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ПЕРЕДМОВА 
 
Під час проведення 26 квітня 1986 р. проектних випробувань однієї із 

систем забезпечення безпеки на 4-му енергоблоці ЧАЕС ядерна установка 
була введена в нестабільний стан і внаслідок недоліків конструкцій реак-
тора стався вибух, руйнування активної зони реактора і будівлі реактор-
ного відділення. Усі бар'єри безпеки були зруйновані, у навколишнє сере-
довище була викинута величезна кількість радіоактивних речовин.  

Протягом минулих 30 років після 26 квітня 1986 р. аварія на ЧАЕС 
залишається найбільшою техногенною катастрофою, яка вимагала для її 
ліквідації величезних фінансових і людських ресурсів. У результаті вико-
нання комплексу робіт у найскладніших радіаційних умовах за гранично 
короткий термін (5 місяців) був побудований об’єкт «Укриття», і 30 ли-
стопада 1986 р. був прийнятий на технічне обслуговування законсервова-
ний 4-й енергоблок ЧАЕС. 

В об’єкті «Укриття» почалися роботи по оснащенню технологічними 
і контролюючими системами, визначенню стану будівельних конструкцій 
та заходи щодо їхнього зміцнення. У грудні 1986 р. з метою забезпечення 
ядерної безпеки була змонтована система подачі метаборату калію. У 
1987 р. була введена в штатну експлуатацію система контролю «Шатер». 
Для забезпечення доступу до скупчень ПВМ почалося буріння дослідних 
свердловин. 

У 1987 - 1989 рр. проводились роботи по закріпленню конструкцій 
об’єкта «Укриття». У 1989 р. над центральним залом була змонтована 
стаціонарна система пилопригнічення. Тоді ж почалися дослідження по 
визначенню кількості ПВМ, місць їхньої локалізації і деяких характери-
стик.  

Завершення будівництва в листопаді 1986 р. об'єкта «Укриття» лише 
тільки відсунуло в часі остаточне рішення проблеми безпеки, оскільки 
всередині цієї захисної споруди знаходяться ядерні та радіоактивні ма-
теріали, які можуть мати негативний вплив на населення та навколишнє 
середовище. 

Після розпаду СРСР і становлення України як незалежної держави 
країна залишилася один на один із важкою і небезпечною спадщиною. 
Аби не перекладати вирішення проблеми на плечі майбутнього покоління, 
Україна протягом тривалого часу здійснює діяльність, що спрямована на 
те, щоб спільними зі світовим співтовариством зусиллями остаточно 
вирішити цю проблему. 

У 1992 р. урядом України був оголошений міжнародний конкурс 
проектів та технічних рішень із перетворення об’єкта «Укриття». Звання 
переможця було присвоєно проекту «Resolution», в якому пропонувалося 
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спорудження над об’єктом «Укриття» контайнмента, усередині якого 
планувався демонтаж «Укриття» і вилучення ПВМ та інших РАВ. 

У 1995 р. консорціумом «Alliance» було представлено техніко-еконо-
мічне обґрунтування перетворення об’єкта «Укриття», а в кінці 1995 р. 
було підписано угоду між Європейською комісією, консорціумом «Alli-
ance» і фірмою «Trischle und Partner GmBH» про розробку короткостроко-
вих і довгострокових заходів на об’єкті «Укриття». 

У результаті виконання цієї угоди групою експертів із Велико-
британії, Німеччини, Італії, Франції, США, Японії та України був розроб-
лений документ «Чорнобильський блок 4. План здійснення заходів на 
об’єкті «Укриття»», скорочено SIP (Shelter Implementation Plan), або ПЗЗ 
(План здійснення заходів). 

Основним завданням ПЗЗ є створення нової захисної оболонки, яка б га-
рантувала безпеку об’єкта «Укриття» протягом 100 років, та розробка стра-
тегії вилучення паливних і радіоактивних матеріалів.  

