 0,4 

при збільшенні вмісту стронцію в досліджуваній пробі. 

Визначення активності α-випромінюючих радіонуклідів у 

радіоактивних продуктах згоряння проводилося з використанням радіометра 

КРК-1 з ефективністю реєстрації α-випромінювання 30 % у відповідності з 

наявними експлуатаційними інструкціями  [23].   

Для реєстрації α-спектрів проб використовувалося спектрометрична 

установка СЕА-01 з багатоканальним амплітудним аналізатором АІ-1024-95. 

Градуювання спектрометричної установки здійснювалася комплектом № 960 

зразкових спектрометричних джерел з ізотопами радію (
226

Ra), урану (
233

U), 

плутонію (
238, 239

Pu), по ефективності реєстрації α-часток у діапазоні енергій 

(4751–7681) кеВ. Контрольні випромінювання джерел 
239

Pu з активностями 



85 

 

17,0 Бк і 3,95 Бк дали результати, що збігаються в межах (3–4) % для 

першого α-джерела і (5–6) % для другого α-джерела. 

Після закінчення експозиції обробка α-спектрів здійснювалася на 

аналізаторі по канальним підсумовуванням звітів у виділеному вікні спектру 

з урахуванням фонових вимірювань. Сумарна похибка визначення питомої 

активності плутонію в діапазоні від 0,03 до 0,1 Бк на пробу склала не більше 

25 %, а в діапазоні від 0,1 до 5,0 Бк на пробу не більше 15 %. 

Для визначення вмісту в пробі америцію (
241

Am) проводилося 

виділення з аналізованого зразка плутонію. Для цього підкладка з 

досліджуваної пробою омивалася концентрованою кислотою HNO3 з 1 % 

Н2О2, поміщалася в хроматографічну колонку, де методом тонкошарової 

селективної екстракції проводилося елюювання плутонію сумішшю азотної 

та сірчаної кислот. Елюат випаровувався досуха і наносився на підкладку з 

нержавіючої сталі, а потім повторно вимірювався вихід α-часток за 

допомогою вимірювального комплексу СЕА-01. У досліджуваних пробах 

ідентифікувалися наступні радіонукліди: 
238

Pu, 
239

Pu і 
240

Pu. Визначення 

вмісту
 241

Am в пробі проводили за виразом (2.15): 

 

241 238 241 238 239 240 ,
Am Pu Am Pu

A A h A       (2.15) 

 

де Аα – сумарна виміряна α-активність ізотопів у пробі; 

238 241
Pu Am

h   – частка 
238

Pu і
241

Am в загальній α-активності ізотопів у 

пробі; 

238 239 240
Pu

A    – сумарна α-активність ізотопів 
238+239+240

Pu в пробі. 

 Таким чином, сформована методика експериментальних досліджень 

негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля, яка складається з 

наступних процедур: формування польових проб пожежного навантаження в 

наведених початкових та граничних умовах дослідження; проведення 



86 

 

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. 

 

 Висновки до другого розділу 

 

 1. Існуючі початкові (природні) умови регіону дослідження 

негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля за рахунок їх 

різноплановості визначають наявну проблему - вторинного впливу 

іонізуючих випромінювань на стан довкілля внаслідок лісової пожежі, як 

складну та багатопланову зі змінними у часі характеристиками біологічної та 

протипожежної стійкості насаджень в залежності від щільності забруднення 

ґрунту радіонуклідами. 

 2. З 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, в результаті 

яких підвищується вірогідність виникнення та розвитку великих лісових 

пожеж, наслідки яких у вигляді димових хмар, що вмішують радіонукліди, 

становлять загрозу періодичного вторинного ураження довкілля як всередині 

та і зовні зони відчуження. 

 3. Сформована методика експериментальних досліджень негативного 

впливу лісових пожеж на стан довкілля, 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; визначення 
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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. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ З РАДІОАКТИВНИМ 

ПОЖЕЖНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

 

 

 Рішення третьої наукової задачі здійснено у наступній послідовності: по-

перше, сформовано математичну модель лісової пожежі в складних радіаційних 

умовах утворення пожежного навантаження, по-друге, на базі зазначеної моделі 

проведено моделювання процесів утворення "димової хмари" над осередком 

лісової пожежі в складних радіаційних умовах, по-третє, на базі отриманих 

аналітичних залежностей здійснено моделювання процесів викиду та 

перенесення радіоактивно-насичених продуктів згоряння із зони лісової 

пожежі. 

 

 

3.1. Математична модель лісової пожежі в складних радіаційних 

умовах утворення пожежного навантаження 

 

Питання моделювання процесів виникнення, поширення та припинення 

лісових пожеж досить широко розглянуто в робота відомих вітчизняних та 

зарубіжних вчених [1-3]. Це дало 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 негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж, 

насамперед в зоні зі складними радіаційними умовами утворення пожежного 

навантаження, дослідженні на сьогодні не системно, без урахування процесів 
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викиду та перенесення радіоактивно-насичених продуктів згоряння із зони 

лісової пожежі у вигляді димових хмар.  

Відповідно подальші дослідження було здійснено з урахуванням саме 

негативного впливу на стан довкілля як всередині, так і зовні зони відчуження. 

Зазначимо, що стохастичний характер процесів виникнення, розвитку і 

поширення лісових пожеж та варіювання ступеня горіння рослинності в лісових 

масивах, залежать від фізико-хімічних властивостей пожежного навантаження, 

сезону року та інших пожежотехнічних і метеорологічних факторів.  

Процеси виникнення та розвитку лісової пожежі умовно можна поділити 

на три фази: займання та наростання пожежі, стаціонарне горіння розвинутої 

пожежі, згасання [4-6]. Характер і фази розвитку лісової пожежі можна описати 

за допомогою залежності середньої температури продуктів горіння від часу. 

Простір, де лісова пожежа виникла та розвивається, буде характеризуватися 

наявністю зон горіння, теплової дії та задимлення. Лісова пожежа починається 

із займання, тобто виникнення досить потужного джерела запалювання та, при 

наявності запасів горючих лісових речовин, локального гомогенного 

кінетичного полум'яного горіння. 

Для того, щоб розпочалося горіння, повинно утворитися досить потужне 

джерело запалювання (наприклад, електростатичний або електричний розряд 

внаслідок блискавки, відкритий вогонь, іскри, розжарення поверхні, підпал і 

т.п.). 

Відповідно до даних [7] займання може виникнути за таких умов: 

1) наявність запасів сухих горючих лісових речовин; 

2) достатня температура та потужність джерела запалювання для 

початку термічного піролізу сухих горючих речовин з виділенням горючих 

газів та парів, з утворенням "горючого середовища" (тобто суміш газів або 

парів з киснем атмосферного повітря). 

Відповідно до роботи [8], на початок фази стаціонарного горіння 

необхідно щоб сформувались: 

- зона лісової пожежі, форми, горизонтальні лінійні розміри та 
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просторове розташування "запасів" пожежного навантаження; 

- багатофакельне полум'я у зоні горіння та висхідна гілка димових газів; 

- зона міграції димових газів у повітрі та шлейф можливого вторинного 

радіаційного ураження довкілля всередині та зовні зони відчуження. 

Фаза згасання лісової пожежі настає в результаті майже повного 

вигорання запасів горючих лісових речовин або в наслідок різкого погіршення 

погодних умов, наприклад, дощу, зміни напрямку та швидкості вітру тощо. 

Зоною горіння лісу є частина простору, де зосередженні доступні для горіння 

наявні горючі тверді речовини та відбувається нагрівання, пароутворення, 

термічний розклад, виділення газоподібних фракцій тощо. 

Зона теплової дії – частина простору, яка прилягає до зони горіння, в якій 

за рахунок теплової дії випромінювання, конвекції, теплопередачі відбуваються 

незворотні зміни початкового стану лісу. В даній зоні проходить підготовка 

горючих речовин до факельного горіння та утворюються необхідні умови для 

подальшого поширенню вогню. Зона задимлення являє собою частину 

простору, що прилягає до зони горіння, в якому поширюються в повітрі 

продукти згорання. 

Враховуючи наведене, інформаційну модель виникнення та розвитку 

лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження можна представити у вигляді рис. 3.1. 

В інформаційній моделі, що пропонується, ліс розглядається як 

одношарове двофазне середовище, що складається з повітря і газоподібних 

продуктів піролізу при горінні лісових горючих матеріалів та їх твердих 

продуктів піролізу (тверда фаза).  

При побудові фізико-математичної моделі двофазної гетерогенної суміші 

на основі методів механіки суцільного середовища така суміш представляється 

як двокомпонентний континуум з взаємопроникним рухом фаз та між фазовим 

обміном масою, імпульсом і енергією. Газова фаза є багатокомпонентним 

середовищем, яке складається з горючих газів (СО, H2, CH2 тощо), негорючих 

газів (CO2, N2 та ін.), дисперсної сажі и окисника (О2). При цьому припускаємо, 
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що частки дисперсної сажі рухаються разом з газовою фазою, і, при згорянні 

сажі, процес теплообміну проходить швидко та можна розглядати єдину 

температуру газової фази.  

 

Рис. 3.1. Інформаційну модель виникнення та розвитку лісової пожежі в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. 

ВИД ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

ЛІСОВЕ ПОЖЕЖНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

ДЖЕРЕЛО ЗАПАЛЮВАННЯ 

КЛАС ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПОГОДИ 

ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

ТИП ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ (НИЗОВИЙ, ВЕРХОВИЙ, 

ПЕРЕХІДНИЙ, НЕПРЯМИЙ) 

ВИЗНАЧЕННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМИ, ЙМОВІРНИХ 
РОЗМІРІВ І ПРОЗОРОГО РОЗТАШУВАННЯ АКТИВНОЇ 

ЗОНИ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГИ ОДНО ТА БАГАТОФАКЕЛЬНОГО 

ПОЛУМ’Я В АКТИВНІЙ ЗОНІ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГИ ВИХІДНОЇ ГІЛКИ "ДИМОВИХ ГАЗІВ" НАД 

БАГАТОФАКЕЛЬНИМ ПОЛУМ'ЯМ В АКТИВНІЙ ЗОНІ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГИ ОДНО ТА БАГАТОФАКЕЛЬНОГО 

ПОЛУМ'Я В АКТИВНІЙ ЗОНІ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВИКИНУТИХ "ДИМОВИХ ГАЗІВ" І 
ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМИ, ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ І 

ПРОСТОРОВОГО РОЗТАШУВАННЯ "ДИМНИХ ГАЗІВ" В ПОВІТРІ 



94 

 

Тверда фаза також являється багатокомпонентним середовищем, яке 

складається з лісних горючих матеріалів та продуктів їх піролізу – коксу і 

попелу. 

 Система рівнянь двомірної двофазної моделі лісової пожежі в складних 

радіаційних умовах утворення пожежного навантаження [9] має наступний 

вигляд: 

1) газова фаза - система рівнянь у вигляді (3.1): 
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2) тверда фаза - система рівнянь у вигляді (3.2): 
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(3.2) 

Нормувальні та балансні співвідношення у вигляді виразів (3.3): 

  
  


n

i

n

i

m

j

jcdicdi

m

j

j QRQRRCC
1 1 11

,;;1;1   (3.3) 

де  vuVETp ,,,,,   – парціальна густина, тиск, температура, повна енергія 

і швидкість газової фази; 

   – об'ємна частка газової фази; 

 Q  – швидкість надходження речовин у газове середовище за рахунок 

процесів у твердій фазі; 

 
TQ  – виділення тепла в газовій фазі за рахунок горіння газів і дисперсної 

сажі; 

 
Evuc JJJJJ ,,,,  – потік речовини, імпульсу та енергії на верхній та 

нижній границях шару лісових горючих матеріалів; 

  321 ,...,, CCCC   – масові концентрації газових компонентів газової фази; 

 
cdC  – масова концентрація дисперсної сажі у газовій фазі; 

 
cD  – коефіцієнт дифузії; 

  nc RRRR ,...,, 21  – швидкість зміни 
iC  в результаті хімічних реакцій; 

 
cdR  – швидкість зміни 

cdC  за рахунок хімічних реакцій; 

 
cdJ – зменшення концентрації дисперсної сажі на верхній та нижній 

межах шару лісових горючих матеріалів; 

 uv zz  2,2   – компоненти сили Коріоліса; 

 
z  – кутова швидкість обертання Землі; 

 VsvcVsuc dd  ,  – компоненти об'ємної сили, яка пов'язана з обміном 
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імпульсом між фазами (сили між фазного тертя); 

 
dC  – емпіричний коефіцієнт опору рослинності; 

 s – кутова поверхня лісових горючих матеріалів; 

 τ – тензор турбулентних в'язких напруг; 

 i k
ik T

k i

V V

x x

  
    

  
; 

 μT – коефіцієнт турбулентної в'язкості; 

 ks=k+kT; 

 k – коефіцієнт молекулярної теплопровідності у газі; 

 kT – коефіцієнт турбулентної теплопровідності; 

 α(T1–T) – міжфазний теплообмін; 

 α – коефіцієнт теплообміну; 

 fГ – теплообмін на верхній та нижній границях шару ЛГМ; 

 , 1,...,j j m   – об'ємні частки компонентів твердої фази в об'ємі 

двофазного середовища; 

 mjj ,...,1  – дійсні густини компонентів твердої фази, ρj=const; 

 mjcpj ,...,1  – теплоємкість компонентів твердої фази; 

 , 1,...,jR j m   – швидкість зміни об'ємної частки j ; 

 
1T  – температура твердої фази; 

 
1TQ  – тепловиділення у твердій фазі. 

Оскільки випромінювання грає фундаментальну роль у розвитку та 

поширенні лісової пожежі, більшість теоретичних і експериментальних 

досліджень присвячено саме вивченню закономірностей запалювання, яке 

ініціюється променистим тепловим потоком. Розміри полум'я для лісової 

пожежі, можливо розрахувати скориставшись наближеною емпіричною 

формулою (3.4): 
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,14,0 0qDH ff   (3.4) 

де 
fH  – висота полум'я; 

 
fD  – діаметр осередку горіння, м; 

0q  – питома теплота згоряння лісової пожежної речовини. 

В теперішній час [10] існує два основних методи розрахунку 

променистого теплового потоку. За першим методом приймається, що 

випромінювання теплоти виходить від точкового джерела на осі полум'я на 

висоті 0,5 Нf над поверхнею лісового навантаження. Тепловий потік на відстані 

Нf  від точкового джерела Рf  визначається за виразом (3.5): 

,
4

3,0
2

0

R

Sq
q kr  (3.5) 

 де ,
2

2

2

2 d
H

R 











  d – відстань на осі факела до лісових насаджень. 

