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Прогноз наслідків
пожежі в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС:
поєднання апаратних
засобів мобільної
лабораторії RanidSONNI
та комп’ютерних технологій
СППР RODOS
Розглянуто питання сумісного застосування апаратних засобів
мобільної лабораторії RanidSONNI та комп’ютерних технологій
СППР RODOS на прикладі чисельного прогнозу радіаційних наслідків
для жителів м. Києва, пов’язаних з проходженням над містом
радіоактивної хмари, яка виникла внаслідок пожежі в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС, що сталася 5 червня 2018 року в районі Рудого лісу.
Метою проведеного дослідження було, з одного боку, поєднання
технологій швидкого реагування за допомогою застосування мобільних
засобів відбору проб навколишнього середовища та комп’ютерних
технологій прогнозу розповсюдження забруднення повітря на великі
відстані на основі даних метеопрогнозу, а з іншого — встановлення справжніх масштабів радіаційного впливу на жителів м. Києва
радіоактивної хмари, яка відповідно до метеообстановки, що склалася
на момент пожежі, мала би пройти над містом.
Інтерес до піднятої проблеми обумовлений складнощами, які виникають у разі потреби провести виміри нетривалого в часі забруднення
повітря: отримати фактичні показники забруднення повітря на великій
відстані від місця розташування джерела викиду за його нетривалої
дії в багатьох випадках можна тільки перебуваючи в центрі самої хмари, яка розповсюджується від джерела викиду вздовж напрямку вітру.
Це обумовлює випадковий характер фіксації забруднення, якщо фіксація
відбувається за допомогою стаціонарних постів контролю. Як показали
попередні дослідження, ймовірність, що сформована джерелом викиду
хмара пройде саме над місцем відбору проб, досить низька.
В статті наведено загальний опис реалізації сумісної роботи комп’ютерних технологій чисельного прогнозування розповсю
дження радіоактивної хмари в оточуючому середовищі за допомогою
комплексу програмних засобів СППР RODOS та апаратних засобів
моніторингу повітря, які встановлені на борту мобільної лабораторії
радіаційної розвідки RanidSONNI. Показано апаратні засоби, за допомогою яких проводилися відбір проб та виміри концентрацій Cs-137
у повітрі, надано результати прогнозу розповсюдження радіоактивного
викиду на великі відстані та результати оцінки доз опромінення жителів
м. Києва за весь час проходження радіоактивної хмари над містом.
К л ю ч о в і с л о в а: лісова пожежа, система RODOS, мобільна
лабораторія RanidSONNI, радіаційний моніторинг навколишнього середовища.
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а території зони відчуження Чорнобильської
АЕС 5 червня 2018 року сталася пожежа,
яка викликала занепокоєність жителів м. Києва та Київської обл. За даними радіаційної розвідки, проведеної на території м. Києва з допомогою бортового дозиметричного обладнання мобільної
лабораторії RanidSONNI, місць з підвищеним фоном не виявлено. Аналогічна зйомка відбувається фактично щорічно
в разі виникнення пожеж у зоні відчуження, і жодного разу
не вдалося зафіксувати ні підвищення фону, ні навіть слідів цезію в пробах повітря в м. Києві. Це пов’язано з досить
вузьким шлейфом розповсюдження викиду, і у випадку,
коли пробовідбірна установка розташована не в самій хмарі,
відібрати потрібну для вимірів кількість повітря на пробовідбірних установках вкрай важко.
Метою проведеного дослідження було:
поєднання технологій швидкого реагування за допомогою мобільних засобів відбору проб навколишнього
середовища з технологіями прогнозу розповсюдження
забруднення повітря на великі відстані на основі даних
метеопрогнозу;
встановлення істинних масштабів радіаційного впливу
на жителів м. Києва радіоактивної хмари, яка відповідно
до метеообстановки, що склалася на момент пожежі, мала
би пройти над містом.
Використання комп’ютерних технологій СППР RODOS
для визначення точок відбору проб. У ході реагування на пожежу в зоні відчуження з метою визначення репрезентативних точок відбору проб повітря застосовано Європейську
систему підтримки прийняття рішень (СППР) RODOS [1].
За допомогою системи RODOS проводилась прогнозна
оцінка переміщення радіоактивної хмари за даними прогнозу розвитку метеорологічної ситуації над територією
України. З огляду на велику відстань від м. Києва місця
пожежі та суттєву невизначеність у кількісних характеристиках викиду, прогноз проходження радіоактивної хмари розраховувався для точкового джерела з постійною
потужністю викиду. Сам показник потужності викиду отримано порівнянням прогнозних оцінок питомої
активності повітря в зоні відчуження з фактичним даними вимірів, отриманими ДСП «Екоцентр» безпосередньо
в шлейфі радіоактивної хмари [2].
Всі прогнозні розрахунки проводились із застосуванням
моделі локального атмосферного переносу RIMPUFF [3]
на базі послідовних даних чисельного метеопро
гнозу
моделі WRF (Weather Research and Forecasting) [4]
за підтримки Українського гідрометеорологічного центру
(УкрГМЦ). У рамках моделювання атмосферного переносу та оцінки доз опромінення в м. Києві використовувалась вкладена просторова сітка з максимальною розрахунковою відстанню 200 км, для прогнозування поведінки
радіоактивної хмари у масштабах країни — сітка з радіусом
800 км. Для розрахунків був вибраний мінімальний крок
за часом — 10 хвилин.
За результатами моделювання в СППР RODOS визначено основні піки миттєвої концентрації 137Cs у приземному
шарі повітря різних районів та околиць м. Києва (рис. 1).
Застосування апаратних засобів мобільної лабораторії
RanidSONNI. Для відбору проби повітря з метою фіксації
наперед прогнозованого піку миттєвої концентрації 137Cs
в одну з точок прогнозованого максимуму приземних
концентрацій направили мобільну лабораторію RanidSONNI.
Час і місце проведення досліджень відповідали часу і місцю
проходження радіоактивної хмари в точці відбору проби. Для зменшення похибки, пов’язаної з неоднорідністю
рельєфу, точку відбору проби повітря вибрали на відкритій
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Прогноз наслідків пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: поєднання апаратних засобів мобільної лабораторії RanidSONNI

