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Тритій (3Н) за рядом причин займає особливе місце в питаннях забезпечення радіаційної безпеки 

АЕС. Одним із завдань системи радіаційного контролю є моніторинг концентрації тритію в об’єктах 
довкілля у вигляді: оксиду тритію (НТО – 3НHО), органічно зв’язаного тритію (ОЗТ – 14(12)Сх 3НуОz 
1Н), газу тритію (3Н2); аерозолей, що містять тритій [1]. 

Зважаючи на низьку енергію бета-випромінювання тритію, дозою від зовнішнього опромінення 
при роботі з тритієм можна знехтувати, проте тритій несе значну небезпеку при попаданні в організм 
у вигляді оксидів тритію (НТО, ДТО), особливо у вигляді надважкої води Т2О, яка в сотні раз токсич-
ніша, ніж газоподібний тритій. Тому основна доза опромінення персоналу формується за рахунок 
внутрішнього надходження тритію та його сполук. Враховуючи те, що під дією власного випроміню-
вання тритій легко окислюється і те, що він бере участь в реакції ізотопного обміну з вологою повіт-
ря, слід вважати викиди в повітря газоподібного тритію такими ж небезпечними, як і викиди у вигля-
ді води. Найбільш розповсюдженим виступає оксид тритію НТО, що утворюється з тритій-газу в ре-
зультаті обмінних реакцій з водою чи окислення. 

У повітрі робочого приміщення співвідношення між тритієм, НТО і аерозолями, що містять тритій 
зміщене в бік відносного зростання концентрації НТО. Це обумовлено більш високою проникністю 
конструкційних органічних матеріалів (рукавички, прокладки, діафрагми) парами НТО, в порівнянні 
з тритієм [2], і розкладанням нестійких в повітрі з’єднань з виділенням газоподібного тритію з насту-
пним його окисленням. 

Беручи до уваги більш високу токсичність НТО порівняно з тритієм [3, 4], можна вважати, що  
основну небезпеку для персоналу представлятиме НТО.  

Проведено дослідження особливостей ізотопного обміну тритію в закритій системі «тритійований 
матеріал - повітря» залежно від факторів зовнішнього впливу, таких як вологість, температура, тиск 
повітря в стані рівноваги ізотопного обміну в робочому приміщенні та отримано залежність концент-
рації оксиду тритію в приміщенні від абсолютної вологості (рисунок).  

 

 

Вимірювання активності тритію у конденсованій воді проводилося на сцинтиляційному аналізаторі 
Liquid Scintillation Analyzer TRI-CARB 2750 TR/LL Для конденсування  вологи застосовувався осушувач 
повітря QLIMA DD108. Концентрація НТО визначалась за методикою розробленою ІЯД НАН України 
«Методика вимірювання концентрації оксиду тритію в повітрі робочих приміщень тритієвих лаборато-
рій 1 класу ЛФТПДЯВ ІЯД НАН України».  

 

 

Динаміка зміни концентрації НТО від абсолютної вологості в повітрі робочого приміщення. 
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З підвищенням абсолютної вологості повітря в робочому приміщенні концентрація НТО зростала. 
Тобто, висока вологість покращує ізотопний обмін тритію в закритій системі «тритійований матеріал 
- повітря». Таким чином, задача зниження концентрації НТО в повітрі робочих приміщень до допус-
тимих концентрацій ДКinhal А 9.103 Бк/м3 [3] зводиться до зниження абсолютної вологості повітря. Для 
реалізації цієї задачі можна застосувати спеціальні осушувачі повітря, що в кінцевому результаті 
сприятиме зниженню рівнів поверхневого забруднення тритієм технологічного обладнання.  
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