 На рис. 3.2. зображено схематичну структуру фізичної моделі лісової 

пожежі [9].  

 

Дані про час займання деревини сосни (появи полум'я) за різної 

інтенсивності теплового потоку від сусіднього полум'я [10] наведені у табл. 3.1. 

Критичні значення інтенсивності опромінення в залежності від часу 

опромінення для лісових горючих речовин [11] наведені в табл. 3.2. 
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Рис. 3.2. Схематична структура фізичної моделі лісової пожежі в складних 

радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. (де 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). 

 

Таблиця  3.1. 

Залежність часу займання деревини сосни (τ)від інтенсивності теплового 

потоку (Іф). 

Час займання з моменту 

початку дії теплового 

потоку, τ, с 

Інтенсивність теплового 

потоку, Іф, кВт/м
2
 

100 5,7 

80 7,5 

50 12,0 

30 20,0 

25 25,0 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

Rф 

d 

Нф/2 

Dф 

1 

Нвисх. 
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Таблиця  3.2. 

Критичні значення інтенсивності опромінення в залежності від часу 

опромінення лісовими горючими речовинами. 

Горючий матеріал 

Критична (до займання) інтенсивність 

опромінення (кВт/м
2
) за тривалості 

опромінення, хв. 

3 5 15 

Деревина сосни 

(вологість 12 %) 
19,8 17,9 14,2 

Кора сосни 14,2 12,3 8,5 

Лісова підстилка 

(вологість 10 %) 
16,6 14,4 9,7 

 

При застосуванні другого методу полум'я апроксимується прямокутником 

Нф  Dф, що тягнеться в гору. Потужність теплового випромінювання даного 

прямокутника складе відповідно до виразу (3.6): 

,
3,0

2

1 0





















DH

Sq
P  (3.6) 

 

де S  – площа лісової пожежі, м
2
. 

Променистий потік в деякій точці може бути розрахований за виразом 

(3.7): 

,Pq f   (3.7) 

де   – коефіцієнт опромінювання. 

Його значення для поверхонь різної форми та взаємного розташування 

можна взяти з відповідних таблиць і діаграм, які наводяться у довідниковій 

літературі.  Визначивши значення променистого потоку, що впливає на лісові 
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насадження, можна визначити температуру, яка впливає на лісові масиви, для 

цього розглянемо вираз (3.8): 

 

,
100100

44

00































 лTT

q


   (3.8) 

 

де 
0  – приведений коефіцієнт випромінювання системи полум'я – поверхня, 

яка опромінюється, С0 = 5,76 εпр; 

 1/1/1/1 21   пр
 – приведена ступінь полум'я – об'єкт, що 

опромінюється; 

1  – ступінь чорноти факелу полум'я для системи; 

2  – ступінь чорноти поверхні об'єкту; 

0  – коефіцієнт, що характеризує розміри полум'я; 

  – коефіцієнт опромінюваності між випромінюванням і поверхнею, що 

опромінюється. 

Отже у підсумку маємо вираз для температури, яка впливає на лісові 

масиви у вигляді (3.9): 

 

.
100

1004

00

4

C

qT
T Ff

л 







  (3.9) 

 

У моделі перенесення енергії випромінюванням допускаємо, що 

випромінювання у фронті лісової пожежі локально рівноважне. Тоді 

перенесення променистої енергії у цій моделі здійснюється за рахунок 

механізму променистої теплопровідності, обумовленого наявністю дисперсних 

часток, де для потоку енергії випромінювання W використовується вираз (3.10): 
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,
3

16 3

gradT
Tl

W s
  (3.10) 

 

і механізм перенесення випромінювання в оптично прозорому шарі, який 

описується виразом 4kσkT
4
. 

У виразі (3.10) маємо наступні визначення:  

sl  – довжина пробігу випромінювання (характерна віддаль між 

дисперсними частками); 

k – коефіцієнт поглинання випромінювання у газі, 

σk – інтеграл від спектральної інтенсивності рівноважного 

випромінювання по спектру частот, для яких газову фазу можна вважати 

оптично прозорим середовищем; 

fГR – обмін променистою енергією на верхній і нижній границях шару 

лісних горючих матеріалів; 

 4

1

4

1 TTk   – поглинання променистої енергії твердою фазою; 

1k  – коефіцієнт поглинання випромінювання твердою фазою; 

  – постійна Стефана-Больцмана. 

Фаза займання завершується в момент коли є перехід від полум'яного 

однофазного гомогенного горіння до дифузійного ламінарного полум'яного 

горіння, а також до дифузійно-турбулентного режиму, який характеризується 

подрібненням одного факела на кілька одночасно існуючих факелів, що 

безперервно змінюють свою форму та лінійні горизонтальні розміри, 

поширюються поверхнею запалів горючих лісових речовин у зоні пожежі. 

Лінійна швидкість розповсюдження лісової пожежі залежить від швидкості 

вітру та визначається за виразом (3.11), який отримано емпірично: 

 

,7,0

wwl WKV   (3.11) 

 

де 
wK  – коефіцієнт, який дорівнює 0,55; 
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wW  – швидкість вітру. 

Середня лінійна швидкість поширення фронту лісової пожежі за вітром 

визначається за виразом (3.12): 

 

,h

rwl WKKV   (3.12) 

 

де 
wK  – коефіцієнт, який дорівнює 3,33; 

 
rK  – коефіцієнт густини розподілу лісового горючого матеріалу 

 9,00  rK . 

У табл. 3.3 наведені залежності експериментальних коефіцієнтів n і ζ від 

тривалості лісової пожежі при Ww = (0,5–20) м/с. 

Таблиця  3.3. 

Залежність коефіцієнтів n і ζ від тривалості пожежі. 

Параметри 
Тривалість пожежі, хв. 

<10 10–20 20–30 >60 

n 0,7 0,73 0,76 0,84 

ζ 0,55 0,72 0,84 0,87 

 

Середню швидкість (кг/с) утворення димових газів у фазі розвинутої 

лісової пожежі можна визначити за виразом (3.13): 

 

,wss VKW   (3.13) 

 

де Ks – коефіцієнт, який дорівнює 0,932; 

wV  – середня швидкість горіння деревини. 

Відповідно до наведеного математичного апарату [11, 12], у табл. 3.4 

приведені розрахунки займання для типових порід дерев, що входять до складу 

пожежного навантаження. 
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Таблиця  3.4. 

Показники займання типових порід дерев, що входять до складу пожежного 

навантаження. 

Назва 

деревини 

Температурні показники 

пожежонебезпеки 
Показник 

займання, 

зразок

джерело

q

q
 

Група 

горючості 
При 

займанні, 

t, K 

При самозайманні 

tтл, K tсн, K tсс, K 

Деревина 

соснова 
530 560 670 350 >2,1 

Підвищена 

горючість 

Деревина 

ялини 
510 580 670 <390 >2,1 

Підвищена 

горючість 

Тирса 

соснова 
500 500 580 350 >2,1 

Середня 

горючість 

Тирса 

ялинова 
480 490 620 <370 >2,1 

Понижена 

горючість 

 

 

Примітки: 

tтл – температура тління при самозайманні; 

tсн – температура самонагрівання; 

tсс – температура самоспалахування; 

qзразок – кількість тепла, що виділяється при згоранні зразка; 

qджерело – кількість тепла від джерела запалювання. 

 

Теоретична та експериментальна температури горіння для типових порід 

деревини зі складу пожежного навантаження [11, 12] наведені в табл. 3.5. 
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Таблиця  3.5. 

Температура полум'я різних порід деревини зі складу пожежного 

навантаження. 

Температура, K 
Деревина 

сосна ялина береза вільха 

Теоретична 1870 1860 1850 1855 

Експериментальна 1360 1350 1340 1350 

 

Швидкість вигоряння деревини залежить від багатьох факторів: 

швидкості нагрівання, густини деревини, вологості, розташування поверхні 

горіння відносно напрямку теплового потоку.  

Середня швидкість вигорянні сосни становить приблизно 4,5 мм/хв., 

ялини – 1,1 мм/хв. Деревина у фазі розвинутої лісової пожежі вигорає майже з 

постійною швидкістю. Температурний перепад для сосни досягає величини, 

починаючи з температури займання – 490 K, до температури порядку 1400 K, 

яка досягається при тривалій пожежі.  

У табл. 3.6 наведена розрахована швидкість поширення лісових пожеж в 

залежності від домінуючого характеру пожежного навантаження та типу 

пожежі. 

 

 Тривалість фази розвинутої лісової пожежі (с
–1

) визначається за виразом 

(3.14): 

,
w

ws

V

mK
  (3.14) 

 

де 
wm  – маса деревини. 

 

 

 



105 

 

Таблиця  3.6. 

Швидкість поширення лісових пожеж в залежності від домінуючого характеру 

пожежного навантаження та типу пожежі. 

Вид 

насаджень 

Тип 

пожежі 

Клас 

пожежної 

небезпеки 

погоди 

Швидкість поширення 

горіння (в чисельнику – 

межа швидкості, в 

знаменнику – середня 

швидкість, м/год.) 

Примітка 

фронт фланги тил 

П
ер

ш
и

й
 к

л
ас

 з
ай

м
и

ст
о

ст
і 

–
 ч

и
ст

и
х

 т
а 

з 
д

о
м

іш
к
о

ю
 л

и
ст

я
н

и
х
 п

о
р
ід

 х
в
о
й

н
і 

н
ас

ад
ж

ен
н

я
, 

к
р

ім
 л

и
ст

я
н

и
х

 н
ас

ад
ж

ен
ь
 

Низовий 2 10–140/75 10–25/20 
5–

10/10 

Мінімал

ьні 

швидкос

ті за 

швидкос

ті вітру 

до 1 м/с, 

максима

льні – за 

швидкос

ті вітру 

більше 

6 м/с 
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продовження табл. 3.6 

 

 

Низовий 3–4 
20–

200/110 
20–30/25 

10–

20/15 
 

Верховий 

стійкий 
3–4 

80–

100/120 
– – 

Верхова 

стійка 

пожежа 

виникає 

за 

швидкос

ті вітру 

менше 

5 м/с 

Верховий 

не стійкий 
3–4 

3000–

6000/4500 
– – 

Верхова 

не 

стійка 

пожежа 

виникає 

за 

швидкос

ті вітру 

більше 

5 м/с 

 

Ґрунтовий 3–4 0,1 0,1 0,1  
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закінчення табл. 3.6 

Д
р
у
ги

й
 к

л
ас

 з
ай

м
и

ст
о

ст
і 

–
 ч

и
ст

и
х

 т
а 

 з
 д

о
м

іш
к
о

ю
 х

в
о
й

н
и

х
 п

о
р

ід
 

л
и

ст
я
н

і 
н

ас
ад

ж
ен

н
я
 

Низовий 2–4 
120–

1200/650 

60–

120/90 

20–

30/25 

Мінімал

ьні 

швидкос

ті 

низових 

пожеж 

за 

швидкос

ті вітру 

до 1 м/с, 

максима

льні – за 

швидкос

ті вітру 

більше 

5 м/с 

Ґрунтовий 3–4 0,1 0,1 –  

 

 

 Швидкість виділення теплоти в основній фазі лісової пожежі (МДж/с) 

визначається за виразом (3.15): 

 

 ,wfsw KQQKVq   (3.15) 

де fQ  – теплота згорання летких речовин; 

 
wQ  – теплота згорання деревини; 

 K – коефіцієнт, рівний 0,068. 

Для замикання моделі лісової пожежі розглянемо: 

- газову фазу, яка 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, 

- тверду фазу, яка 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).  

Процесами дисоціації при характерних значеннях температури газової 

фази у фронті пожежі біля 1400 K можна знехтувати. Для величин R0, Rc, Rco 

використаємо застосуємо вирази (3.16): 

;exp
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11 exp , 

де: E1 = 96800 Дж/моль; R = 8,3144 кДж/(моль K),k1 = 7,05 · 10
6
 с

–1
. 

(3.16) 

 Тоді складники, які описують зміну маси та енергії за рахунок хімічних 

реакцій, визначаються за виразами (3.17): 
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  ;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   

(3.17) 

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); 
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 αсR0 – 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. 

Результати моделювання низової лісової пожежі хвойних лісів і 

розрахунку основних характеристик у залежності від маси лісних горючих 

матеріалів, що згоріли [9], наведені в табл. 3.7. 

Таблиця  3.7. 

Результати моделювання низової лісової пожежі при одночасному займанні 

горючих матеріалів в залежності від маси пожежного навантаження. 

Маса лісових горючих матеріалів, m0, кг 0,1 0,5 1,0 

Площа лісових горючих матеріалів, S0, га 0,1 0,5 1,0 

Теплота згорання лісових горючих 

матеріалів, QT, МДж 
1,0 5,5 10 

Потік променистої енергії, Iф, МВт/м
2
 8,0 14,0 19,0 

Діаметр полум'я, Дф, м 30 60 120 

Висота полум'я, Нф, м 60 100 170 

Площа лісової пожежі, Sф, м
2
 7

 
·

 
10

3 
2

 
·

 
10

4 
9

 
·

 
10

4 

Висота підняття димової хмари, Нф, км 0,6 0,9 1,3 

Радіус зони займання, Rф, м 23,5 40,4 74,6 

Маса СО в димовій хмарі, Мсо, кг 10
3
 5 · 10

3 
2 · 10

4 

Маса СО2 в димовій хмарі, 
2coM  кг 500 1700 4900 

Маса аерозолю в димовій хмарі, Маер, кг 2,5 · 10
3 

8,3 · 10
3 

29 · 10
3 

Маса сажі в димовій хмарі, Мсаж, кг 0,4 1,2 3,5 

 

Аналіз даних наведених у табл. 3.7 доводить, що лісова пожежа здатна 
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визвати займання лісних горючих матеріалів на відстані до 100 м від 

полум'яного факелу (площа зони від 710
3
 до 910

4
 м

2
). 

У процесі горіння лісних горючих матеріалів в атмосферу потрапляють 

десятки тон лісних горючих матеріалів, які вмішують радіонукліди.  

 Таким чином, математична модель лісової пожежі в складних радіаційних 

умовах утворення пожежного навантаження є двомірною та двофазною 

моделлю, яка описується системою аналітичних залежностей, 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. 

 

 3.2. Моделювання процесів утворення "димової хмари" над 

осередком лісової пожежі в складних радіаційних умовах  

 

 Питання виникнення, розвитку і переносу "димової хмари" в процесі 

лісової пожежі було розглянуто у роботах ряду вчених [13,14].  

 Відомо, що процес утворення "димової хмари" над місцем лісової пожежі 

помітно відрізняється від хмар, що розвиваються у нормальних природних 

умовах [15]. 