На першому етапі ПЗЗ було виділено першочергові проекти, на ос-
нові виконання яких було прийнято технічні рішення для досягнення 
цілей ПЗЗ. Далі був виконаний комплекс заходів щодо підвищення довго-
вічності, надійності та ефективності існуючих або додатково створених 
структур і систем (будівельних, контролюючих, пилопригнічувальних, 
аварійних), необхідних для збереження або підвищення існуючого рівня 
безпеки об'єкта. Роботи, що виконуються на етапі підготовки до перетво-
рення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, - це будівництво 
нового безпечного конфайнмента, створення дистанційно керованих ме-
ханізмів, розробка та апробація технологій вилучення ПВМ, створення 
інфраструктури для поводження з відходами. На третьому етапі плану-
ється вилучення ПВМ, переведення їх у контрольований стан, подальше 
тимчасове зберігання до захоронення в стабільних геологічних формаціях. 

У липні 2004 р. після проведення громадських слухань Кабінет 
міністрів України затвердив техніко-економічне обґрунтування будівни-
цтва нового безпечного конфайнмента, після чого почалися роботи з його 
проектування та будівництва. Планується, що роботи по введенню в експ-
луатацію нового безпечного конфайнмента будуть завершені у 2017 р. 

Незвичайність і складність науково-технічних проблем, пов'язаних із 
ліквідацією як безпосередньо аварії, так і її наслідків, зумовили залучення 
до їхнього вирішення кращих наукових та інженерних сил. Науково-
технічний супровід робіт на об'єкті «Укриття» було розпочато в 1986 р. 
одночасно з його проектуванням і будівництвом. На початку наукове 
керівництво роботами було покладено на Інститут атомної енергії (ІАЕ) 
ім. І. В. Курчатова. У перший же день після аварії на ЧАЕС прибула група 
фахівців інституту: В. О. Легасов, О. К. Калугін, Є. П. Рязанцев, Л. П. Фе-
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дуленко. Саме ці вчені виконали першу діагностику зруйнованого реакто-
ра й підготували перші пропозиції щодо ліквідації аварії. Наукові 
співробітники ІАЕ за сприяння ряду інших наукових установ СРСР і 
УРСР виконували передпроектні та поточні дослідження зруйнованого 
енергоблока при спеціально створеному Управлінні будівництва УС-605 
Міністерства середнього машинобудування (Мінсередмашу) СРСР. 

У роботах з ліквідації наслідків аварії з перших днів брали участь на-
укові співробітники АН УРСР. Наказом президента академії Б. Є. Патона 
було створено оперативну комісію на чолі з академіком В. І. Трефіловим і 
профільні робочі групи, які виконували комплекс дослідницьких робіт. 
Співробітники інститутів АН УРСР розробляли і впроваджували перші 
системи контролю параметрів зруйнованого реактора, рекомендації щодо 
захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища, 
подолання наслідків радіоактивного забруднення сільськогосподарських 
угідь, захисту водних басейнів та ін. 

У кінці 1987 р. для наукового супроводу експлуатації об'єкта «Ук-
риття» була організована Комплексна експедиція при ІАЕ ім. І. В. Курча-
това, яка мала статус філії ІАЕ. Її колектив складався з тимчасових до-
слідних груп різних наукових організацій Мінсередмашу. Наукове керів-
ництво експедицією здійснювали академіки Є. П. Веліхов, В. О. Легасов, 
С. Т. Бєляєв, а начальником експедиції був призначений І. М. Камбулов, 
якого згодом змінив А. М. Пасєчніков. Робота експедиції тривала до трав-
ня 1992 р. 

У 1992 р., після здобуття Україною незалежності, уся матеріальна, 
лабораторна та наукова база були передані Міжвідомчому науково-
технічному центру «Укриття» (МНТЦ «Укриття») Національної академії 
наук (НАН) України. Першим його керівником був призначений професор 
В. С. Карасьов, якого замінив професор В. В. Токаревський, а з 1996 р. 
керівником став академік О. О. Ключников. У 2004 р. МНТЦ «Укриття» 
був перетворений в Інститут проблем безпеки атомних електростанцій 
(ІПБ АЕС) НАН України, в якому виконуються наукові дослідження за 
програмою перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систе-
му. У різні часи в цій науковій структурі працювали близько 1500 науко-
вих співробітників із багатьох наукових організацій України, Росії та 
Білорусії. 