Рис. 1. Результати
моделювання
з використанням СППР
RODOS динаміки
миттєвої концентрації 137Cs
у приземному шарі
повітря в різних
районах та околицях
м. Києва, Бк/м3

а

б
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Рис. 2. Результати
моделювання
з використанням СППР
RODOS:
миттєва концентрація
137Cs, Бк/м3,
у приземному
шарі повітря:
а — локальна динаміка
в точці відбору проби
(с. Мила);
б — поле концентрацій
станом на початок
відбору проби
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1

Рис. 3. Система відбору повітря:
1 — регулятор витрати повітря; 2 — фільтротримач;
3 — патрубки для відбору повітря

поверхні на відстані від лісосмуг та будівельних споруд
с. Мила Києво-Святошинського району (рис. 2). Проба
повітря відбиралася на розташовані безпосередньо на борту
мобільної лабораторії RanidSONNI фільтри (рис. 3).
Всього крізь фільтр відбору прокачали 60 м3 повітря
протягом 70 хв. Виміри проводили на гамма-спектрометрі
з напівпровідниковим детектором на основі чистого
германію марки Ortec (рис. 4) з витримкою 12 год. Обробку
ISSN 2073-6231. Ядерна та радіаційна безпека 3(79).2018

Рис. 4. Переносний спектрометр —
ідентифікатор нуклідів на основі чистого германію марки Ortec
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Рис. 6. Результати моделювання з використанням
СППР RODOS: прогнозна динаміка інтегральної
концентрації 137Cs у приземному шарі повітря, Бкс/м3
Рис. 5. Слайд з програми обробки спектрів Maestro

спектра (рис. 5) іонізуючого випромінювання виконували
за допомогою програми Maestro.
За даними вимірів у точці прогнозованого максимуму
(с. Мила Київської обл.) питома активність повітря 6 червня 2018 року з 13:15 до 14:25 за київським часом становила
0,6±0,15 мБк/м3.
Аналіз результатів. Результати вимірювань опосередковано підтвердили припущення щодо інтенсивності
спровокованого пожежею викиду та траєкторію проходження радіоактивної хмари над містом: прогнозні
оцінки, проведені на основі припущень щодо інтегральної
інтенсивності надходження 137Cs у повітря в місці

