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РЕКОНСТРУКЩЯ ДИНАМ1КИ РАДЮАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
ПРИЗЕМНОГО ПОВ1ТРЯ ТА 3EMHOI ПОВЕРХН1 MICTA ПРИП'ЯТЬ

В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРЮД АВАРН НА ЧОРНОБИЛЬСЬК1Й АЕС
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

РАДЮНУКЛ1Д1В В АТМОСФЕР1

М М Талерко, Г Г Кузьменко, I П. Шедеменко

1нститут проблем безпеки АЕС НАНУ

Проведено реконструкцио динамки радюактивного забруднення приземного поваря
та земно! поверхн! мюта Прип'ять в початковий перюд авари на Чорнобильськт АЕС ме-
тодами математичного моделювання розповсюдження радюнуклщш в атмосфер| За до-
помогою модел! атмосферного переносу LEDI було виконано розрахунки розповсюдження
радюактивного викиду з авармного блоку Чорнобильсьш АЕС протягом з 26 по 29 кв1тня
1986 р , що вщповщае перюду найбтьш ттенсивного переносу радюактивносп з ЧАЕС у
напрямку Micra Прип'ять Розрахунки проводилися для кожного з основних гама-випром!-
нюючих нуклщ1в викиду Метеоролопчн! умови переносу задавалися зпдно даним метео-
станци м Прип'ять да аеролопчним даним пункту м Киева Розраховано детальну струк-
туру полт концентрацп радюнуклщю в noBiTpi та випадть у вузлах горизонтально! CITKH,
що покривае територко м Прип'ять з кроком 100 м Середня по територм MiCTa Щ1льн1сть
випадшь 1311 по даним розрахунюв склала бтя 1400 Ki/км2 (станом на 29 04 86 р ), при
мш1мальному та максимальному значенн! випадть вщповщно 560 Ki/км2 (захщний сектор,
вщстань В1Д реактора 4,5 км) i 3500 Ki/км2 (твычно-схщний сектор мкгга, вщстань вщ
реактора 2 км На середину дня 27 квггня (перюд евакуацп) величина випадть складала
близько 90% вщ цих значень

Проведена вериф|кацт отриманих залежностей полш концентрацп радюнуклщю у по-
BiTpi та випадшь по даним вим1рювань потужносп експозиц|йно! дози, що проводилися
теля початку аварм у Прип'ят! в тридцять одному пункп 3 ц\ею метою по результатам
розрахунюв концентрацм радюнуклщщ було розраховано залежнюъ МЕД у чаа для кож-
ного з пунктт вим1рювань Отримано достатньо добрий зб1г результатш розрахунюв з да-
ними вим1рювань Проведено оц1нки внеску основних дозоутворюючих нуклщш в експози-
ц|йну дозу за перш! 40 годин теля аварм (що вщповщають перюду перебування населения
в Mien до евакуацп) Результати розрахункш концентрацп вототв радюйоду викорисган!
для вщновлення доз опром1нення щитовидно! залози жителю Micra Прип'ять
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Д1яльност1, уявляеться цтком лопчним ix зменшення за допомогою антиоксидантних засо-
6IB. Показано, що речовини рослинного походження, яю мають корисн!, зокрема, антиок-
сидантн! властивосп, виявляються бтьш ефективними у раз1 застосування разом 3i CBOIMH
природними ностми, Н1ж Х1М1чно чисп препарати - складов! цих рослин 3 огляду на це,
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