Співробітники інституту надавали науково-технічну підтримку всіх 
найбільш важливих ядерно- і радіаційно-небезпечних проектів, пов'язаних 
зі стабілізацією будівельних конструкцій, створенням систем безпеки, 
перетворенням в екологічно безпечну систему. Постійно здійснювався 
поточний моніторинг об'єкта, виявлення та вивчення факторів небезпеки, 
проводився аналіз ядерної та радіаційної безпеки й надавалися науково 
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обґрунтовані рекомендації щодо підвищення її рівня. В інституті є бази 
даних по всіх напрямках досліджень, що виконувалися на об'єкті «Укрит-
тя» і будуть затребувані в майбутніх роботах по його перетворенню. І до-
тепер в інституті є фахівці, які, не дивлячись на мізерну заробітну плату, 
виконують свій професійний обов'язок. 

У багатьох роботах за ПЗЗ брав участь український консорціум КСК, 
створений у 1997 р. у складі Київського науково-дослідного та проектно-
конструкторського інституту «Енергопроект», НДІБК та ІПБ АЕС НАН 
України. У співпраці з компаніями «Morrison Knudsen Ltd.» (США), BNFL 
Engineering Ltd. (Великобританія) були визначені необхідні комплекси 
заходів зі стабілізації будівельних конструкцій та базовий варіант НБК – 
конструкція «Арка». У подальшому консорціум КСК розробляв проектну 
документацію по стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття», 
нової вентиляційної труби, був задіяний разом із міжнародним консорці-
умом у складі Bechtell, Batelle, EDF у розробці техніко-економічного об-
ґрунтування НБК. Крім того, НДІБК та ІПБ АЕС з 2009 р. виконують фу-
нкції інженера-клієнта для інженерної підтримки замовника (ДСП ЧАЕС) 
при реалізації проектів у рамках ПЗЗ. 

Чорнобильська аварія привернула увагу не тільки атомників, інже-
нерів, науковців, а й широкі верстви населення й буде ще довго займати 
уми тих її представників, яким не байдужа подальша доля атомної енерге-
тики. Пошук оптимальних шляхів розвитку атомної енергетики триває. 
При цьому зростає необхідність у дослідженні накопиченого досвіду 
ліквідації наслідків аварії, що дасть змогу підвищити рівень безпеки 
об'єктів атомної енергетики, удосконалювати систему аварійного пла-
нування та реагування, розробити і створити нові зразки обладнання та 
технічних пристроїв, які можна буде застосувати в умовах надзвичайних 
ситуацій. 

Саме цю мету й переслідує ця монографія, в якій представлено істо-
ричні матеріали про аварію на ЧАЕС, будівництво захисної оболонки над 
зруйнованим реактором, описуються методи й результати досліджень 
складу та розташування ядерних і радіоактивних матеріалів усередині 
об'єкта та на його майданчику. Особлива увага приділяється питанням 
перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, теперіш-
ньому стану справ у цій проблемі. Монографія заснована на висновках і 
результатах робіт, що проводилися протягом 30 років після аварії на 
ЧАЕС і пов'язані з вивченням стану об'єкта «Укриття», його перетворення 
в екологічно безпечну систему. 

Під час підготовки монографії було використано статті, книги, інтер-
в'ю, звіти про наукові роботи та інші матеріали. Усі публікації, вико-
ристані в цій монографії, наведено у списках літератури.  
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Спорудження об'єкта «Укриття» у складних радіаційно-небезпечних 
умовах було виконано завдяки напруженій, самовідданій праці сотень 
тисяч людей, представників найрізноманітніших професій. Усі вони про-
явили високу організованість і вміння в досягненні кінцевої мети. Автори 
висловлюють їм свою вдячність і подяку. 

Видання призначене для фахівців служб з ліквідації надзвичайних 
ситуацій, працівників АЕС та інших підприємств, які займаються питан-
нями забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, аварійного реагування 
та готовності. Книга може бути корисною студентам вищих навчальних 
закладів, аспірантам, науковим і практичним працівникам, фахівцям 
санітарно-епідеміологічних служб, а також широкому колу читачів, які 
бажають отримати якомога більше достовірної інформації про об'єкт 
«Укриття», його стан і проведені роботи. 

Автори висловлюють подяку Л. М. Троян і І. В. Бриль за оформлення 
та підготовку до друку цієї книги. 

Автори вважають своїм приємним обов'язком висловити вдячність 
рецензентам - академікам НАН України О. В. Кириленко, В. П. Кухірю та 
декану теплоенергетичного факультету НТУ України «Київський політех-
нічний інститут» Є. М. Письменному - за цінні зауваження щодо рукопи-
су книги, що були враховані авторами при підготовці остаточної редакції. 