пожежі, становили від 0,50 до 1,00 мБк/м3 (див. рис. 2).
Такий збіг результатів з огляду на відсутність реальних
вимірів у різних точках м. Києва фактичних приземних
концентрації дав змогу в подальшому аналізувати ситуацію
виключно на основі розрахунків СППР RODOS.
За результатами моделювання (рис. 6) найбільші
кількісні показники інтегральної питомої активності 137Cs
в повітрі були в центральних районах міста — інтегральна
активність в умовній точці на вул. Хрещатик досягла близько 60 Бк⋅с/м3. Отримана при такій інтегральній
концентрації ефективна доза опромінення за весь час
проходження радіоактивної хвилі не перевищуватиме
3,3⋅10 –7 мЗв (час інтегрування — з 10:00 5 червня до 17:00

Рис. 7. Результати моделювання СППР RODOS проходження радіоактивної хмари
над Україною: інтегральна концентрація 137Cs у приземному шарі повітря, Бкс/м3
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Рис. 8. Результати моделювання СППР RODOS проходження радіоактивної
хмари над Україною: випадіння 137Cs на поверхню ґрунту, Бк/м2

Рис. 9. Результати моделювання СППР RODOS проходження радіоактивної хмари
над Україною: ефективна доза опромінення на кінець пронозу, мЗв

7 червня 2018 року), що становить приблизно 0,0001 %
річного допустимого рівня опромінення населення (1 мЗв),
встановленого чинними нормами з радіаційної безпеки [5].
ISSN 2073-6231. Ядерна та радіаційна безпека 3(79).2018

Інтегральні концентрації в приземному шарі повітря,
а також випадіння 137Cs на поверхню ґрунту (рис. 7, 8)
демонструють траєкторію руху радіоактивної хмари
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по території України. Плямистий характер випадінь
на поверхні ґрунту в південній частині пояснюється короткочасними опадами з інтенсивністю до 4 мм/год,
які спостерігалися під час проходження радіоактивної
хмари. Зазначимо, що ці концентрації на кілька порядків
нижчі за розраховані для Київської обл.
Детальний аналіз результатів досліджень показав,
що визначальний характер у формуванні ефективної
дози мало внутрішнє опромінення від занурення у хмару під час її проходження над містом. Поле потенційних
ефективних доз жителів України, обумовлене пожежею
в зоні відчуження, наведено на рис. 9.
Як показують наведені оцінки, дози опромінення населення мають вкрай низькі показники. Дози, більші
за 10 нЗв, обмежуються тільки окремими частинами
Київської, Черкаської, Вінницької та Чернігівської областей (див. рис. 9). Це свідчить про нехтувально малий
радіаційний вплив пожежі на населення, яке проживає
поза зоною відчуження.