 Так на рис. 3.3 наведена умовна схема процесу формування радіоактивної 

димової хмари під час лісової пожежі та її вплив на стан довкілля [16]. 

Фізичною причиною формування "димової хмари" є наявність потужного 

теплового джерела, яке викликає розвиток сильної конвективної течії в 

локальному об'ємі атмосфери і утворення димових хмар значної вертикальної 

протяжності. 
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Рис. 3.3. Умовна схема формування димової хмари під час лісової пожежі в 

умовах складного радіоактивного пожежного навантаження. 

 

 Основні фізичні властивості середовища в зоні лісової пожежі в складних 

радіаційних умовах формування пожежного навантаження [12] наведено у табл. 

3.8.  
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Таблиця 3.8. 

Показники навколишнього середовища при лісовій пожежі.  

Тип лісової 

пожежі 

Середні 

об'єми 

температу

ри 

димових 

газів у зоні 

пожежі, K 

Концентрація "димових газів" у повітрі, мг/м
3 

СО СО2 SO2 NO2 

C, 

коксик 

Верховий 1100 800 1200 200 400 40 

Низовий 

слабої 

інтенсивност

і 

1250 1100 2050 450 520 60 

Низовий 

сильної 

інтенсивност

і 

1380 1600 4300 800 1000 80 

 

 Фізичні властивості "димових газів" в зоні лісової пожежі яка протікає в 

складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження [11] 

представлені у табл.3.9. 

Найбільш доступним і ефективним способом дослідження "димової 

хмари" являється метод чисельного моделювання з використанням чисельних 

моделей, які достатньо адекватно описують динаміку його утворення.  

Для відтворення локальних атмосферних процесів на обмеженій території 

використовувалась базова система рівнянь мезомасштабній моделі в 

атмосферному пограничному шарі у вигляді (3.18) [16] : 
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Таблиця 3.9. 

Фізичні властивості "димових газів".  

Характеристика димових газів 

Температура, K ρw, кг/м
3 

μw, Нс/м
2 

νw, м
2
/с 

370 0,95 20,4 21,5 

470 0,75 24,5 32,8 

570 0,62 28,2 45,8 

670 0,53 31,7 60,4 

770 0,46 34,8 76,3 

870 0,41 37,9 93,6 

970 0,36 40,7 112,1 

1070 0,33 43,4 131,8 

1170 0,30 45,9 152,3 

1270 0,28 48,4 174,3 

1370 0,26 50,7 197,1 

1470 0,24 53,0 221,0 

 

Примітки. ρw – густина "димових газів"; μw – коефіцієнт в’язкості "димових 

газів";νw – коефіцієнт кінематичної в'язкості "димових газів". 

 

1 1
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xyxx xz
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(3.18) 
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u w
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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: 

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 за рахунок горіння,  

R(xy) – 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 (3.19): 
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за умов  q = qH; qc = 0; qi = 0; qr = 0; qs = 0, 

S = 0, u = ug; w = 0; 
z


 


; z=H, 

(3.19) 

 

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 (3.20): 

 

0;    ;q Q z , 0;cq  , 0;iq  , 0;rq  , 0;sq  , 0;u  , 0;  , 0.w   (3.20) 

 

Рівняння були отримані за наступних основних допущеннях: 

1) "димова хмара" складається із сухого повітря, диму, аерозолю, водяної пари і 

конденсованої рідкої води; 

2) температура усіх компонентів димової хмари однакова і рівна Т0; 

3) тиск у газовій фазі рівний тиску в рідкій фазі і рівний Р0; 

4) в димовій хмарі середовище знаходиться в стані термодинамічної рівноваги, 

тобто парціальний тиск водяної пари рівний тиску насищення. 

 Скориставшись виразами (3.16) та (3.17) для базових хімічних реакцій, а 

саме утворення горючих матеріалів (R0), горіння вуглецю (Rc) і горіння газів 
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(Rco), були проведені теоретичні розрахунки та чисельне моделювання динаміки 

поширення димової хмари і розподіл концентрацій димових газів. 

 Під час процесу чисельного моделювання [16] розглядалися різні сценарії 

формування конвективної хмарності над зоною лісової пожежі і поширення 

димових газів (рис.3.4).  
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Рис. 3.4. Моделювання динаміки поширення димової хмари в умовах стійкої 

стратифікації. 

 

 Під час моделювання [16] атмосферної циркуляції зона перегріву 

розширялась у часі, імітуючи просування фронту пожежі. Процеси горіння 

розвивались у межах приземного підшару, над зоною пожежі задавався 

турбулентний потік домішок з характерними значеннями, які були взяті із 

спостережень. Результати експерименту показали, що в штильових умовах по 

мірі наростання температури над осередком формується вертикальний 

струмінь, який переносить тепло і продукти горіння вверх. Максимум 

вертикальної швидкості в струмені рівний w=3м/c. Із результатів числових 

експериментів слідує, що форма аерозольної хмари сильно залежить від 
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співвідношення факторів адвекції і конвекції, які на різних стадіях розвитку 

обумовлювали різні ефекти. Наприклад, навіть помірний вітер на початковій 

фазі пожежі призводить до припинення конвективних рухів і хмара диму 

стелиться по землі. Область горіння Rф (рис. 3.5.) мала вигляд кола радіусом 

100 м в якому задавалась S0 = 1; Т0 = 340 K. Розрахункова сітка бралась 

рівномірною по горизонталі і малою 128128 вузлів з ∆х = ∆у = 70 м. По 

вертикалі сітка містила 100 рівнів, а верхня границя області задавалась на 

висоті 5 км.  
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Рис. 3.5. Графік розподілу концентрацій димових газів для стану стабільності 

атмосфери A та висоти підйому факела( hф.). 

  

 Таким чином, визначені основні аналітичні залежності процесів 

утворення "димових хмар", які спричинені лісовими пожежами в складних 

радіаційних умовах формування пожежного навантаження. 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 Чорнобильської зони відчуження. 
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 3.3. Моделювання процесів викиду та перенесення продуктів 

згоряння із зони лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення 

пожежного навантаження 

 

 Проблему моделювання викиду продуктів згоряння (ПЗ) під час лісової 

пожежі було розглянуто в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених 

[17-22] і вона складається з ряду самостійних задач, обумовлених поетапними 

фазами їх виникнення і поширення. Можна виділити як мінімум декілька фаз 

розвитку процесу міграції ПЗ. У першій фазі відбувається перехід ПЗ в 

навколишнє середовище у вигляді димової хмари. У другій фазі шлейф диму 

рухається переважно вздовж поверхні землі. По мірі віддалення від осередку 

пожежі у димовому шлейфі залишається все менше часток диму в результаті їх 

"сухого" осадження і розсіювання. Для описання такого складного процесу 

міграції ПЗ можна застосовувати різні динамічні моделі. Однак, для розрахунку 

процесів викиду ПЗ, що швидко протікають, з декількох осередків займання 

необхідно використовувати розрахункові методи, більше удосконалені у 

фізичному відношенні і прості в математичному.  

Дослідження [23] довели, що рівняння турбулентної дифузії ПЗ, які 

поступають в атмосферу з осередків лісової пожежі з координатами (x, y, z) і які 

знаходяться в необмеженому просторі, в наближенні постійності швидкості 

вітру і коефіцієнтів турбулентної дифузії можна записати у вигляді (3.21): 

 

2 2 2 3

2 2 2
1

;i
x y z i

i i

C C c C C
k k k V

t x y z x

    
   

    
  

– ∞ < x, y, z < ∞;   t > 0;   C(0, 0, ∆hеф, 0) = Q/∆W, 

(3.21) 

 

де С(х, у, z, t) – концентрації ПЗ у повітрі в залежності від просторових 

координат і часу; 

kx, ky, kz – коефіцієнти турбулентної дифузії ПЗ в приземному шарі атмосфери; 
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 Vx, Vy – проекції швидкості вітру на осі х и у відповідно; 

 Vz – сума швидкостей гравітаційного осідання ПЗ і руху хмари диму у 

вертикальному напрямку (вісь z – направлена перпендикулярно до поверхні 

землі); 

 Q – кількість ПЗ  , які викинуті в атмосферу у процесі лісової пожежі; 

 ∆W – об'єм ПЗ, викинутий при пожежі в навколишнє середовище; 

 ∆hеф – ефективна висота піднімання димової хмари відносно поверхні 

землі. 

Спростимо вираз, зробивши заміну перемінних (3.22): 

     , , , , , , exp 2 / 4 ;t xC x y z t q x y z t V x V k     

2 2 2

2 2 2
;x y z

q q q q
k k k

t x y z

   
  

   
 

– ∞ < x, y, z < ∞;   t > 0;   C(0, 0, ∆hеф, 0) = Q/∆W. 

(3.22) 

 

Відтак, шукане рішення рівняння (3.22) представлено у вигляді (3.23): 

 

С(х, у, z, t) = QG(x, y, z, t), (3.23) 

 

де  
   

2 223

1

, , , exp
4 4 4

t

i

i x y z

x V z hy
G x y z t A

k t k t k t

  
    

  
  є функція Гріна, а 

1
.

2
i

i

A
k t

  

Будемо вважати, що процеси деструкції пожежного навантаження в 

осередку лісової пожежі починаються в момент часу t = 0, а припиняються при 

t = tn.  

Припустимо, що осередок лісової пожежі є безперервна послідовність 

миттєвих осередків лісової пожежі. Вираз для розрахунку концентрації ПЗ у 

повітрі, утвореної дією такого осередку лісової пожежі, у відповідності з 
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властивостями функції Гріна буде мати наступний вигляд (3.24): 

     
0

, , , , , , ;

T

C x y z t P G x y z t     

,
.

,

n n

n

t if t t
T

t if t t

 
  

 
 

(3.24) 

 

Потужність джерела викиду ПЗ з осередку лісової пожежі можна 

визначити, поділивши сумарну кількість викинутих ПЗ в атмосферу на час дії 

джерела за виразом (3.25): 

.t nP Q t  (3.25) 

 

Процес перенесення ПЗ від безперервно діючого викиду   ,P t const  

можна розрахувати за допомогою (3.24) за умови tn→∞ і t→∞, причому у 

даному випадку інтеграл буде мати аналітичне рішення. Концентрація 
nC  у 

любій точці простору  , , ,j j j

jX x y z  буде "створена" дією n точкових 

осередків лісової пожежі і потужністю джерела викиду ПЗ – Рj кожний, що має 

координати  1 2 3, , ,j j j

jL l l l та розраховується за виразом (3.26): 

 

   
1

, , , .
N

n j j j j j

j

C X L C P X L


  (3.26) 

 

Слід зазначити, що наведений вираз (3.26) можна використовувати для 

розрахунків процесу міграції ПЗ від декількох осередків лісової пожежі, які 

мають складну геометричну форму. До переваг запропонованого 

методологічного підходу слід віднести можливості розрахунку полів 

концентрації ПЗ у повітрі, які утворюються від осередків пожежі на площі, 

лінійних або об'ємних.  

З метою перевірки адекватності запропонованого математичного апарату 
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щодо вирішення складних задач аналізу негативного впливу радіоактивно-

насичених продуктів згоряння на стан довкілля, розглянемо наступні умови 

чисельного моделювання у вигляді апроксимуючих часових коливань 

потужності джерела лісової пожежі простою періодичною функцією часу у 

вигляді (3.27): 

   0 1 cos ,Q t Q t    (3.27) 

 

 Рішення рівняння (3.27) можна представити у вигляді (3.28): 
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(3.28) 

 

де 
2 2 2

;
x y z

x y z
R

k k k
       

1/2
2

2 2
21

;
4 42 x x

V V
M

k k

 
 

        
  
 

 

1/2
2

2 2
21

.
4 42 x x

V V
N

k k

 
 

       
  
 

 

У виразі (3.28) маємо  λ – коефіцієнт зменшення концентрації домішки 

аерозолів і часток диму у результаті сухого осадження. 

З аналізу видно, що на відстані Lm  

/ 2 ,m iL k N   (3.29) 

 

від джерела пожежі буде формуватися фронт підвищеної концентрації ПЗ 

(3.30), яка буде максимальною при (х = L) при 
2

.t





 

0
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2
1 exp .

i i
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Висота димової хмари розраховується за виразом (3.31): 

 

1/3 2/3 1,ef ih M X U        (3.31) 

 

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 (3.32): 

3/5 1

1 ,L M U      (3.32) 

 

де ε1 – перехідний коефіцієнт для і-ої стійкості атмосфери значення яких 

приймаються [24] у відповідності до табл. 3.10. 

Таблиця 3.10.  

Дані щодо перехідних коефіцієнтів для характеристики атмосфери по 

Пасквіллу. 

Позначення якісної 

характеристики стійкості 

атмосфери по Пасквіллу 

Значення 

перехідних 

коефіцієнтів 

стійкості 

атмосфери, ξі 

Значення перехідних 

коефіцієнтів стійкості 

атмосфери, ε1 

М > 10МВт М ≤ 10МВт 

Нестійкий стан А, В 3,34 146 112 

Нейтральний стан C, D 2,84 102 78,5 

Стійкий стан 
E 3,30 85,2 63,4 

F 3,34 14,7 32,1 
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Для чисельного моделювання утворення і поширення шлейфа диму і 

випадіння з нього часток ПЗ була запропонована трьохмірна модель з 

використанням рівнів імпульсу, маси і енергії повітряного потоку і кількості 

часток ПЗ у димовому шлейфі. Застосування зазначеної  моделі потребувало 

чисельного вирішення системи звичайних диференційних рівнянь для 

швидкості повітряного потоку по осі струменю, його перегріванню по 

відношення до навколишнього повітря, радіусу струменю диму і концентрації 

ПЗ у димовому струмені. Кожний шар розглядався як окреме незалежне 

джерело ПЗ, для якого розраховувалась концентрація ПЗ в атмосфері на різних 

віддалях від місця викиду.  

Реальні поля вітру і температури, які були отримані з даних 

радіозондування, були використані в якості вхідної інформації при 

моделюванні. Передбачалось, що лісова пожежа займала кругову територію 

радіусом 100 метрів при тривалості конвективної стадії лісової пожежі в 1 

годину. Мінімальна висота підіймання струменю мінялася у межах від 2000 до 

2500 м у залежності від стратифікації пограничного шару і профілю швидкості 

вітру в ньому.   

В ході дослідження [23] були отримані поля (рис. 3.6), на яких наведена 

динаміка утворення і переміщення димової хмари під час лісової пожежі в 

складних умовах формування пожежного навантаження. 