 



РОЗДІЛ 1 
Історія створення об'єкта «Укриття» 

 
1.1. Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС 

 
25 квітня 1986 р., перед зупинкою реактора 4-го енергоблока ЧАЕС 

на середній ремонт, було заплановано випробування турбогенератора № 8 
у режимі вибігу (за інерцією при припиненні подачі пари на турбіну) для 
перевірки можливості використання запасеної кінетичної енергії ротора 
для забезпечення електроживленням живильних електронасосів (ЖЕН) і 
головних циркуляційних насосів (ГЦН) в умовах повного знеструмлення 
станції. Проведення випробувань було викликано тим, що до початку екс-
плуатації блоків цієї серії не був відпрацьований протиаварійний режим, 
що забезпечує надійну примусову циркуляцію в контурі охолодження 
реактора на час, необхідний для виходу на режим допоміжних дизель-
генераторів, при знеструмленні власних потреб блока. 

 

Комісія ДПАН СРСР у доповіді [1] констатує, що положення про ви-
користання вибігу турбогенераторів із навантаженням власних потреб 
виходило від головного конструктора [2] і генпроектанта [3]. Воно пояс-
нювалося необхідністю гарантованої підтримки примусової циркуляції в 
контурі охолодження реактора, для чого було необхідно забезпечити ГЦН 
і ЖЕН надійним електропостачанням. Зазначена концепція використання 
вибігу  була  прийнята  розробником  і  включена  в  проекти  будівництва 
АЕС із РВПК. Необхідність проведення цих випробувань була обумовле-
на тим, що вчасно, до початку промислової експлуатації блоків даної 
серії, не був відпрацьований один із важливих протиаварійних режимів 
експлуатації. 

 

У 1982 р. на 3-му енергоблоці ЧАЕС були проведені відповідні ви-
пробування, які показали, що необхідне доопрацювання системи регулю-
вання збудження турбогенератора. Додаткові випробування проводили в 
1984 - 1985 рр. Програмами 1982 і 1984 рр. передбачалося підключати до 
вибігаючого турбогенератора поодинці ГЦН з кожного боку реактора, а 
програмами 1985 і 1986 рр. - по два ГЦН. Програмами 1984, 1985 і 
1986 рр. передбачалося відключення САОР ручними засувками. 

 

Загальне керівництво при випробуваннях на 4-му блоці ЧАЕС здійс-
нював заступник головного інженера з експлуатації другої черги А. С. 
Дятлов, він же проводив інструктаж задіяного персоналу [4]. Експлуата-
ційна документація разом з обговорюваною програмою та відомості про 
реакторну установку, що були в персоналу, давали достатні підстави для 
безпечного проведення запланованого режиму [1]. 
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При випробуваннях необхідно було виконати: 
зниження потужності реакторної установки; 
блокування САОР для запобігання помилкового спрацьовування її 

при випробуваннях; 
перекомутацію електроживлення ГЦН таким чином, щоб чотири з 

них використовувалися для проведення випробувань, а чотири - отриму-
вали живлення від мережі та забезпечували охолодження АЗ; 

відключення пари турбогенератора № 8 і проведення випробувань. 
Випробування повинні були проводитися на потужності 700 - 1000 

МВт (теплових) 25 квітня 1986 р.  Приблизно  за  добу  до аварії  (близько 
3-4 год 25 квітня) потужність реактора була знижена приблизно до 50 % 
(1600 МВт), однак подальше зниження потужності було заборонено дис-
петчером Київенерго через поломку на Південно-Українській АЕС. Про-
довження зниження потужності енергоблока було дозволено диспетчером 
о 23 год, таким чином тривалий час активна зона знаходилась у режимі 
отруєння ксеноном. Протягом приблизно двох годин потужність реактора 
була знижена до рівня, передбаченого програмою (близько 700 МВт теп-
лових), а потім, із невстановленої причини, до 500 МВт. Слідом за цим 
персонал допустив помилку, у результаті якої потужність реактора почала 
швидко неконтрольовано знижуватися. При цьому потужність, яка реєст-
рувалася внутрішньореакторними датчиками енерговиділення, зменши-
лась до значення не більше 30 МВт, а потужність, зареєстрована бічними 
іонізаційними камерами, - до нуля.  

