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ПОВТОРНЕ РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТигп
ВНАСЛІДОК ПОЖЕЖ НА ТОРФОВИЩАХ, ЗАБРУДНЕНИХ

РАДІОНУКЛІДАМИ

С.Ф. Гаркавий

Велика кількість торфовищ у зоні впливу Чорнобильської аварії була
забруднена радіонуклідами. Пожежі на таких торфовищах є джерелами
вторинного радіоактивного забруднення прилеглих територій внаслідок
виносу радіонуклідів (РН) у газодимовий факел (ГДФ), переносу їх з
факелом на далекі відстані та випадіння на поверхню землі. Кожна така
пожежа створює небезпечну екологічну ситуацію і стресовий стан
населення, яке потрапляє в зону розповсюдження радіоактивного
забруднення ГДФ. Пожежі на торфовищах, забруднених РН, створюють
більшу небезпеку порівняно з пожежами в лісах, забруднених РН, тому що
на торфовищах практично всі РН містяться в приповерхневому торфовому
шарі й потрапляють у зону горіння або тління, тоді як у лісі на сьогодні
значна частина РН уже емігрувала в приповерхневий шар ґрунту й не
потрапляє в зону горіння. Крім того, ГДФ пожежі торфовища стелеться
низько над землею й повільно поширюється вверх, і тому приземні
концентрації РН значно збільшуються, особливо при великій тривалості
пожеж на торфовищах.

Для кількісної оцінки рівня вторинного радіоактивного забруднення
територій внаслідок пожеж та у зв'язку з різними, часто протилежними,
точками зору відносно небезпеки такого забруднення автором
запропоновано на основі балансу радіоактивності (схема) за час пожежі
рівняння, яке має вигляд
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де Rv символ — сумарне радіоактивне забруднення місцевості на площі
пожежі (Кі)

R, = r-Q,
г — радіоактивне забруднення на одиницю площі, Кі/м2; Q — площа пожежі;
R3on — частка радіоактивного забруднення, яка лишається в золі та
матеріалах, що не згоріли, на площі пожежі; R — частка радіоактивного
забруднення, яка переходить під час пожежі в ГДФ; RB — частка
радіоактивного аерозольного забруднення, яка випадає з ГДФ на землю
поблизу джерела пожежі; Rn — частка радіоактивного забруднення у вигляді
дрібнодисперсних аерозолів, яка виноситься на далекі відстані та



відповідає за підвищення радіоактивності в приземній атмосфері в зоні
розповсюдження факела.
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Схема балансу радіоактивного забруднення при пожежі на торфовищі.

Співвідношення між різними складовими балансу радіоактивності (РА)
у рівнянні (1) залежить від характеру пожежі, ГДФ, метеоумов під час
пожежі, розмірів площі та тривалості пожежі.

Для прогнозування й розрахунку вторинного забруднення території
внаслідок пожеж на радіоактивне забруднених пропонується прогностична
модель, що враховує всі можливі фактори та ситуації. Саме тому модель
враховує як детерміновані, так і стохастичні процеси і складається з кількох
модулів.

Перший модуль стохастичний — встановлює ймовірність виникнення
пожежі на радіоактивне забрудненому торфовищі з визначенням
імовірності площі й тривалості пожежі. Складається на основі аналізу
Статистичних даних.

Другий модуль стохастичний — встановлює ймовірність певного
напрямку вітру і швидкості, складається на основі аналізу метеоданих і
довідників з клімату.

Третій модуль детерміністичний — встановлює параметри пожежі та
перехід РН у ГДФ і концентрацію РН у початковому перерізі ГДФ.

Четвертий модуль детерміністичний — встановлює характеристики ГДФ,
концентрації РН у будь-якому перерізі факела.

П'ятий модуль детерміністичний — встановлює характеристики
випадіння РН з ГДФ на поверхню землі та концентрацію в газовій фазі.

Шостий модуль стохастичний — встановлює ймовірність радіоактивного
забруднення по всім румбам та на всіх відстанях від пожежі.

Сьомий, заключний, модуль детерміністичний — побудова карти
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ймовірностей рівнів вторинного радіоактивного забруднення на прилеглих
до торфовища територіях.

Загальна формула ймовірності радіоактивного забруднення з
концентрацією забруднення в певній точці (х, у) на прилеглій території має
вигляд

)] = Р(хп.уп).Рп.Рм т, (2)

де (хг • ул) — імовірність пожежі з центром в (хп • уп); Рп - імовірність площі
та тривалості пожежі; Рмег - імовірність певних метеоумов.

Інтегрування виразу (2) по всім можливим ситуаціям дає визначення всіх
імовірностей радіоактивного забруднення на прилеглій території.

Детерміністичні модулі моделі дають змогу розрахувати ГДФ,
концентрації радіоактивності та перехід радіоактивності з газодимового
шлейфу на поверхню землі в результаті випадіння радіоактивного
аерозолю. Запропоновані залежності базуються на теоретичних і
експериментальних дослідженнях аеродинаміки плавучих факелів,
виконаних різними вченими.

На відміну від статистичної, а також гауссової теорії турбулентних
струменів і заснованих на ній відомої методики розрахунку розсіювання
шкідливих домішок при викидах в атмосферу, які використовувались у ряді
робіт для розрахунку переносів продуктів горіння при пожежах на
торфовищах, теорія та експериментальні дані плавучих факелів цілком
відповідають фізичним явищам при пожежі на торфовищі та лісових
пожежах.

При пожежі на торфовищі або лісовій пожежі ГДФ формується не під
дією початкової кількості руху струменя, як це приймається у
вищенаведених підходах, а під дієї плавучості газодимових продуктів
горіння й нагрітого повітря

де ра, Та - щільність і температура повітря навколо факела відповідно;
РФ> ^ф " Щільність j температура нагрітого в пожежі повітря в суміші з газами
та димом відповідного - витрата газодимової суміші в початковому перерізі
факела; ар - коефіцієнт температурного розширення повітря або
газодимової суміші.

Теорія плавучих газових факелів встановлює експериментальне
підтверджені співвідношення плавучості П, середньою швидкістю
газодимової суміші у факелі, розподілу концентрацій домішок і
температуру повздовж і поперек факела, висоту підйому факела та
траєкторію осі факела при русі факела в стратифікованій атмосфері і вітру
над поверхнею землі. Ці всі залежності дають змогу розрахувати необхідні
характеристики ГДФ. Використання емпіричних даних про "час життя"



важких радіоактивних домішок у факелі дає змогу розрахувати їх випадіння
на поверхню землі вздовж і поперек факела на основі залежності
зменшення концентрації домішок у факелі

де А, — коефіцієнт випадіння домішок (1/с) з часом t.
На основі вказаних теоретичних залежностей і експериментальних

результатів побудовані детерміністичні модулі моделі, які дають змогу
розрахувати при заданих характеристиках пожежі на торфовищі
концентрації забруднень уздовж і поперек ГДФ, тобто "радіоактивний слід"
пожежі на радіоактивне забрудненому торфовищі.

Проведені прорахунки і співставлення з даними польових досліджень
показали повну якісну адекватність запропонованої моделі з точністю
кількісних характеристик у межах 20 — ЗО %.
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