  
Рис. 3.6. Динаміка утворення і переміщення димової хмари в просторі під час 

лісової пожежі в складних умовах формування пожежного навантаження. 
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В подальшому під час чисельного моделювання [23] розглядалась 

розігріта димова хмара ПЗ, яка за рахунок архімедової сили піднімалась в 

атмосферу зі швидкістю не більше 10 м/с. Летучі частки ПЗ мали складний 

морфологічний і хімічний склад за густини – (3–10) мг/см
3
, а їх спектр 

змінювався в широкому діапазоні розмірів (0,1–100) мкм при аеродинамічному 

діаметрі (АМАД) від 30 до 50 мкм. Передбачалось, що після стабілізації хмари 

диму, перенесення і розсіювання дрібнодисперсних фракцій здійснювалось у 

спокійній атмосфері, а дисперсний склад летючих часток у димовій хмарі 

мінявся тільки за рахунок гравітаційного випадіння. 

У якості рівняння утворення і переміщення димової хмари ПЗ 

використовувалось рівняння динаміки тіла з перемінною масою. У процесі 

математичного моделювання аналізувалися наступні процеси: 

- перенесення летучих часток ПЗ було направлено атмосферною течією; 

- розвиток струменю при викиді нагрітих газів в атмосфері, 

характеризувався зміною швидкості вітру, температури і тиску, а також 

постійним перемішуванням нагрітих газів з оточуючим повітрям; 

- розсіювання дрібнодисперсних часток ПЗ пройшло за рахунок 

атмосферної турбулентної дифузії й їх седиментації у полі тяжіння, а також 

взаємодії з підстилаючою поверхнею. 

Кінцева картина забруднення місцевості формувалася за час, який 

залежав від відстані до точки лісової пожежі і метеорологічних параметрів. 

Наступний числовий експеримент проводився в області моделювання – 

міграції летучих часток ПЗ у вигляді паралелепіпеду розміром (10105) км
3
, 

нижня границя – функція z =  (x, y) – яка описує рельєф місцевості, значення 

якої рівні абсолютним відміткам висоти рельєфу зони відчуження, у вузлах 

рівномірної сітки, заданої з кроком ∆х = ∆у = 100 м. Розміри сіткової ділянки 

454030 вузлів. По вертикалі використовувався нерівномірний крок. Крок за 

часом складав ∆ = 30 с. Температура підстиляючої поверхні вираховувалася з 

врахуванням відносної висоти точки місцевості і стратифікації фонової 
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атмосфери.  

Результати розрахунку динаміки утворення, переміщення і випадіння 

летючих часток ПЗ під час лісової пожежі середньої категорії в складних 

умовах формування пожежного навантаження [23]  наведено на рис. 3.7.  

 

 а б 

 

в 

Рис. 3.7. Динаміка зміни густини випадіння летучих часток ПЗ на сліді 

димового шлейфу: а – t1=30 хв.; б – t2=120 хв.; в – t3=210 хв.. 

 

 Таким чином, розглянута 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. Низка проведених натурних та чисельних 

експериментів довела адекватність наведеного математичного апарату для 

проведення подальших комплексних досліджень в інтересах вирішення задач 
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прогнозування негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля. Останній 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. 

 

 Висновки за третім розділом. 

 

 1. Математична модель лісової пожежі в складних радіаційних умовах 

утворення пожежного навантаження є двомірною та двофазною моделлю, що 

описується системою аналітичних залежностей, 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. 

 2. Визначені основні аналітичні залежності процесів утворення "димових 

хмар", які спричинені лісовими пожежами в складних радіаційних умовах 

формування пожежного навантаження. 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 Чорнобильської зони відчуження. 

 3. Розглянута 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 
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часток у димовому шлейфі. Низка проведених натурних та чисельних 

експериментів довела адекватність наведеного математичного апарату для 

проведення подальших комплексних досліджень в інтересах вирішення задач 

прогнозування негативного впливу лісових пожеж на стан довкілля. Останній 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. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ВНАСЛІДОК ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ В 

СКЛАДНИХ РАДІАЦІЙНИХ УМОВАХ УТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

 

 Рішення четвертої наукової задачі здійснено у наступній послідовності: 

по-перше, сформовано методику та проведено низку експериментальних 

досліджень негативного впливу на стан довкілля лісових пожеж у натурних 

умовах утворення радіоактивного пожежного навантаження, по-друге, 

проведено групу експериментальних досліджень негативного впливу на стан 

довкілля лісових пожеж в лабораторних умовах утворення радіоактивного 

пожежного навантаження, по-третє, на базі отриманих експериментальних 

залежностей здійснено порівняльну оцінку з достовірності отриманих в ході 

лабораторного дослідження результатів. 

 

4.1.  Результати експериментальних досліджень негативного впливу 

на стан довкілля лісових пожеж у натурних умовах утворення 

радіоактивного пожежного навантаження 

 

 Після завершення формування зон радіоактивного забруднення в 

результаті аварії на 4-му блоці ЧАЕС радіоактивність приземного шару 

атмосфери в основному визначається процесами вторинного підйому та 

перенесення радіоактивних часток, що випали на поверхню землі. Значне 

підвищення радіоактивності повітря відбувається під час лісових пожеж, 

суховіїв, пилових бур та інших атмосферних аномалій, особливо в Зоні 

відчуження [1-5]. 
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 При цьому радіоактивні аерозольні частки можуть підніматися на 

відносно велику висоту, що обумовлює розширення масштабу просторового 

негативного впливу на стан довкілля внаслідок радіоактивного забруднення [6-

8]. 

 Пожежі в лісах, забруднених чорнобильськими радіонуклідами, поряд з 

дефляційними процесами й антропогенними факторами, сприяють підвищенню 

радіоактивного забруднення як приземного шару повітря в районах пожеж, так 

і атмосфери в цілому за межами зони горіння. При цьому кількість техногенних 

радіонуклідів, що надходять у повітряний простір, визначається, крім 

параметрів виду пожежі (низовий, верховий, перехідний, підземний), 

величиною загального радіоактивного забруднення осередку пожежі, 

характером ландшафту, метеорологічними умовами динаміки накопичення 

радіонуклідів елементами лісових біогеоценозів на момент займання (кора 

дерев і чагарників, хвоя, лісова підстилка, травостій) [9-11]. 

 В якості експериментального матеріалу нами було відібрано три лісові 

пожежі, які мали місце в різні пори року та мали різну локацію виникнення [12-

17]. 

І: серія великих лісових пожеж і реєстрація сплесків концентрації 

радіонуклідів у приземному шарі повітря (вимірювання Чорнобильським 

радіоекологічним центром). Мінімальна концентрація 
137

Cs становила 1,7·10
–

2 
Бк/м

3
, яка на два порядки перевищувала контрольний рівень, що сприяло 

збільшенню дозових навантажень на населення. Аналіз наявної інформації про 

осередки пожеж 1992 року та запасів радіонуклідів у біомасі, дозволив 

встановити, що діапазон радіоактивного забруднення атмосфери 
137

Cs склав 

(30–140) ГБк. 

ІІ: поблизу села Товстий Ліс, розташованого в 20 км на захід від ЧАЕС, 

виникло декілька осередків загоряння рослинного покриву з високим рівнем 

радіоактивного забруднення ґрунту 
137

Cs > 3900 кБк/м
2
. Пожежа 

продовжувалася майже три доби, у результаті чого вогнем було знищено 30 га 

лісу та 16 га трав'яного покриву. У приземному шарі атмосфери спостерігалася 
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значна задимленість повітря. Аналіз проби повітря показав збільшення вмісту 

137
Cs до 2,3∙10

–3 
Бк/м

3
, що перевищувало значення контрольного рівня 

радіоактивного забруднення у Зоні відчуження. Пожежна складова 

радіоактивного забруднення 
137

Cs повітряного басейну склала (13,5–70) ГБк. 

ІІІ: на територіях трьох держав РФ, Білорусі, України були значні 

осередки пожеж лісу і торфовищ, забруднених радіонуклідами в період аварії 

на 4-му блоці ЧАЕС.  

Аналіз проб повітря, взятих у зоні відчуження на віддалі 10 км від ЧАЕС, 

показав збільшення вмісту 
137

Cs до 3,2 ∙ 10
–4

 Бк/м
3
. У результаті цих пожеж 

відбулося радіоактивне забруднення повітряного басейну активністю (0,5 –

 1,6) ГБк. 

Кількість радіоактивних аерозолів, що утворилися при лісових пожежах 

на території з приблизно однаковим радіоактивним забрудненням, визначалася 

співвідношенням мас кожного зі згорілих елементів компонентів лісових 

біогеоценозів.  

Зменшення кількості техногенних радіонуклідів в атмосферному повітрі 

протягом певного проміжку часу, що визначають сучасну радіоекологічну 

ситуацію у Чорнобильській зоні, розглянемо крізь період їх напіврозпаду [18]. 

Для 
137

Cs (Т1/2 = 30 р.) і 
90

Sr (T1/2 = 29,12 p.) це становіть близько одного 

періоду напіврозпаду, а для трансуранових елементів (ТУЕ): 
238

Pu 

(T1/2 = 87,7 p.), 
239

Pu (T1/2 = 24 065 p.), 
240

Pu (T1/2 = 6537 p.), 
241

Am (T1/2 = 433 p.) 

зниження радіоактивності становить лише близько 35 %, 3 %, 5 % і 8 % періоду 

напіврозпаду відповідно. Наведені дані переконливо свідчать, що незважаючи 

на час понад 30 років після Чорнобильської катастрофи на території Зони 

відчуження та Зони безумовного (обов'язкового) відселення продовжується 

зберігатись аномально висока концентрація ТУЕ. 

Влітку проводилися спостереження в польових умовах за радіоактивними 

випадіннями в Зоні відчуження (поблизу сіл Погонне, Крюки, Савичі) сталося 7 

лісових пожеж, а сумарна площа пройдена вогнем склала 1230 га [19, 20]. 

Результати вимірювань густини радіоактивних випадінь у населених 
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пунктах (м. Прип'ять, м. Чорнобиль), розташованих від місця лісових пожеж на 

відстані 7,0 км і 12,5 км, наведено на рис. 4.1, та 4.2. Напрямок вітру в дні 

спостереження, був південно-східний. 
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Рис 4.1. Надлишкова густина випадінь 

радіоактивних продуктів згоряння у 

м. Прип'ять 

Рис. 4.2. Надлишкова густина випадінь 

радіоактивних продуктів згоряння у 

м. Чорнобиль 

 

Експериментальні дані, отримані в м. Чорнобиль під час лісових пожеж 

(табл. 4.1), свідчать про те, що понад 90 % усіх димових часток становлять 

димові частки розміром 0,2–1,6 мікрон. 

 

Таблиця 4.1 

Розмір димових часток отриманих в результаті натурних досліджень 

r 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,6 1,6–3,2 3,2–6,4 6,4–12,3 

n/n0 0,14 0,51 0,29 0,06 0,02 0,001 

 

Примітка: 

r – радіус димових часток; 

n – число димових часток даного розміру в одиниці об'єму; 

no – загальне число димових часток всіх фракцій в одиниці об'єму. 
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Для опису розподілу димових часток за розмірами на підставі 

експериментальних даних використовувалося нормально-логарифмічне 

розподілення (4.1): 

 

  ,
2

rlnrln
exp

r2

1
rf m








 



 (4.1) 

 

де mr  – медіанний радіус димової частки; 

  – середньоквадратичне відхилення (дорівнює 0,6). 

Середній радіонуклідний склад димових часток склав у %: 
134

Cs – 5,3, 

137
Cs – 54, 1, 

90
Sr – 30,8, 

239-240
Pu – 0,4. 

У табл. 4.2 наведений розподіл фракцій димових часток за їх 

еквівалентним діаметром  d  і відповідні відносні маси  m  радіоактивних 

продуктів згоряння, а також експериментальне визначення швидкості осідання 

 gW  та стала вимивання опадами   . 

 

Таблиця  4.2 

Основні фізичні характеристики димових часток в осередку пожежі отримані у 

результаті натурних експериментів.  

m, г 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

d, мкм 10 16 28 36 42 

Wg, м/с 1,5 10
–3 

1,0 10
–4 

2,0 10
–2 

2,5 10
–2 

3,0 10
–2 

λ, с
–4 

1,0 10
–3 

3,0 10
–4 

4,0 10
–4 

4,5 10
–4 

4,5 10
–4 

 

Натурні дослідження проводились у польових умовах у Зоні відчуження 

на різних відстанях (7 та 15 км) від центру лісової пожежі, що знаходилась на 

відстані 10 км у західному напрямку від ЧАЕС, біля селищ Товстий Ліс та Старі 
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Шепеличі, де протягом останнього часу мали місце декілька загорянь 

рослинних угрупувань (лісові масиви) при перехідній пожежі. Дана територія 

характеризується вузьким західним слідом радіоактивного забруднення 

шириною близько 1,5 км з рівнем радіоактивного забруднення ґрунту більше 

5,7∙10
–3 

кБк/м
2
. Пожежі тривали дві доби у результаті чого вогнем було знищено 

30 га лісу. Струмінь диму сягав висоти 1,2 км, а довжина димового шлейфу до 

20 км. За даними метеостанції Чорнобиль загальна метеорологічна та 

радіаційна ситуація перед лісовою пожежею у точках спостереження 

визначалась такими показниками: напрямок вітру північно-західний, швидкість 

у діапазоні 1,5 – 3 м/с, пориви 7 – 8 м/с, середня температура повітря 19 С, 

питома об'ємна активність 
137

Cs фонова у приземному шарі атмосфери 

знаходилась у діапазоні (1,2–5,1)·10
–4 

Бк/м
3
.Під час лісової пожежі проводився 

відбір проб випадінь радіоактивних продуктів згоряння на шлейфі димової 

хмари за стандартною методикою за допомогою марлевих планшетів, 

розташованих на рівній відкритій місцевості, а також експериментальне 

дослідження концентрації аерозолів та зважених часток диму.  

На місці попелища, після лісової пожежі, бралися зразки зольного 

залишку та проводився дисперсійний аналіз нелеткої золи шляхом осадження 

твердо дисперсійної фази.  

Фракції золю виділяли методом седиментографічного аналізу з 

використанням лабораторних центрифуг. Тривала відсутність дощів, низька 

питома вологість повітря при досить високій температурі дозволили провести 

вимірювання густини радіоактивних випадінь на сліді димового шлейфу 

протягом декількох діб з експериментальною похибкою (5–15) %.  

На рис. 4.3 наведено зовнішній вигляд димових часток у повітрі, які були 

відібрані на різних відстанях від місця лісової пожежі, а на рис. 4.4 – їх 

розподіл за діаметром. 
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а б 

 

Рис. 4.3. Зовнішній вигляд димових часток у повітрі при лісових пожежах: а –

 відстань 7,0 км; б – відстань 15,0 км. 