Персонал, який знаходився на БЩУ-4, прийняв рішення для віднов-
лення потужності реактора витягати поглинаючі стрижні реактора і вна-
слідок чого через декілька хвилин почалося її збільшення і стабілізація на 
рівні 160 - 200 МВт (теплових). При швидкому зниженні потужності та 
подальшій роботі на рівні 200 МВт посилювалося отруєння активної зони 
реактора ксеноном, що приводило до необхідності додатково витягувати 
регулюючі стрижні з активної зони. При цьому більшість стрижнів СУЗ 
перебували на верхніх кінцевиках. Після досягнення 200 МВт теплової 
потужності були включені додаткові ГЦН, які разом із двома додатково 
працюючими насосами живлення повинні були служити навантаженням 
для генераторів під час експерименту. Збільшення витрат теплоносія че-
рез реактор призвело до зменшення пароутворення. У той же час живлен-
ня щодо холодної води залишалося невеликим і відповідало потужності 
200 МВт, що викликало підвищення температури теплоносія на вході в 
активну зону та наближення до температури початку кипіння. Це створи-
ло несприятливі умови, в яких особливо сильно міг проявитися позитив-
ний паровий коефіцієнт реактивності. О 01 год 23 хв 40 с розпочався екс-
перимент. 



 

О 01 год 23 хв 40 с оператором управління реактором була натиснута 
кнопка ручної аварійної зупинки реактора. Причина натискання операто-
ром кнопки АЗ-5 достовірно не встановлена. За свідченнями відповідаль-
ного керівника випробувань, заступника головного інженера з експлуата-
ції другої черги ЧАЕС  А. С. Дятлова кнопка АЗ-5 була натиснута у зв'яз-
ку із завершенням випробувань. Судово-технічні експерти після аварії 
виконували фотографування стрічки самописця із записом потужності 
реактора з 17- і 30-кратним збільшенням, де й помітили незначне підви-
щення потужності за 20 с до вибуху. Однак неозброєним оком це підви-
щення потужності не фіксується. 

Через три секунди після натискання кнопки АЗ-5 з'явилися сигнали 
аварійного захисту по періоду розгону реактора (АЗШ) - період менше 
20 с, а також по перевищенню потужності (АЗП) - потужності більше 
530 МВт (теплових). За час близько 3 с графітові витискувачі аварійних 
стрижнів СУЗ при проектній швидкості руху стрижнів 0,4 м/с пройшли 
відстань 1,2 м і повністю витіснили стовпи води, розташовані під ними. 
Заміщення при русі стрижня нижнього стовпа води графітом з більш ни-
зьким перерізом захоплення нейтронів викликало вивільнення в нижній 
частині реактора позитивної реактивності величиною 1,0 ÷ 1,5β, що приз-
вело до збільшення пароутворення і прояву в повній мірі притаманного 
реактору позитивного парового коефіцієнта реактивності. Унаслідок цьо-
го почався некерований розгін реактора в його нижній частині. 

Із запису в оперативному журналі старшого інженера управління ре-
актором: «01 год 24 хв: сильні удари, стрижні СУЗ зупинилися, не дійшо-
вши до нижніх кінцевиків. Виведений ключ живлення муфт». 

За різними свідченнями було від одного до кількох потужних ударів 
(більшість свідків указали на два потужні вибухи), і в 01 год 23 хв 49 с 
реактор був повністю зруйнований (рис. 1.1). 

Було виконано велику кількість робіт, присвячених дослідженню фа-
кторів, що потенційно могли б привести до розгону реактора. 

Можливість управління ядерним реактором визначається наявністю 
нейтронів, що запізнюються й випромінюються осколками поділу, через 
деякий час після поділу (βеф - ефективна частка нейтронів, що запізню-
ються, до загального числа нейтронів на поділ). Крім того, залежність по-
тужності реактора від часу (період реактора) визначається його реак-
тивністю ρ. 

Реактивність ρ нерозривно пов'язана з ефективним коефіцієнтом роз-
множення нейтронів Кеф: 
                                                 ρ = (Кеф – 1)/Кеф,                                           (1.1) 

 

де Кеф - відношення числа нейтронів наступного покоління до числа нейт-
ронів попереднього покоління в активній зоні реактора. 
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Рис. 1.1. Зруйнований 4-й енергоблок ЧАЕС. 
 

