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На основі статистичного аналізу даних багаторічних спостережень за вмістом природних радіону-
клідів у техногенно підвищених концентраціях в аерозолях приземного шару атмосфери на майдан-
чику і зонах впливу об’єктів колишнього уранового виробництва колишнього ВО «Придніпровський 
хімічний завод» (ВО «ПХЗ» м. Кам’янське), виконано аналіз формування трендів і особливостей за-
бруднення майданчика і прилеглих територій.  

ВО «ПХЗ» – як одне з найбільших промислових підприємств з переробки уранових руд за часів 
СРСР, припинило виробництво уранових концентратів на початку 1992 р.. Виведення із експлуатації і 
очищення виробничих об’єктів уранового виробництва не здійснювалося. Як наслідок на території 
колишнього підприємства залишились забруднені будівлі із значним вмістом дрібно-дисперсних ма-
теріалів переробки і очистки уранової продукції; хвостосховища залишків уранового виробництва, 
значно забруднені ґрунти на різних ділянках майданчика, залишки рудної сировини, та інші об’єкти, 
що стали джерелами емісій і вторинної дисперсії радіонуклідів уранового ряду. Під впливом вітрово-
го підйому та перенесення у приземному шарі атмосферного повітря утворюється техногенно-
забруднений радіоактивний пил на території майданчика і прилеглих територіях. 

Спостереження за аерозольним забрудненням атмосферного повітря та факторами, що впливають 
на розповсюдження аерозолів і формування інгаляційних шляхів забруднення, стали важливим еле-
ментом об’єктових програм радіаційного моніторингу, які здійснюються на майданчиках колишнього 
ВО «ПХЗ» з 2005 р. Регулярні спостереження проводилась спільно із співробітниками ДП «Бар’єр», 
метеостанції м. Кам’янське, Інституту з проблем безпеки АЕС, відділу радіаційного моніторингу 
природного середовища УГМІ, за участю лабораторії фізико-хімічного аналізу ДНІЦ СКАР. На осно-
ві отриманих даних про стан забруднення територій, ґрунтів і аерозолів за даними спостережень та-
кож виконувалися моделювання і прогнозні оцінки можливого вітрового перенесення аерозолів ра-
зом із спеціалістами відділу інформатики навколишнього середовища ІПММС НАНУ [1]. 

Систематичні спостереження проводилися на 8-ми стаціонарних пунктах: у межах Дніпродзержи-
нського промислового майданчику, а саме: на території зон впливу 4-х хвостосховищ, навколо забру-
дненої будівлі № 103, а також на фоновому майданчику метеостанції м. Кам’янське за межами тери-
торії колишнього ВО «ПХЗ». Крім того спостереження проводилися на території колишнього схови-
ща уранових руд «База «С», хвостосховища «Сухачівське» між секціями 1 і 2 та за межами пункті 
уранових об’єктів у населеному мкр. Таромське (потенційна зона впливу).  

Стаціонарні пункти облаштовувались планшетними пробовідбірниками для збору сухих аерозоль-
них випадінь із атмосфери, що давало змогу оцінити ефекти розповсюдження пилу на території. Спо-
стереження за показниками об’ємної концентрації радіонуклідів проводилися ізо-кінетичними відбі-
рниками аерозолів, а також пересувними повітря-фільтруючими відбірниками. Всього за період 2005-
2012 рр. проведено 66 серій спостережень із двотижневою експозицією, охоплюючи літній та осінній 
періоди, а також відібрано близько сотні проб аерозолів портативними відбірниками на території, які 
проаналізовано на вміст радіонуклідів уран-торієвих рядів. 

Узагальнення метеорологічних даних щодо оцінок напрямку і швидкості вітру помісячно за період 
спостережень показали, що у другій половині року на цій території переважають вітри південно захі-
дного напрямку (41 % випадків), при чому більша частина їх (27 %) має місце протягом літнього пе-
ріоду. В осінні періоди їхня частина зменшується до 10 %, тоді як переважають вітри південного на-
прямку, які спостерігалися у 26 % випадків.  

Узагальнення та аналіз метеорологічних даних спільно із даними про характеристики забруднення 
аерозолів дали змогу визначити, що рознесення радіоактивних частинок під впливом вітру відбува-
ється переважно у межах самого майданчика у південно-східному напрямку промислової зони і не 
має суттєвого впливу на території проживання населення міста. Показано, що навіть в умовах най-
більш несприятливих для вітрового переносу (значні вітри із переважно сухими сезонами) не має 
суттєвого розносу радіоактивних аерозолів за межі майданчика, що підтверджується також результа-
тами математичного моделювання [1]. 
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Для визначення динаміки об’ємних концентрацій та щільності радіоактивних випадінь у межах 
колишнього уранового виробництва виконано порівняння результатів спостережень на майданчику 
по відношенню до багаторічних даних фонових спостережень, як середнє багаторічне значення, ви-
ключаючи 5% найбільших значень із всього ряду спостережень. Фонові значення об’ємної активності 
U238 і Ra226 в аерозолях визначено, відповідно, як 4,2 і 4,4 мкБк/м3. Характеристики фонових показни-
ків щільності випадінь урану і радію визначено показниками 0,05 і 0,06 мкБк/м2·с відповідно.  