 

 
 а б 

 

Рис. 4.4. Розподіл аерозольних часток продуктів згоряння за діаметром у 

залежності від концентрації 
137

Cs в них на відстані 7,0 км (а) та 15 км (б) від 

місця пожежі. 

 

У табл. 4.3 наведено ізотопний склад радіонуклідів у димових частках 

отриманих під час аналізу наведених лісових пожеж зі складним радіоактивним 

пожежним навантаження. 
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Таблиця  4.3 

Ізотопний склад і радіоактивність радіонуклідів у димових частках на різних 

відстанях від місця лісової пожежі. 

Відстань, 

км 

Активність, кБк 

134
Cs 

137
Cs 

90
Sr 

239+240
Pu 

238
Pu 

7,0 5,1 ± 0,05 21,2 ± 2,1 380 ± 15 3,2 ± 0,3 1,29 ± 0,07 

15,0 1,2 ± 0,01 8,9 ± 1,5 230 ± 10 1,8 ± 0,1 0,71 ± 0,02 

 

На рис. 4.5 наведено розподіл часток продуктів згоряння лісових пожеж з 

радіоактивним ураженням пожежного навантаження в залежності від їх 

діаметра. Ці частки у середньому на 55 % складаються з різних смол, на 25 % із 

сажі та на 25 % з леткої золи та довго (протягом 5 діб) утримаються в 

атмосфері. 

 

 

 

Рис. 4.5. Гістограма розподілу фракцій часток продуктів згоряння в залежності 

від їх діаметра. 
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 З рис. 4.5 видно, що розподіл густини активності летких часток у повітрі 

за критерієм Колмогорова [21], при значимості 0,05 не суперечить 

логнормальному закону (4.2): 
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 (4.2) 

де  0rN  – концентрація 
137

Cs у складі аерозольної частки, радіусом r0; 

pN  – повна концентрація 
137

Cs у складі аерозольних часток; 

 0rn  – питома концентрація 
137

Cs; 

gr  = 2,74·10
–6

 м; 

g  = 2,18 – стандартне геометричне відхилення. 

Очевидно, що  0rG  зв'язана з диференціальною функцією 

співвідношенням (4.3): 

   
0r

0

0 ,dgrG   (4.3) 

де   – змінна інтегрування. 

На рис. 4.6 наведено розрахований [22] для 24 проб дисперсійний склад 

аерозольних часток зі шлейфу димової хмари. 
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Рис. 4.6. Розрахований медіанний аерозольний діаметр летких аерозольних 

часток (точки відбору на відстані ■ – 7 км та ▲× – 15 км від епіцентру лісової 

пожежі зі складним радіоактивним пожежним навантаженням). 

Як видно з рис. 4.6 аерозольні частки диму з 
137

Cs на відстані 15 км від 

місця лісової пожежі були із значенням (0,01 – 1,0) мкм та σ = (1,5 – 2,2). 

На рис. 4.7 представлено [22] зміну інтенсивності випадінь часток диму з 

137
Сs на шлейфі димової хмари на різних відстанях від місця лісової пожежі. 

 

 

 

 а) б) 

Рис. 4.7.  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). 

 

З наведених на рис. 4.7 даних можна бачити, що різке підвищення 

густини випадінь обумовлено вимиванням з атмосфери радіоактивних часток 

диму, утворених при лісовій пожежі.  

На рис. 4.8  представлена [22] гістограма розподілу фракції нелеткої золи 

(%) за масою, а на рис. 4.9 гістограма розподілу активності 
137

Cs у зольному 

залишку. 
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Рис. 4.8. Розподіл фракцій нелеткої 

золи у лісовій радіоактивно насиченій 

підстилці 

Рис. 4.9. Розподіл активності 
137

Cs в 

зольному залишку лісової 

радіоактивно насиченої підстилки 

 

Густина забруднення згорілої підстилки становила (70–900) кБк/м
2
 і була 

покрита радіоактивним зольними частками розміром 10–20 мкм з питомою 

активністю 
137

Cs (0,6–1,5) кБк/кг, які можуть стати вторинним джерелом 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища за рахунок дефляції. 

Під час лісової пожежі у приземному шарі атмосфери фіксувалась 

підвищена концентрація 
137

Cs. Радіоактивний дим поступав із зони лісової 

пожежі (північно-західний напрямок, 10 км від Чорнобиля), а також із 

Іванківського (6,5 га) і Вишгородського (22,0 га) районів і Житомирської 

області. Північно-західним вітром радіоактивний дим від лісових пожеж 

поширювався у напрямку Києва. Радіоактивний дим (сажа, попіл та волога), 

піднімаючись вгору, поступово осаджувався на поверхню землі в залежності 

від розподілу часток продуктів згоряння за розмірами.  

На рис. 4.10 наведено [22] зміни вмісту концентрації диму в 

атмосферному повітрі в усіх фазах лісової пожежі, та розподіл об'ємної 

активності (концентрації) радіонуклідів у повітрі для різних фаз розвитку 

лісової пожежі в складних радіаційних умовах формування пожежного 

навантаження. 
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I. Показник вмісту концентрації диму у 

повітрі у місці лісової пожежі. 

II. Об'ємна активність радіонуклідів у 

атмосферному повітрі при різних 

фазах лісової пожежі. 

Рис. 4.10. Розподіл об'ємної активності (концентрації) радіонуклідів у повітрі 

для різних фаз розвитку лісової пожежі в складних радіаційних умовах 

формування пожежного навантаження. 

 

З даних наведених на рис. 4.10 видно, що об'ємна активність 

радіоактивних продуктів згоряння в основному обумовлена 
137

Cs, який складає 

82 % загальної активності, 
90

Sr – 7 %, а ТУЕ – < 1,0 %. 

Виміряний розподіл об'ємної концентрації радіонуклідів та інтенсивність 

їх осідання в атмосферному повітрі на різних відстанях від лісової пожежі 

наведені на рис. 4.11. 



143 

 

 
I. Розподіл об'ємної концентрації 

радіонуклідів в атмосферному повітрі в 

залежності від відстані при активній 

фазі лісової пожежі. 

II. Розподіл інтенсивності осідання 

радіонуклідів в атмосферному повітрі 

в залежності від відстані при активній 

фазі лісової пожежі. 

Рис. 4.11. Розподіл об'ємної концентрації радіонуклідів та інтенсивність їх 

осідання в атмосферному повітрі на різних відстанях від лісової пожежі. 

 

На рис. 4.11 добре видно, що на відстані 2 км від місця лісової пожежі 

об'ємна концентрація 
137

Cs зменшилася на три порядки, а для 
90

Sr лише на 

порядок.  Інтенсивність осідання часток диму з атмосфери на поверхню ґрунту 

буде визначатися в основному двома факторами: "сухим" гравітаційним 

турбулентним осадженням та вимиванням опадами. Окрім того, осідання 

часток диму може відбуватися за рахунок конденсації вологи та процесів 

дифузії. 
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Швидкість "сухого" осідання радіоактивних аерозольних часток різного радіуса 

(мкм) можна визначити за законом Стокса [21] відповідно до виразів (4.4 - 4.5): 

 

;8,1r7,0,
r6

gm
V 0

0

0 


 (4.4) 

  ,5,2r0,13,
36

gr
V 00

0 


  (4.5) 

де   = 1,84·10
–5 

Па·с – динамічний коефіцієнт в'язкості повітря; 

0r  = 3·10
–10

 м, m0 = 3,6·10
–25

 кг – радіус та маса димової частки; 

g  = 9,81 м/c
2
 – прискорення вільного падіння; 

  = 1,2193 кг/м
3
 – густина повітря. 

 

На рис. 4.12 наведено дані щодо "сухого" осадження швидкості випадінь 

димових часток для різних густин, розраховані за виразами (4.4 - 4.5). З 

залежностей видно, що частки з густиною 10
–3

 кг/м
3
 найбільш стійкі у вільній 

атмосфері та можуть переноситися на великі відстані від джерела лісової 

пожежі. 

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

0,01 0,1 1 10
Діаметр аерозолю, мкм

Ш
в
и

д
кі

с
ть

 о
с
а

д
ж

е
н

н
я
, 
м

/с 1

2

 
 

Рис. 4.12. Швидкість падіння у повітрі димової частини з різною густиною: 

3333 м/кг102,12;м/кг105,21     
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На рис. 4.13 представлено розподіл активності радіонуклідів за розмірами 

димових часток для активної фази плину лісової пожежі в складних радіаційних 

умовах формування пожежного навантаження. 

 

 
Рис. 4.13. Розподіл активності димових часток за розмірами активного 

медіанного аеродинамічному діаметру в радіоактивних продуктах згоряння в 

активній фазі лісової пожежі. 

 

З рис. 4.13 видно, що негативне радіоактивне навантаження на стан 

довкілля та організм людини буде для летких часток з активним медіанним 

аеродинамічним діаметром у діапазоні 1,4 – 0,8. При цьому діаметр медіан і 

стандартні відхилення для логарифмічно-нормального розподілу складають: 

3,1,мкм5,1dm   . 

За результатами ряду вимірювань сумарна активність викинутих в 

атмосферу радіоактивних продуктів згоряння склала: І – (30–140) ГБк; ІІ  – 

(13,5–70) ГБк; ІІІ – (0,5–1,6) ГБк. 

Об'ємна активність димових часток приземних пожеж визначалася в 

основному 
137

Cs ( І – 99,5 % від загальної активності, ІІ – 98,1 %, ІІІ –97,2 %). 

Об'ємна активність 
137

Cs у приземному шарі атмосфери в дні самої високої 

задимленості зростає в 100 – 600 разів у порівнянні з фоновими значеннями, а 

їх абсолютні величини досягали: І – 1,7∙10
–2 

Бк/м
3
; ІІ – 2,3∙10

–4
 Бк/м

3
; ІІІ – 

3,2∙10
–4

 Бк/м
3
. 
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Отримані результати показали, що в приземному шарі атмосфери 

переважали частки диму з аеродинамічним діапазоном менш 1 мкм, які 

найбільш небезпечні в радіаційному відношенні.  

Таким чином, проведені дослідження в натурних умовах свідчать про те, 

що вміст радіоактивних часток диму в приземному шарі атмосфери Зони 

відчуження може різко збільшуватися на декілька порядків за рахунок лісових 

пожеж. 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. Особливу екологічну небезпеку становлять 

пожежі в лісах, забруднених Чорнобильським радіонуклідом, на західному сліді 

за рахунок випадання ТУЕ, оскільки наявність у радіоактивних продуктах 

згоряння плутонію призводять до значних дозових навантажень на стан 

довкілля та населення, як всередині, так зовні зони відчуження. 

 

4.2. Результати експериментальних досліджень негативного впливу 

на стан довкілля лісових пожеж в лабораторних умовах утворення 

радіоактивного пожежного навантаження 

 

Радіоактивний дим і леткі "зольні" частки є визначальним компонентом 

радіоактивного забруднення атмосферного повітря. Так як основна маса 

радіоактивності зосереджена у лісовій підстилці, виникає необхідність у 

систематичному вивченні поведінки радіоактивних продуктів згоряння в 

біосфері, а також процесів, що впливають на їх трансформацію, утворення та 

розпад, які безпосередньо впливають на міграцію радіонуклідів у 

навколишньому середовищі. Важливе значення у вивченні цих процесів 

відіграє правильне визначення типу забруднення природних екосистем, виду 

лісової пожежі, метеорологічних умов тощо, що неможливо без добре 
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розроблених засобів вимірювань і методик їх аналізу. 

 Аналіз та систематизація лісових пожеж у Зоні відчуження, причин їх 

виникнення та наслідків показали, що найбільш частіше всього виникають 

низові і верхові пожежі локального характеру при горінні соснового лісу. Тому 

в даній роботі лабораторним випробуванням піддали зразки біомаси з 

соснового лісу у вигляді брикетованого куба з різною кількістю горючого 

навантаження (лісова підстилка, гілки і хвоя), які спалювалися на піддонах у 

природних умовах [23]. 

 Проби лісової підстилки були відібрані на глибині до 5 см [24, 25]. 

Визначали коефіцієнт масової швидкості вигоряння рослинної біомаси. Процес 

вигорання зразків описували рівнянням (4.6): 

 

,FK
d

dm
B


 (4.6) 

 

де m  – маса зразка, кг; 

BK  – коефіцієнт масової швидкості вигоряння, кг/(м
2
∙хв); 

F  – поверхня зразка, м
2
; 

  – час, хв. 

 При умові    ,/m6F
3/2

0  

де 0  – густина зразка, кг/м
3
. 

Інтегруючи рівняння (4.6), визначали час згоряння зразка за виразом (4.7): 

 

   ,b1
K6

m 3

3/13/2
B

3/1

0 


   (4.7) 

де     ,m/mb 0   

 0m  – початкова маса зразка, кг; 

 m  – маса зразка через проміжок часу τ, кг. 
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У табл. 4.4 представлені піротехнічні характеристики лісової підстилки 

при вологості (30–40) %, гілок і хвої сосни при вологості (10–15) % для різної 

кількості горючої навантаження [26]. 

 

Таблиця  4.4 

Піротехнічні характеристики зразків біомаси для різної кількості горючої 

навантаження. 

Тип 

рослинної 

біомаси 

Кількість 

горючого 

навантаження, 

г/см
3 

Коефіцієнт 

масової 

швидкості 

вигорання (KВ), 

кг/(м
2
хв.) 

Тривалість 

горіння,  , 

хв. 

Максимальна 

температура, 

K,Tmax  

Лісова 

підстилка 

2,5–0,01 0,22 38 1023 

5,0–0,2 0,24 65 1063 

10,2–1,0 0,27 129 1103 

Гілки і 

хвоя 

сосни 

2,5–0,01 0,82 30 1153 

5,0–0,2 0,85 62 1173 

10,2–1,0 0,89 130 1273 

15,0–1,5 0,93 142 1373 

 

Після спалювання зразків проводили дисперсійний аналіз зольного 

залишку шляхом осадження твердодисперсної фази.  

Фракції золи виділяли методом седиментографічного аналізу з 

використанням лабораторних центрифуг.  

Так у табл. 4.5 наведено розподіл активності 
137

Cs у зольному залишку 

залежно від дисперсності зольних часток. 

Зміну величин активності 
137

Cs в зольному залишку проводили на 

напівпровідниковому  - спектрометрі з використанням багатоканального 

аналізатора з похибкою ≤ 15 %. 

 

 



149 

 

Таблиця  4.5 

Розподіл активності 
137

Cs в зольному залишку в залежності від їх дисперсності 

для різного виду пального матеріалу  (%). 