У стаціонарному стані ρ = 0, у підкритичному ρ < 0, у надкритичному 
ρ > 0. 

При 0 < ρ < βеф реактор критичний на нейтронах, що запізнюються, 
при цьому період реактора становить десятки секунд, що дає змогу ефек-
тивно управляти реактором. 

При ρ > βеф реактор стає надкритичним на миттєвих нейтронах і його 
період буде дорівнювати 

                                            Тр = Т / (ρ - β),                                           (1.2) 
 

де Т - час життя нейтронів в активній зоні (порядку 10-3 с). 
Одним із недоліків реактора РВПК-1000 до виконання заходів з під-

вищення безпеки була велика величина позитивного парового коефіцієнта 
реактивності, що характеризує зміну реактивності при зміні вмісту пари і 
становить 4-5 βеф, тобто безпека реактора могла бути забезпечена тільки 
СУЗ. 

Відповідно до першої офіційної версії «першопричиною аварії стало 
вкрай малоймовірне поєднання порушень порядку і режиму експлуатації, 
допущених персоналом енергоблока. Катастрофічні розміри аварія набула 
у зв'язку з тим, що реактор був приведений персоналом у такий нерегла-
ментний стан, в якому істотно посилився вплив позитивного ефекту реак-



 

тивності на зростання потужності» [5]. Відповідно з цією версією персо-
налу ставилися в провину ряд «найбільш небезпечних порушень», унаслі-
док чого реактор був «приведений у нерегламентний стан». Разом з тим у 
рішенні науково-технічної ради ДПАН СРСР № 8 від 15 лютого 1990 р., із 
розгляду причин Чорнобильської аварії, зроблено однозначний висновок 
про те, що «інкриміновані персоналу порушення не були причиною аварії, 
не впливали на хід її розвитку і масштаби наслідків». Персонал діяв від-
повідно до експлуатаційної документації, яка так чи інакше санкціонувала 
ці дії. Відхилення параметрів реактора від регламентних значень, що мог-
ли відбуватися при цьому, не могли своєчасно контролюватися персона-
лом через недоліки системи контролю реактора. У розпорядженні персо-
налу не було жодного параметра, за значенням якого він міг би зробити 
висновок про те, що реакторна установка перебуває в нерегламентному 
стані. «І проект, і технологічний регламент допускали режими, подібні до 
того, який мав місце 26 квітня 1986 року на четвертому блоці Чорнобиль-
ської АЕС і реалізуватися вони могли без будь-якого втручання персона-
лу» [1]. 

Міжвідомчою комісією, очолюваною першим заступником міністра 
Міністерства середнього машинобудування СРСР А. Г. Мєшковим, була 
сформульована версія, що аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС сталася в ре-
зультаті неконтрольованого розгону реактора внаслідок запарювання тех-
нологічних каналів активної зони через зрив циркуляції в КБПЦ. Зрив 
циркуляції стався через невідповідність витрати живильної води і тепло-
носія в КБПЦ. Подальший поглиблений аналіз теплогідравлічного режиму 
роботи ГЦН, виконаний розробником ГЦН із залученням наукових інсти-
тутів, не підтвердив припущення про кавітацію і зрив ГЦН [6]. Було вста-
новлено, що найменший запас до кавітації ГЦН мав місце в 01 год 23 хв 
00 с, тобто приблизно за 40 с до розгону реактора, але був вище того, при 
якому міг би відбутися зрив ГЦН. 

 

Тоді ж, наприкінці травня 1986 р., групою фахівців було зроблено 
доповнення [7] до акту розслідування аварії, в якому викладалися такі 
причини аварії: 

принципово невірна конструкція стрижнів СУЗ; 
позитивні паровий і швидкий потужнісний коефіцієнти реактивності; 
велика витрата теплоносія при малій витраті живильної води; 
порушення персоналом регламентного ОЗР, малий рівень потуж-

ності; 
недостатність у проекті засобів захисту і оперативної інформації для 

персоналу; 
відсутність вказівок у проекті й технологічному регламенті про небе-

зпеку порушення ОЗР. 
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У цьому ж документі вказується на недостатність і неоднозначність 
інформації персоналу, закладеної в проектній та експлуатаційній докуме-
нтації, унаслідок чого порушення персоналом регламенту «у частині підт-
римки мінімально допустимого оперативного запасу реактивності і про-
грами випробувань у частині підтримки рівня потужності реактора» на-
звано ненавмисним. У розділі «Причини аварії і винуватці розвитку ава-
рії» констатується, що відповідно до положень «Інструкції щодо розслі-
дування та обліку порушень в роботі електростанцій, систем, енергосис-
тем і енергооб'єднань» аварія класифікується як вина організації-розроб-
ника. 