Для отриманих даних спостережень об’ємної активності та щільності випадінь U238, Ra226, Pb210, 
Th232 для кожного пункту спостережень були розраховані середні значення (Avg), середньоквадрати-
чне відхилення (STD), часова мінливість (Cv) (спів-відношення STD до Avg), медіана, мінімальні і 
максимальні значення, інтегральний показник Qf (відносне до фонової концентрації значення), оціне-
но середні значення швидкості аерозольних випадінь Wg (м/с). 

Для більшості пунктів спостережень Cv перевищує рівень 0,75, що свідчить про значну варіабель-
ність даних цих показників, які мають широкий діапазон коливань залежно від пори року, а також за 
різні роки спостережень. На варіабельність отриманих оцінок вмісту радіоактивних аерозолів суттєво 
впливали техногенні фактори впливу. Так було визначено в періоди проведення земляних робіт на 
майданчику суттєво зростали, вміст пилу, а відповідно і вміст радіонуклідів у приземному шарі атмо-
сфери. Масиви даних для кожного пункту спостережень розділяються як найменш на 2 групи: - із 
низькими рівнями вмісту радіоактивних аерозолів для даного пункту спостережень і відносно висо-
кими, що відбиралися за критерієм відхилення від розрахункового середнього значення за весь період 
спостережень у 2,0 і більше разів. Статистичний аналіз таких груп даних спостережень дав змогу 
оцінити середні значення для періодів із відносно низьким і підвищеними рівнями забруднення атмо-
сферного повітря на майданчику, а також оцінити частоту випадків із високим вмістом забруднення, 
пов’язуючи їх із впливом певних чинників регулярної (спланованої виробничої діяльності) або нере-
гулярної природи (певних метеорологічних умов). 

При узагальнені і статистичному аналізі багаторічних даних спостережень відносних рівнів 
об’ємної активності і щільності випадінь (Qf для визначених радіонуклідів) на всіх стаціонарних пун-
ктах спостережень було виділено 4 групи рівнів забруднення: низьке, що визначається у 50 % випад-
ків всіх спостережень, при якому фоновий рівень забруднення було перевищено не більше, ніж у 
2 рази (Qf ≤ 2); підвищене, що спостерігається у 40 % випадків, за умов коли рівні забруднення аеро-
золів зростали до 10 разів на фоновими (Qf ≤ 10); і випадки відносно високого забруднення 10 % ви-
падків коли забруднення атмосферного повітря зростало більше ніж у 25 разів (Qf ≤ 25). Умови висо-
кого забруднення із перевищенням вмісту радіонуклідів над фоновими до 50 разів спостерігалися 
лише у 2 % випадків (Qf ≤ 50). За таких умов відносно високих і високих випадків забруднення, які 
спостерігалися переважно в сухі весняно літні періоди, суттєво знизити забруднення можливо шля-
хом засобів зменшення пилу зволожуючи територію.  

Основний внесок у радіоактивне забруднення аерозолів мали вміст U238, Ra226, що асоційовані із 
частинками пилу, а також частково вмістом Pb210. Вміст радіонуклідів з ряду Th232 спостерігалися на 
фоновому рівнях, що підкреслює техногенний характер формування радіоактивного пилу і необхід-
ність контролю інгаляційних шляхів опромінення на майданчику, особливо в умовах початку будіве-
льних робіт з демонтажу будівель і спорудження ґрунтового покриття хвостосховищ колишнього 
уранового виробництва.  

Найбільш високі рівні забруднення (Qf >50) радіонуклідами U238 і Ra226 відзначалися в періоди 
проведення земельних робіт на хвостосховищах «Південно-Східне» і «Центральний Яр», тобто в пе-
ріод дії факторів регулярної природи (спланованої антропогенної діяльності), а також на ділянках із 
високим рівнем забруднення поверхневого шару ґрунту (сховище «База С») на відстані до 50 м. 

Показано також приклади випадків збільшення активності U238, Ra226 в аерозолях до відносно ви-
сокого радіаційного забруднення (10 ≤ Qf ≤ 25) в умовах прояву факторів нерегулярних природних 
процесів (швидкості і напряму вітру, кількості опадів, періодів штилів). Такі випадки не є довготри-
валими –прояви їх відзначаються в 5 - 7 % від загальної кількості спостережень. 

Наведено результати спостережень з аналізом факторів, що впливають на процеси вітрового під-
йому і перенесення радіоактивних аерозолів з різних забруднених майданчиків в умовах дії природ-
них та антропогенних чинників, що призводять до аерозольного забруднення.  
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