Тип рослинної 

біомаси 

Діаметр зольних часток, мкм 

< 2,0 < 4,0 < 6,0 < 8,0 < 10,0 

Лісова підстилка 45 30 15 12 8 

Гілки і хвоя сосни 40 25 17 8 10 

 

З даних, наведених у табл. 4.5 видно, що максимум розподілу фракції 

золи за розміром і активності 
137

Cs складає ~70 % для лісової підстилки, а для 

хвої та гілок сосни складає >60 % і припадає на частки розміром 1–5 мкм. Це 

значення зменшується зі збільшенням розміру часток золи. Отримані дані 

дозволили розрахувати швидкість вільного осадження крупних часток золи 

розміром <20 мкм у відповідності до закону Стокса за виразом (4.8): 

 

 вз

в

3
.С.П

18

gd
V 


  (4.8) 

 

де 3d  – аеродинамічний еквівалент діаметру часток золи, мкм; 

в  – динамічний коефіцієнт в'язкості повітря, Па∙с; 

g  – прискорення вільного падіння частки золи, м
2
/с; 

з  – густина частки золи, кг/м
3
; 

в  – густина повітря, кг/м
3
. 

 

Середня швидкість "сухого" осадження радіоактивної золи склала 

0,008 м/с. Поверхня лісової підстилки після пожежі буде вкрита 

радіоактивними зольними частками розміром 5 – 20 мкм з активністю 
137

Cs 

більше 60 %, які можуть стати вторинним джерелом забруднення 

навколишнього середовища за рахунок дефляції. Причому поширення 
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радіоактивної золи обумовить коефіцієнт вітрового захоплення, який є 

усередненою характеристикою від геометричних розмірів і форм часток золи, їх 

фізико-хімічних властивостей, структури та стану поверхні землі, наявності та 

виду рослинного покриву. 

Утворення та розподіл радіоактивного диму в атмосфері визначається 

конкретним видом лісової пожежі, фізико-хімічними процесами горіння та 

димоутворення, мікрофізикою й агрегатним станом радіоактивними 

продуктами згоряння, а також конкретною метеорологічною обстановкою. 

Радіоактивний дим (сажа, попіл і волога), піднімаючись вгору, поступово буде 

осідати на поверхні землі залежно від розподілу продуктів згоряння за 

розмірами. Цей процес буде визначатися в основному двома чинниками: 

"сухим" гравітаційним турбулентним осадженням і вимиванням опадами. Крім 

того, осадження часток диму може здійснюватися за рахунок конденсації 

вологи та завдяки процесам дифузії. Зразки біомаси, взяті з Зони відчуження, 

поміщали у високотемпературну піч типу СУОЛ і нагрівали до високих 

температур. Леткі продукти згоряння після попереднього охолодження 

прокачували через фільтри із синтетичної тканини, після чого проводили 

дисперсійний аналіз осаджених летких часток методом седиментографічного 

аналізу [26]. 

У табл. 4.6 наведений розподіл часток диму в залежності від 

аеродинамічного еквівалентного діаметра та для різного виду лісних горючих 

матеріалів.  

 

Таблиця  4.6 

Розподіл розмірів летючої золи для різного виду ЛГМ (%). 

Тип рослинної 

біомаси 

Діаметр летючої золи, мкм 

< 1,0 < 2,0 < 3,0 < 4,0 < 5,0 < 6,0 

Лісова підстилка 10 25 38 12 10 5 

Гілки і хвоя сосни 5 35 30 15 10 5 
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Коефіцієнт утворення летких часток (аерозолів) радіоактивних продуктів 

згоряння визначали за виразом (4.9): 

 

,
m

mm
b

0

з0
.С.П


  (4.9) 

 

де зm  – маса золи, кг. 

Отримані результати вказують на те, що вихід летких часток при згорянні 

лісової підстилки (при вологості 40 %) склав 3,5 % за масою, а при горінні гілок 

і хвої сосни (вологість 15 %) – ~5,7 %, що добре узгоджується з раніше 

отриманими даними. Розподіл летких часток за розмірами можливо 

апроксимувати логнормальною функцією виду (4.10): 
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 (4.10) 

 

де  rn  – число летких часток в інтервалі r, r + dr; 

0n  – інтегральна концентрація летких часток, визначена з логнормального 

розподілу; 

0r  – медіанний (середньогеометричний) радіус леткої частки 

радіоактивних продуктів згоряння, мкм; 

g  – стандартне геометричне відхилення. 

Відповідно до розподілу була визначена середня розрахункова 

концентрація летких часток при локальній верховій лісовій пожежі, яка склала 

~ 3∙10
8
 м

–3
. Одночасно в процесі високотемпературної сублімації зразків біомас 

вимірювали питому активність 
137

Cs в летких частках.  

У табл. 4.7 представлено результати вимірювання коефіцієнтів швидкості 

витоку [KR(T), %] 
137

Cs із зразків. 
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Таблиця  4.7 

Коефіцієнт швидкості витоку 
137

Cs з лісової підстилки, гілок і хвої сосни при 

різних температурах. 

Коефіцієнт 

швидкості витоку 

137
Cs зі зразка 

Час нагріву зразка τ, хв. 

10 20 30 40 50 60 

KR(T = 1173 K) 8,5 30,2 45,6 58,1 67,5 – 

KR(T = 1273 K) 9,2 35,1 49,9 61,3 70,0 81,2 

 

 

Отримані експериментальні дані апроксимували функцією виду (4.11): 

 

    ,A/A1ln/1TK 0R    (4.11) 

 

де A  – питома активність 
137

Cs, який вивільнився із зразка в інтервалі часу 

Δτ, Бк/г; 

 0A  – питома активність зразка на початку часового інтервалу  , Бк/г. 

На рис. 4.14 наведено дані про кількість 
137

Cs, що виділився у повітря при 

повному згорянні в печі 1 кг лісового горючого матеріалу взятого в районі 

"Рудого лісу" і біля сіл Лельов і Сахани. 

У підсумку лабораторних досліджень встановлено, що в продуктах 

горіння радіоактивно ураженого пожежного навантаження максимальну 

кількість складають димові частки з аеродинамічними діаметрами в інтервалі 

(0,5–1,0) мкм, при цьому радіус медіан і стандартне відхилення при 

логнормальному розподілі склали для 2,1мкм6,0Г д0   , для 

0,1мкм8,0Г д0   . Інтенсивність осідання 
137

Cs склала 2,3·10
–3

 Бк/(м·с), а 

швидкість осідання – 2,6 см/с для лісової підстилки. 
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Рис. 4.14. Кількість 

137
Cs, що виділився у повітря при повному згорянні 1 кг 

лісового горючого матеріалу взятого в районі "Рудого лісу" і біля сіл Лельов і 

Сахани: 1 – лісна підстилка; 2 – суха трава; 3 – хвоя сосни; 4 – кора сосни. 

 

Таким чином, запропоновані методи 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 у натурних умовах 

були вивчені закономірності поведінки 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. Останнє дає змогу у подальшому провести 
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оцінку негативного впливу на стан довкілля факторів вторинного радіаційного 

ураження, як всередині, так і зовні зони відчуження. 

 

4.3. Порівняльна оцінка отриманих результатів негативного впливу 

на стан довкілля лісових пожеж в умовах утворення радіоактивного 

пожежного навантаження 

Для оцінки адекватності отриманих нами під час натурних та 

лабораторних експериментів даних, проведемо порівняльний аналіз отриманих 

результатів з окремими результатами отриманими раніше другими авторами. 

Так на рис. 4.15 та рис. 4.16 наведені результати порівняльних 

вимірювань концентрації і густини випадіння 
137

Cs, що отримані при натурних 

вогневих дослідженнях  га25Sn   та при лісовій пожежі в Зоні відчуження в 

залежності від відстані та місця пожеж, які відбувалися в різний час. Рисунки 

підтверджують відповідність отриманих експериментальних даних. 
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Рис. 4.15. Результати порівняльних 

вимірювань концентрації 
137

Cs при 

натурному вогневому експерименті і 

при лісовій пожежі в Зоні відчуження в 

залежності від відстані від місця 

пожежі: 

Рис. 4.16. Результати порівняльних 

вимірювань густини випадіння 
137

Cs 

при натурному вогневому 

експерименті і при лісовій пожежі в 

Зоні відчуження в залежності від 

відстані від місця пожежі: 
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        На рис. 4.15 та рис. 4.16 використані  наступні визначення: 

         – осінь 1993 р., Новозибівка, Брянська обл., РФ [27]; 

         – літо 1992 р., м. Прип'ять, Україна [28]; 

        ○ – літо 1992 р., м. Чорнобиль, Україна [29] 

На рис. 4.17 та рис. 4.18 відповідно наведено результати порівняльних 

вимірювань інтенсивності та швидкості осідання 
137

Cs при контрольованій 

лісовій пожежі  2
n м6060S   i при лісовій пожежі в Зоні відчуження, які 

відбулися в різний час. 
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Рис. 4.17. Результати порівняльних 

вимірювань інтенсивності осідання 

137
Cs при лісових пожежах у Зоні 

відчуження в залежності від відстані 

від місця пожежі: 

Рис. 4.18. Результати порівняльних 

вимірювань швидкості осідання 
137

Cs 

при лісових пожежах у Зоні 

відчуження в залежності від відстані 

від місця пожежі: 

де наступні визначення: 

        – 21–22.07.2002 р., лісова пожежа в Зоні відчуження  

       (північно-західний напрям, 10 км від ЧАЕС; 

       ○ – 15.05.2003 р., с. Новошеполічи, 5 км на 280 від ЧАЕС [29] 

З наведених на рисунках даних видно незначну відмінність, яка 
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пояснюється різними умовами проведення вогневих випробувань та реальними 

умовами, що мали місце під час лісової пожежі. В цілому результати 

лабораторних досліджень знаходяться у довірчому інтервалі 0.95. 

Для оцінки негативного впливу на стан довкілля процесу винесення 

радіоактивних продуктів згоряння в повітря використовують коефіцієнт (RF) i 

швидкість ресуспензії. Коефіцієнт RF визначається як відношення концентрації 

часток, що вторинно надійшли у повітря у результаті пожежі, на одиницю 

об'єму до поверхневої активності на одиниці площі лісового ґрунту.  

У табл. 4.8 наведено результати порівняння контрольованих вогневих 

експериментів і лісових пожеж за різні періоди часу. 

Таблиця  4.8 

Порівняльні вихідні дані по 
137

Cs під час лісових пожеж в складних радіаційних 

умовах формування пожежного навантаження. 

Час, вид пожежі та місця 

проведення досліджень 

Коефіцієнт 

ресуспензії, 

RF, м
–1

 

Швидкість 

ресуспензії, с
–1

 
Література 

Осінь 1993 р. Низова лісова 

пожежа (S = 25 га), 

Новозибківський лісгосп, РФ 

(8,0 ± 4,8)·10
–6 

(2,9 ± 1,7)·10
–6

 [27] 

21–22 липня 2002 р. 

перехідна лісова пожежа, 

10 км від ЧАЕС (північно-

західний напрямок), Зона 

відчуження 

(3,2 ± 0,9)·10
–7 

(2,3 ± 0,5)·10
–6 

[28] 

15 травня 2003 р. Низова 

лісова пожежа (S = 6060 м
2
) 

5 км на 280 від ЧАЕС 

с. Новошеполичі, Зона 

відчуження 

(7,0 ± 2,8)·10
–7 

(2,1 ± 0,3)·10
–6 

[29] 
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Аналіз даних з табл. 4.8 показує, що початкове (1993 р.) значення 

коефіцієнта RF для 
137

Cs змінюється у діапазоні від 8,0∙10
–6

 до 7,0∙10
–7

 м
–1

, а 

швидкість ресуспензії залишається без змін. Для періоду останніх 10 років його 

величини не перевищували 10
–7

, тобто величина коефіцієнта RF у часі 

змінюється за експонентою зі сталим спадом 3
2/1 107   рік. 

Таким чином, 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 гарне співпадання в довірчому інтервалі 

0,95. Останнє свідчить про адекватність сформованого математичного апарату 

та побудованої на його базі методики лабораторних досліджень негативного 

впливу на стан довкілля негативних чинників лісової пожежі в умовах 

радіаційного утворення пожежного навантаження. 

 

 Висновки за четвертим розділом 

 

1. Проведені дослідження в натурних умовах свідчать про те, що вміст 

радіоактивних часток диму в приземному шарі атмосфери Зони відчуження 

може різко збільшуватися на декілька порядків за рахунок лісових пожеж. 

Короткочасний (декілька суток) 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. Особливу екологічну небезпеку становлять пожежі в 

лісах, забруднених Чорнобильським радіонуклідом, на західному сліді за 

рахунок випадання ТУЕ, оскільки наявність у радіоактивних продуктах 

згоряння плутонію призводять до значних дозових навантажень на довкілля та 

населення, як всередині, так зовні зони відчуження. 

2. Запропоновані методи лабораторного вивчення негативного впливу на 

стан довкілля небезпечних чинників лісових пожежах в складних радіаційних 
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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 у натурних умовах 

були вивчені закономірності поведінки 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. Останнє дає змогу у подальшому провести 

оцінку негативного впливу на стан довкілля факторів вторинного 

радіоактивного ураження, як всередині, так і зовні зони відчуження. 

3. 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 гарне співпадання в довірчому інтервалі 0,95. Останнє свідчить про 

адекватність сформованого математичного апарату та побудованої на його базі 

методики лабораторних досліджень негативного впливу на стан довкілля 

негативних чинників лісової пожежі в умовах радіоактивного утворення 

пожежного навантаження. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ВТОРИННОГО РАДІОАКТИВНОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ В СКЛАДНИХ 

РАДІАЦІЙНИХ УМОВАХ УТВОРЕННЯ ПОЖЕЖНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

 

 Рішення п'ятої  наукової задачі здійснено у наступній послідовності: по-

перше, запропоновано методику оцінки екологічних ризиків для довкілля 

внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження, по-друге, в рамках сформованої методики негативного впливу 

на стан довкілля, розглянуто процедуру оцінки індивідуального екологічного 

ризику вторинного радіаційного ураження задіяного особового складу 

аварійно-рятувальних підрозділів та населення внаслідок лісової пожежі в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. 

 

5.1. Пропозиції щодо зниження рівня екологічних ризиків для 

довкілля внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах 

утворення пожежного навантаження 

  

Не дивлячись на те, що в Україні існують різні підходи (профілактика, 

нормування, технічні, протипожежні заходи тощо), які направлені на 

підвищення рівня радіоекологічної безпеки лісів забруднених радіацією, 

кількість пожеж у них не зменшується.  Тому розробка нових методів аналізу 

радіоекологічних ризиків, вивчення аварійних процесів, шляхів їх розвитку і 

впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини з урахуванням 
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накопиченого досвіду у розвинених країнах світу, потребує подальшого 

розвитку з урахування сучасних можливостей щодо моделювання зазначених 

процесів. 