4. Weather Research and Forecasting Model WRF, el. source is available.
URL: https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Затверджено МОЗ наказом № 208 від 14. 07.1997.
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Висновки
Виконані за допомогою сумісного застосування апаратних засобів мобільної лабораторії RanidSONNI
та комп’ютерних технологій СППР RODOS оцінки радіаційних наслідків пожежі в зоні відчуження Чорнобильської
АЕС 5 червня та 6 червня 2018 року свідчать про таке:
1. За даними прогнозних оцінок в м. Києві було можливим епізодичне незначне зростання миттєвої активності
137Cs в повітрі до кількох мілібекерелів на кубічний метр.
У точках прогнозованого локального максимуму 6 червня з 12:00 до 15:00 за київським часом питома активність
повітря мала би становити від 0,5 до 1,0 мБк/м3 (допустиме
середньорічне значення цього показника — 800 мБк/м3).
2. За даними фактичних вимірів у точці прогнозованого максимуму (с. Мила Києво-Святошинського
району) радіаційний фон становив 0,05…0,07 мкЗв/год,
що є характерним для цієї місцевості; об’ємна активність
радіонукліду 137Cs в повітрі від 13:15 до 14:25 6 червня
2018 року дорівнювала 6,3⋅10 –4 Бк/м3.
3. Результати фактичних вимірів збігаються з прогнозними оцінками та підтверджують їх коректність.
4. Радіаційний фон в м. Києві не змінився в межах статистичної похибки.
5. Отримані киянами через пожежу в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС дози опромінення не перевищують
3,3⋅10 –7 мЗв (допустимий рівень річної дози 1 мЗв).
6. Поєднання апаратних засобів мобільної лабораторії
RanidSONNI та комп’ютерних технологій СППР RODOS
є потужним засобом проведення радіаційного моніторингу навколишнього середовища.
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Прогноз последствий пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС: сочетание аппаратных средств мобильной лаборатории RanidSONNI и компьютерных
технологий СППР RODOS
Рассмотрены вопросы совместного применения аппаратных
средств мобильной лаборатории RanidSONNI и компьютерных технологий СППР RODOS на примере численного прогноза радиационных
последствий для жителей г. Киева, связанных с прохождением над городом радиоактивного облака, возникшего в результате пожара в зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС, произошедшего 5 июня 2018 года
в районе Рыжего леса.
Целью проведенного исследования было, с одной стороны, сочетание технологий быстрого реагирования с помощью применения мобильных средств отбора проб окружающей среды и компьютерных технологий прогноза распространения загрязнения воздуха на большие
расстояния на основе данных метеопрогноза, а с другой — установление истинных масштабов радиационного воздействия на жителей
г. Киева радиоактивного облака, которое в соответствии с метеообстановкой, сложившейся на момент пожара, должно было пройти над городом.
Интерес к поднятой проблеме обусловлен сложностями, которые возникают при необходимости провести измерения непродолжительного во времени загрязнения воздуха: получить фактические
показатели загрязнения воздуха на большом расстоянии от места
расположения источника выброса при его непродолжительном действии во многих случаях можно только находясь в центре самого облака,
которое распространяется от источника выброса по направлению
ветра. Это обусловливает случайный характер фиксации загрязнения,
если фиксация происходит с помощью стационарных постов контроля.
Как показали предыдущие исследования, вероятность, что сформированное источником выброса облако пройдет именно над местом отбора проб, достаточно низкая.
В статье приведены общее описание реализации совместной работы компьютерных технологий численного прогнозирования распространения радиоактивного облака в окружающей среде с помощью
комплекса программных средств СППР RODOS и аппаратных средств
мониторинга воздуха, установленных на борту мобильной лаборатории радиационной разведки RanidSONNI. Показаны конкретные
аппаратные средства, с помощью которых проводились отбор проб
и измерения концентраций Cs-137 в воздухе, представлены результаты прогноза распространения радиоактивного выброса на большие
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Прогноз наслідків пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: поєднання апаратних засобів мобільної лабораторії RanidSONNI
расстояния и результаты оценки доз облучения жителей г. Киева за все
время прохождения радиоактивного облака над городом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лесной пожар, система RODOS, мобильная
лаборатория RanidSONNI, радиационный мониторинг окружающей
среды.
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Forecast of the Сonsequences of a Fire in the Chernobyl
Exclusion Zone: a Combination of the Hardware of
the Mobile Laboratory RanidSONNI and Computer
Technologies DSS RODOS
This study focuses on joint application of the RanidSONNI mobile
laboratory hardware and RODOS DSS computer technologies using
the example of numerical forecast of radiation consequences for Kyiv
residents caused by radioactive cloud under the city resulting from
a wildfire in the Chernobyl Exclusion Zone that occurred on 5 June 2018
in Red Forest area.
The purpose of the study was, on the one hand, to combine rapid
response technologies using mobile environment sampling tools and
computer technologies for forecasting the spread of air contamination
at long distances based on weather forecast data, and on the other hand,
to define true extent of radiation impact of the radiation cloud on Kyiv
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residents, which according to the meteorological situation had to pass over
the city at the moment of wildfire.
The interest in the issue raised is preconditioned by difficulties arising
when it is necessary to measure short-term air contamination: in many
cases it is possible to obtain actual air contamination indices at a long
distance from source term location under its short-term impact only
in the center of the cloud itself, which is spread from the source term in wind
direction. This preconditions a random nature of contamination registering,
if registering is done using stationary control posts. As previous studies
have shown, the probability that the cloud formed by the source term
passes just above the sampling site is low enough.
The article presents a general description of implementing the joint
operation of computer technologies for numerical forecast for radioactive
cloud spread in the environment using RODOS DSS software package and
the air monitoring hardware installed on the RanidSONNI mobile laboratory
for radiation survey. The article shows specific hardware for sampling and
measuring Cs-137 concentrations in the air is shown, presents the results
of forecasting radioactive release spread for long distances and the results
of assessing exposure doses for Kyiv residents for the whole time
of radioactive cloud passage over the city.
K e y w o r d s: wildfire, RODOS DSS, RanidSONNI mobile laboratory,
environment radiation monitoring.
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