Запобігання лісовим пожежам і розвитку негативних екологічних 

наслідків значною мірою залежать від подальшого розвитку традиційних, 

апробованих форм аналізу, а також від застосування нових способів оцінки 

пожежно-радіаційної безпеки з використанням розроблених реальних фізичних 

процесів виникнення аварійних ситуацій і впровадження методик аналізу 

радіоекологічного ризику. Радіоекологічний ризик – імовірність і масштаб 

несприятливих для людського здоров'я наслідків впливу іонізуючого 

випромінювання, що характеризує ступінь радіаційної небезпеки для 

життєдіяльності населення [1-3]. 

Існуючий розрив між станом нормативно-законодавчої основи та рівнем 

науково-методичної бази аналізу стану пожежно-радіаційної безпеки лісових 

масивів можна помітно скоротити шляхом розробки та реалізації відповідних 

методик і методологій. Тобто постає проблема виявлення на ранніх стадіях 

ознак аварійних ситуацій і розпізнавання процесів їх виникнення, розвитку, а 

також створення нових ефективних методів, засобів і систем протипожежного 

захисту для запобігання лісовим пожежам і мінімізації економічних, 

екологічних та соціальних наслідків від пожеж.  

Відповідно шукана методика оцінки екологічних ризиків для довкілля 

внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження, яка базується на математичному апараті наведеному у розділі 3 

та апробованому у розділі 4 повинна включати наступні процедури: 

- процедуру проведення системного і комплексного аналізу параметрів, 

які характеризують радіаційно-небезпечні процеси навколо лісів (розділ 2); 

- процедуру  моделювання виникнення і розвитку лісової пожежі 

(параграф 3.1), а також міграції радіоактивних продуктів згоряння в 

навколишнє середовище (параграф 3.2 - 3.3); 
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- процедуру контролю екологічних ризиків для довкілля (розділ 4). 

- процедуру оцінки індивідуальних екологічних ризиків від впливу 

вторинних радіаційних факторів для населення. 

Процедура оцінки індивідуальних екологічних ризиків від впливу 

вторинних радіаційних факторів на здоров'я населення проводиться у наступній 

послідовності. 

Перший етап (ідентифікація небезпеки) включає облік всіх радіоактивних 

речовин, що забруднюють навколишнє середовище, визначення загрози для 

людини або екосистеми (наприклад, тимчасова або постійна присутність певної 

речовини може викликати: канцерогенез, порушення репродуктивної функції і 

генетичного коду у людини та ін.). Тому, на даному етапі процедури оцінки 

ризику аналіз ведеться на якісному рівні; 

Другий етап (оцінка експозиції) – це оцінка того, якими шляхами, через 

які середовища, на якому кількісному рівні, в який час, за якої тривалості дії 

має місце реальна та очікувана експозиція. Це також оцінка одержуваних доз і 

оцінка чисельності осіб, які піддаються такій експозиції та для якої вона є 

вірогідною. Чисельність експонованої популяції є одним з найважливіших 

чинників для вирішення питання про пріоритетність охоронних заходів, що 

виникає при використанні результатів оцінки ризику в цілях управління 

ризиком. В ідеальному варіанті оцінка експозиції спирається на фактичні дані 

моніторингу радіоактивного забруднення різних компонентів навколишнього 

середовища (атмосферне повітря, повітря усередині приміщень, ґрунт, питна 

вода, продукти харчування). Проте, нерідко цей підхід не використовують, 

через його значну вартість. Крім того, він не завжди дозволяє оцінити зв'язок 

забруднення з конкретним його джерелом і недостатній для прогнозування 

майбутньої експозиції. Тому у багатьох випадках використовуються різні 

математичні моделі розсіювання атмосферних викидів, їх осідання на ґрунті, 

дифузії та розбавлення забруднювачів у ґрунтових водах і у відкритих 

водоймах, морях та океанах. Спираючись на результати моніторингу або 

модельні дані такого роду, іноді використовують біокінетичні математичні 
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моделі, що дають оцінку накопичення радіоактивних речовин в організмі 

(наприклад, концентрація 
137

Cs, 
90

Sr, 
239

Pu в крові) з урахуванням всіх шляхів 

надходження. 

Третій етап (оцінка залежності "доза – відповідь") – це пошук кількісних 

закономірностей, що пов'язують одержувану дозу радіоактивних речовин з 

поширеністю того або іншого несприятливого для здоров'я ефекту, тобто з 

вірогідністю його розвитку. Етап оцінки залежності "доза – відповідь" 

принципово розрізняється для різних радіонуклідів. Для не канцерогенних 

радіоактивних речовин (іменованих речовинами з системною токсичністю) 

методологія виходить з концепції пороговості дії та визнає за можливе 

встановити так звану "референтну дозу" (RFD) або "референтну концентрацію" 

(RFC) (у вітчизняній літературі поширене поняття гранично допустимої дози 

опромінення, концентрації), при дії яких на популяцію живих організмів, 

включаючи її чутливі підгрупи, не створюється ризик розвитку яких-небудь 

уловимих шкідливих ефектів за весь період життя. Аналогічне поняття є в 

деяких документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) – 

"допустиме надходження в організм" ("tolerable intake" – TI). 

При оцінці залежності – "доза – відповідь" для канцерогенів, дія яких 

завжди розглядається, якщо не має порогу, перевага віддається так званій 

лінеаризованій багатоступінчатій моделі (linearized multistage model). Дана 

модель вибрана як основа уніфікованого підходу до екстраполяції з високих доз 

на низькі. При цьому основним параметром для розрахунку ризику дії на 

здоров'я живого організму є, так званий, коефіцієнт нахилу (slope factor), для 

якого звичайно використовується 95 % верхньої межі нахилу кривої "доза – 

відповідь". Чинник нахилу виражається як (Бк/кг∙добу
–1

) і є мірою ризику, що 

виникає на одиницю дози канцерогену. 

Четвертий етап, свого роду, – результат попередніх етапів, 

характеристика ризику, що включає оцінку можливих і виявлених 

несприятливих ефектів у стані здоров'я; оцінку ризику канцерогенних ефектів, 

встановлення коефіцієнта небезпеки розвитку загально токсичних ефектів, 
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аналіз і характеристику невизначеностей, пов'язаних з оцінкою, і узагальнення 

всієї інформації за оцінкою ризику. Оцінка ризику є однією з основ ухвалення 

рішення по профілактиці несприятливої дії екологічних чинників на здоров'я 

населення, а не самим рішенням у готовому вигляді 

Представлена на рис. 5.1. структура методики аналізу радіоекологічного 

ризику ґрунтується на математичному апараті для аналізу вторинного впливу 

радіації на стан довкілля при лісових пожежах в складних радіаційних умовах 

утворення пожежного навантаження. 

 

 

 

Рис. 5.1. Структура керуючого алгоритму методики аналізу радіоекологічного 

ризику вторинного впливу радіації на стан довкілля при лісових пожежах в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження. 
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Основним елементом даної методики є апріорно-апостеріорний аналіз 

радіоекологічного ризику. Апріорний аналіз ризику виникнення лісової пожежі 

базується на розгляді найпростішого потоку відмов, які призводять до пожежі, 

математичною моделлю котрого є модель "слабкої ланки" – некерованість 

вказує на ймовірність виникнення та розвиток пожежі [4]. Апостеріорний аналіз 

радіоекологічного ризику – оцінка радіаційної безпеки, яка є констатуючими 

розрахунками, що обумовлена обробкою результатів лісових пожеж, горючості 

і площі пройденій вогнем [5]. 

Радіоекологічний ризик (risk) – поєднання ймовірності настання 

небезпечної події та тяжкості радіаційних наслідків чи екологічного збитку для 

людського здоров'я, викликаних цією подією [6]. Радіоекологічний ризик 

(потенційний, залишковий, прийнятний) – це небезпека виникнення в якому-

небудь лісовому масиві негативних дій з відомими у часі та просторі 

радіаційними наслідками. З іншого боку, радіоекологічний ризик – це 

ймовірність появи (частота реалізації) пожежі, а також імовірна міра 

можливості реалізації її у вигляді радіаційних і екологічних збитків. Отже 

радіоекологічний ризик – величина "векторна" і є "кількісною" мірою 

радіаційної небезпеки, яка включає такі показники, як імовірність (частота) або 

кількість лісових пожеж, величина ймовірності екологічних втрат, ураження та 

негативні радіаційні наслідки у вигляді збитків. Оцінка радіоекологічного 

ризику має дві компоненти – оцінка його можливостей та оцінка розмірів 

ризику. Обидві ці оцінки можуть бути виражені у кількісній формі. Наприклад, 

оцінка ймовірності події, оцінка екологічного збитку в грошовому вираженні. 

Ризик є безрозмірною величиною, яка належить проміжку (0 – 1). Він 

характеризує внесок деякої причини в походження подій. У разі, коли одна з 

причин приводить до цілого ряду небезпечних наслідків і їх необхідно 

зіставляти, то з'являється можливість використання додаткової величини – 

збитку, який є числовою характеристикою наслідків ризику та може 

виражатися в грошовому еквіваленті. 

Аналіз ризиків лісових пожеж виконувався переважно на основі вивчення 
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звітних, статистичних та інших матеріалів по розслідуванню лісових пожеж для 

ідентифікації (класифікації) типів (категорій) радіоекологічних ризиків для 

кожного об'єкту досліджень [7]. Класифікація ризиків – це систематизований 

розподіл на певні групи, класи, розряди за принципом їх подібності або 

відмінностей. У роботі використовувалися основні – ієрархічний, фасетний і 

змішані методи класифікації. 

Ієрархічний метод передбачає розподіл сукупності ризиків на 

підмножини за встановленим правилом підпорядкування між ознаками, що 

класифікуються. 

Фасетний метод полягає у розподілі сукупності ризиків на підмножини 

поодинці або по декільком незалежним ознакам. Кожній позиції, що 

класифікується, надавався стандартний код, який замінював назву цієї позиції. 

Потім коди об'єднувалися в класифікацію. При проведенні аналізу 

використовувалися існуючі методи фізики, математики та комп'ютерного 

моделювання, а також порівняльний аналіз і систематичність спостережень 

(створення спеціалізованої інформаційної бази даних), узгодженість 

нормативного, правового, методичного, технічного, програмного та базового 

забезпечення. Доказ наявності певного ризику виникнення лісової пожежі був 

підставою для виконання другого рівня – попередньої оцінки радіаційних 

ризиків. Попередня кількісна оцінка ризиків має кінцевою метою отримання 

орієнтовних (перше наближення) оцінок імовірності різних за природою 

радіаційних ризиків і орієнтовні оцінки розмірів несприятливих впливів на 

населення та навколишнє середовище, які можуть виникнути у разі лісової 

пожежі. Для отримання попередньої кількісної оцінки ризиків були використані 

як стандартні методи математичної статистики, так і експертне оцінювання 

ймовірності та розміру ризику (наприклад, метод чинника, Дельфі та ін.). Це 

дозволяє розрахувати індивідуальні та колективні ризики за малими вибірками, 

отримати експертні оцінки на невеликій вибірці початкових даних по лісовим 

пожежам, їх радіаційних наслідків, використовувати і "слабоформалізовані" 

математичні методи. 
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Короткостроковість при дослідженні пожежно-радіаційних процесів, а 

також експертний характер отримання експериментальних даних не дозволяють 

оперувати інформацією, необхідною для отримання детальної (кінцевої) оцінки 

радіоекологічних ризиків. Але вони були цілком достатніми для аналізу даних 

за джерелом лісової пожежі та відпрацюванню загального плану дій по 

профілактичним заходам, ліквідації (локалізації) негативних впливів на 

організм людини та навколишнє середовище. 

Детальну оцінку радіоекологічних ризиків необхідно виконувати в тих 

випадках, коли для кожної наступної пожежі була можливість зібрати масив 

початкових даних (інформаційний масив), достатній для того, щоб на його 

основі побудувати модель виникнення та розвитку лісової пожежі, а також її 

радіаційно-екологічних наслідків, яка б дозволяла по ній розраховувати точні та 

статистично достовірні оцінки ризиків. 

Методика оцінки негативного впливу на стан довкілля від лісової пожежі 

в складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження має 

трьох рівневу структуру [8, 9]: 

- аналіз пожежних, радіаційних і екологічних ризиків; 

- попередня кількісна оцінка ризиків; 

- детальна кількісна оцінка ризиків. 

Кожний з трьох рівнів оцінок ризику включає наступні компоненти: 

- характеристика небезпек, причин, джерел і процесів виникнення лісових 

пожеж, уражаючих радіаційних факторів та розвитку пожеж у просторі і часі; 

- оцінка впливу небезпечних і шкідливих радіаційних чинників на 

організм людини та навколишнє середовище; 

- ідентифікація техногенно-екологічних загроз; 

- характеристика та ранжирування ризиків (оцінка їх імовірності та 

розмірів). 

 Таким чином, пропозиції щодо зменшення негативного впливу на стан 

довкілля від наслідків лісової пожежі на радіаційно-ураженому пожежному 

навантажені передбачають використання комплексної методики оцінки 
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радіоекологічного 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 трьох рівневого керуючого алгоритму, який у свою чергу вміщує 

22 блоки, які 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. 

 

 5.2. Пропозиції щодо зниження рівня індивідуального екологічного 

ризику вторинного радіаційного ураження задіяного особового складу 

аварійно-рятувальних підрозділів та населення внаслідок лісової пожежі в 

складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження 

 

Під час лісових пожеж в атмосферу надходять радіоактивні частки, 

концентрація яких може істотно перевищувати гранично допустимі значення. 

Вони небезпечні, насамперед, для працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів, які безпосередньо задіяні у гасінні пожеж. Отже, пожежі на 

територіях, забруднених радіонуклідами, є одним з потенційно небезпечних 

джерел дозових навантажень, які можуть вплинути на здоров'я, як особового 

складу, задіяного у ліквідації пожежі, так і населення у разі концентрованого 

переносу радіонуклідів [10]. 

Радіоекологічний ризик [11] для особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів та населення при гасінні пожеж в складних радіаційних умовах 

формування пожежного навантаження визначатися за виразом (5.1): 
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    ,
E

R P E f E Q dE     (5.1) 

 

де P(E) – імовірність серйозного порушення здоров'я людини від отриманої 

дози опромінювання Е; 

 f [E(Q)] – розподіл імовірностей вихідних подій – кількість пожеж на 

територіях, забруднених радіонуклідами. 

Розподіл імовірностей вихідних [12] – кількість пожеж можна визначити 

за виразом (5.2): 

 

   
0 0

,f Q f Q dQd



            (5.2) 

 

де f [Q()] – параметр, що характеризує частоту пожеж, які призводять до 

викиду радіоактивних продуктів згоряння в інтервалі від Q() до Q() – dQ().  

 Значення f [Q()] можна надати у вигляді (5.3): 
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 (5.4) 

 

де 0Q  – вміст радіонуклідів у горючих матеріалах; 

 Q(τ) – сумарна активність радіонуклідів, викинутих в атмосферу; 

 τ – очікуваний період часу між двома пожежами; 

 λ – коефіцієнт частоти пожеж. 

Імовірність серйозного порушення здоров'я людини від дії радіації [13] 

можна представити за виразом (5.5): 
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де g – коефіцієнт ризику, який характеризує ймовірність виникнення 

соматичних та генетичних наслідків опромінення на одиницю дози; 

 H(E,t)eff – доза зовнішнього опромінення, обумовлена вдиханням 

радіоактивних продуктів згоряння з повітрям, яке надходить через шлунково-

кишковий тракт та відкриті рани; 

 H(E,τ)ext – доза внутрішнього опромінення, обумовлена впливом 

випромінювання радіонуклідів з хмари диму і шлейфу випадіння радіоактивних 

продуктів згоряння на поверхню. 

Ефективну дозу зовнішнього опромінення [14] розраховуємо за виразом 

(5.6.): 
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 (5.6) 

 

де k1 – коефіцієнт переходу від експозиційної дози у повітрі до поглиненої 

дози у біологічній тканині; 

 k2 – коефіцієнт переходу від еквівалентної дози до ефективної дози; 

 k3 – коефіцієнт послаблення (екранування) зовнішніми перешкодами γ-

опромінення (будівлі, споруди тощо); 

 η – час знаходження пожежного на відкритій місцевості у процесі гасіння 

пожежі; 

 Dγ – середнє значення потужності експозиційної дози на місцевості; 

 t – час. 

Ефективна доза внутрішнього опромінення [15] визначається за виразом 

(5.7): 
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де βj – коефіцієнт інгаляційної дози для j-го радіонукліда; 

 G – інтенсивність дихання людини, без застосування засобів 

індивідуального захисту органів дихання; 

 ξ – частка часу, за який людина перебуває під дією вторинних 

екологічних наслідків впливу внаслідок пожежі; 

 σ – коефіцієнт зменшення (вимивання) j-их радіоактивних часток з 

димової хмари; 

 Сj(τ) – концентрація активності j-их радіоактивних часток у повітрі на 

відстані 1,7 м від поверхні землі; 

 j – радіонуклід у продуктах згоряння, значимий для інгаляційної дози; 

 τ0 – час знаходження людини  в районі гасіння пожежі; 

 τn – час знаходження людини в районі потенційного випадання "димової 

хмари" з району гасіння пожежі. 

Оперативний контроль внутрішнього опромінення здійснюють шляхом 

індивідуального розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних речовин 

до організму людини з наступним зіставленням цього показника з величинами 

ліміту річного надходження. Розрахунок величини дози проводять на основі 

розрахункової величини надходження І, яку визначають залежно від виду 

контролю таким чином: 

а) при контролі концентрації С радіонуклідів у повітрі [16] за виразом 

(5.8): 

 

,CI E CGt  (5.8) 

 

де EС – коефіцієнт перерахунку; 
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 G – величина об'єму дихання; 

 t – час роботи в контрольованих умовах; 

б) при контролі вмісту А радіонуклідів у легенях або інших інтегральних 

величин, таких як відкладення у носовій порожнині та ін. [1] за виразом (5.9): 

 

,AI E C  (5.9) 

 

де E1 – коефіцієнт перерахунку. 

Остаточну дозу розраховують з використанням дозового коефіцієнта еinh, 

що відображує радіаційно-гігієнічні умови в зоні негативного впливу за 

виразом (5.10): 

 

.inh inhE e I  (5.10) 

 

З огляду на необхідність урахування ймовірнісного характеру реального 

надходження та з метою забезпечення гарантованого неперевищення 

контрольних рівнів для оцінки необхідно вводити коефіцієнт запасу . На 

підставі зазначеного застосовують величину так званої попередньої дозової 

оцінки 
prev

inhalE , яку обчислюють за допомогою величини інгаляційного 

надходження І з урахуванням коефіцієнта запасу  та дозового коефіцієнта einh 

для даного радіонукліда за виразом (5.11): 

 

.prev

inhal inhE e I   (5.11) 

 

Розраховуючи 
n

inhalE , весь період знаходження в зоні радіоекологічного 

впливу розбивають на епізоди (це може бути один-єдиний епізод), які не 

перетинаються між собою у часі. Дані про концентрацію радіоактивних часток 
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і(або) величину відкладення у відділах респіраторного тракту за кожним 

епізодом забезпечують фактичними результатами (C, t, A) і характеристиками 

(ε, ) відповідного інструментального методу контролю. Контроль 

індивідуального внутрішнього опромінення від інгаляційного надходження 

впродовж року проводять за сумарною (накопиченою) 
n

inhalE . Метод, який має 

більшу вірогідність остаточного результату вимірювання, характеризується 

меншим значенням . 

У табл. 5.1 наведено значення конверсійних коефіцієнтів і коефіцієнтів 

запасу, застосовуваних при оперативному контролю 
n

inhalE [14]. 

 На підставі даних вивчення радіаційних факторів на місті гасіння пожежі 

в зоні зі складними радіаційними умовами формування пожежного 

навантаження, перелік цих коефіцієнтів може розширюватись, а їх значення 

уточнюватися.  

 

Таблиця 5 .1 

Конверсійні коефіцієнти та коефіцієнти запасу, застосовувані при 

оперативному контролю prev

inhalE  

Перехід при розрахунку концентрації 

та активності 
Індекс 

Коефіцієнт 

конверсійний, 

Е 

запасу, 

 

Від концентрації в зоні пожежі (Z) до 

концентрації у місці гасіння пожежі (W) 
ZW 1 5 

Від концентрації на місці пожежі (W) 

до концентрації в зоні дихання (В) 
WB 1 3 

Від концентрації в зоні дихання (В) 

до концентрації інгаляційної фракції (І) 
BI 

0,005 

1 

10 

1 

Від концентрації інгаляційної фракції (І) 

до відкладення в легенях (D) 
ID 3,5 2 
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Схема формування інгаляційного надходження та відповідна їй система 

оперативного контролю доз внутрішнього опромінення людини в умовах 

негативного впливу наслідків лісової пожежі зі складним радіоактивним 

пожежним навантаженням [13] зображені на рисунку 5.2. 

 

 
 

 

Рис. 5.2. Схема формування і контролю інгаляційного надходження, яку 

використовують для розрахунку n

inhalE . 

 

Специфіка контролю радіоекологічного забруднення повітря полягає в 

тому, що використані у формулах коефіцієнти перерахунку εС і εА включають 

проміжні коефіцієнти, пов'язані із статистичною природою явищ переходу від 

вимірювання фізичної величини С до розрахункової величини дози. Конкретні 

значення таких коефіцієнтів – це параметри відповідних функцій розподілу 

ймовірностей, які часто описують логарифмічно нормальним законом. При 

розрахунку величини Einh за даними вимірювання С результуюче стандартне 

геометричне відхилення (σ) рідко буває меншим 5–6, а часто досягає 10 і 

більше. З даних типових значень випливає, що жодний спосіб вимірювання 
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вмісту радіоактивної речовини в повітрі виробничого приміщення не може 

забезпечити прийнятної (в метрологічному розумінні) точності оцінки 

індивідуального внутрішнього опромінення. 

Викладене вище свідчить, що формула розрахунку ефективної дози Einh 

має включати не медіанні та середні значення надходження І, а відповідні 

достатньо високому (з погляду забезпечення радіаційної безпеки) довірчому 

інтервалу ймовірності. Це рівнозначно введенню коефіцієнта запасу, який 

визначають за допомогою довірчого інтервалу ймовірності, розрахованого для 

відомої функції розподілу. Складові елементарні коефіцієнти запасу для 

конкретних умов лісової пожежі уточнюють за результатами спеціальних 

досліджень. Значення довірчого інтервалу ймовірності належить вибирати за 

спеціальною методикою. 

За конверсійний коефіцієнт εID прийнято визначати обернену величину 

коефіцієнта відкладення в легенях L. Його значення розраховано на основі 

табульованих даних відкладення в різних відділах респіраторного тракту й 

усередненого розподілу активності радіоактивних продуктів згоряння за 

аеродинамічного діаметра. 

Величини коефіцієнта запасу δR (табл. 5.2) були отримані на основі 

аналізу невизначеності внеску в дозу певного радіонукліда залежно від 

варіацій, спостережуваних у співвідношеннях радіонуклідів у радіоактивних 

продуктів згоряння. 

Таблиця 5 .2 

Коефіцієнти запасу, застосовувані при контролі різних радіонуклідів або груп 

радіонуклідів при оперативному контролі Einh 

Тип випромінювання 
137

Cs 
90

Sr 
238

Pu 
239,240

Pu 
241

Am 

δR 2,8 1,6 1,5 1,0 0,6 

 

Радіаційний ризик для людини, яка підпадає під дію негативного впливу 

внаслідок лісової пожежі у складних радіаційних умовах формування 
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пожежного навантаження, від внутрішнього та зовнішнього опромінення 

можливо визначити за виразом (5.12): 

   
0 0

, , ,

t t

int inhal int int inhal inhali i
R R R H E t dt H E t dt        (5.12) 

 

де Rint – радіоекологічний ризик від зовнішнього опромінення; 

 Rinhal – радіоекологічний ризик від внутрішнього опромінення; 

 αint, αinhal – коефіцієнти ризику; 

 Hint(E,t)i – еквівалентна доза зовнішнього опромінення людини і-го 

радіонукліда за час вторинного впливу t; 

 Hinhal(E,t)i – еквівалентна доза внутрішнього опромінення людини і-го 

радіонукліда за час вторинного впливу t. 

У табл. 5.3 приведений розрахований радіоекологічний ризик за даними 

табл. 5.1. для людини від зовнішнього опромінення та за даними табл. 5.2 

радіоекологічний ризик від внутрішнього опромінення за рахунок 

інгаляційного надходження радіоактивних продуктів згоряння до організму 

людини.   

Таблиця 5 .3 

Розрахунковий радіоекологічний ризик при зовнішньому Rint та внутрішньому 

Rinhal опроміненню різними радіонуклідами 

Радіонуклід 
Клас 

всмоктування 

Радіаційний ризик 

Rint Rinhal 

137
Cs M 6,1·10

–4
 6,1·10

–4
 

90
Sr F 4,9·10

–3
 6,3·10

–4
 

238
Pu M 0,8·10

–3
 8,7·10

–4
 

239,240
Pu M 1,3·10

–4
 9,1·10

–3
 

241
Am F 5,3·10

–2
 3,5·10

–2
 

 

З наведених у табл. 5.3 даних бачимо, що межа радіоекологічного ризику 
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для людини в умовах негативного впливу наслідків лісової пожежі зі складним 

радіоактивним пожежним навантаженням, може перевищувати межу 

граничного індивідуального радіаційного ризику – 10
–3

, тому необхідно 

застосувати спеціальні міри і заходи захисту. 

З іншого боку, запропонований підхід значно розширює джерела вихідної 

інформації, придатної для отримання індивідуальних дозових оцінок, особливо 

при оперативному контролі радіоекологічного ризику. 

Таким чином, пропозиції щодо зменшення негативного впливу на стан 

довкілля від наслідків лісової пожежі на радіоактивно-ураженому пожежному 

навантажені на населення передбачають використання процедури оцінки 

індивідуального екологічного ризику вторинного радіаційного ураження 

задіяного особового складу аварійно-рятувальних підрозділів та населення 

внаслідок лісової пожежі в складних радіаційних умовах утворення пожежного 

навантаження і повинні включати наступні складові: контроль об'ємної 

концентрації радіоактивних продуктів згоряння або ж величин, прямо 

пов'язаних з нею; оцінку інтегральної концентрації радіоактивних продуктів 

згоряння; визначення активності, що відклалася в легенях та носовій порожнині 

людини, що потрапляє в зону вторинного ураження "димової хмари". 

 

 Висновки за п'ятим розділом 

 

 1. Пропозиції щодо зменшення негативного впливу на стан довкілля від 

наслідків лісової пожежі на радіоактивно-ураженому пожежному навантажені 

передбачають використання комплексної методики оцінки радіоекологічного 

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 трьох 

рівневого керуючого алгоритму, який у свою чергу вміщує 22 блоки, які 

поєднані прямими та зворотними аналітичними зв'язками. Для реалізації 

керуючого алгоритму методика передбачає використання 4 процедур, а саме: 
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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. 

 2. Пропозиції щодо зменшення негативного впливу на стан довкілля від 

наслідків лісової пожежі на радіоактивно-ураженому пожежному навантажені 

на населення передбачають використання процедури оцінки індивідуального 

екологічного ризику вторинного радіаційного ураження задіяного особового 

складу аварійно-рятувальних підрозділів та населення внаслідок лісової пожежі 

в складних радіаційних умовах утворення пожежного навантаження і повинні 

включати наступні складові: контроль об'ємної концентрації радіоактивних 

продуктів згоряння або ж величин, прямо пов'язаних з нею; оцінку інтегральної 

концентрації радіоактивних продуктів згоряння; визначення активності, що 

відклалася в легенях та носовій порожнині людини, що потрапляє в зону 

вторинного ураження "димової хмари". 
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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-кліматичні) умови регіону потенційного негативного впливу 

лісових пожеж на стан довкілля доводять практичну актуальність 
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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 
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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 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 методики оцінки 
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радіоекологічного ризику стану 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 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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1. Азаров С.І., Шевченко Р.І., Щербак С.С. Моделі процесів 

виникнення та поширення лісових пожеж зі складними радіаційними 

умовами формування пожежного навантаження. / Сборник научных трудов. 

Проблемы пожарной безопасности.  2019. Вип. 46. С.  206-216. (Стаття у 
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науки та архітектура. 2020, №154. С. 333-338. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals). Здобувачу особисто належить постановка 
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систематизація результатів експериментальних натурних та 
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4. Azarov S., Mashkov V., Shevchenko R., Shcherbak S. Methodology for 

the ecological environmental impact assessment of the forest fire consequences 

under complex radiation conditions of fire load / Scientific and technical journal 

«Technogenic and Ecological Safety», 7(1/2020). Р. 22-26. (Стаття у науковому 
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