Таким чином, уже в 1986 р. було оформлено дві протилежні версії на 
безпосередні причини аварії, одна з яких пов'язувала основні причини 
аварії з нестабільністю реактора РВПК, недосконалістю конструкції і рег-
ламенту експлуатації, інша - з порушенням регламенту експлуатації реак-
торної установки персоналом станції. 

Слід зазначити, що вже в першій офіційній версії наводиться один з 
основних конструктивних недоліків РВПК - великий позитивний паровий 
коефіцієнт реактивності, результатом якого стали катастрофічні наслідки 
аварії. 

При подальшому вивченні причин аварії, математичному моделю-
ванні можливого впливу окремих факторів на розгін реактора та порів-
нянні отриманих при цьому параметрів із фактичними в більшості робіт 
обговорюються два механізми, які могли викликати сплеск потужності з 
подальшими катастрофічними наслідками: 

уведення позитивної реактивності стрижнями СУЗ унаслідок недолі-
ку їхньої конструкції при стані реактора, який був перед аварією [1, 8 -17]; 

зовнішній вплив на потік теплоносія в КБПЦ, такий як короткочасне 
відкриття парових запобіжних клапанів, різке зниження продуктивності 
«вибігаючих» ГЦН, кавітація ГЦН тощо [18 - 21]. 

Реалізація всіх механізмів розгону можлива тільки при великому по-
зитивному паровому ефекті реактивності, притаманному даному типу ре-
актора. 

Розглянемо більш детально стан реактора перед аварією і пропоно-
вані сценарії першої фази аварії. Слід звернути увагу, що цей режим голо-
вним конструктором при проектуванні не розглядався: «Жодним проект-
ним і експлуатаційним документом не визначався безпечний рівень поту-
жності, розвантаження нижче якого приводило реактор в ядерно-небез-
печний стан» [22]. 

На час аварії активна зона містила 1659 TBЗ із середнім вигорянням 
10,3 МВт·д/кг U, один додатковий поглинач і один незавантажений канал. 
Основна частина TBЗ (75 %) представляла собою збірки першого заван-



 

таження з вигорянням 12 - 15 МВт·д/кг [5]. Паровий коефіцієнт реактив-
ності для РВПК-1000 від'ємний для свіжезавантаженого палива, а зі збі-
льшенням  вигоряння  та  вивантаженням  додаткових  поглиначів  (ДП) 
стає істотно позитивним при стаціонарному режимі перевантаження (2 -
2,5 · 10-4 % за обсягом пари). 

Перед аварією працювали всі вісім ГЦН, що суттєво зменшило вміст 
пари в активній зоні, перемістивши пароутворення у верхню половину. 
Крім того, через зниження вмісту пари зростає рівень води в барабанах-
сепараторах (БС), у зв'язку з чим зменшується їхнє підживлення, що приз-
водить до підвищення температури теплоносія на всасі ГЦН. Через малий 
недогрів теплоносія до кипіння на вході в активну зону невелике збіль-
шення потужності має призвести до значного збільшення паровмісту в 
нижній частині активної зони порівняно з верхньою. 

 

Однією з можливих причин аварії, на думку ряду фахівців, можуть 
бути процеси, викликані відключенням або кавітацією ГЦН. Так, у роботі 
[20] виконано аналіз можливого розвитку аварійного процесу з моменту 
натискання кнопки АЗ-5 з урахуванням виникнення ситуації із знеструм-
ленням чотирьох ГЦН, що вибігали до цього моменту разом із турбогене-
ратором (по два ГЦН на бік). Для порівняння проводилися розрахунки і 
без відключення ГЦН. Аналіз отриманих даних показує, що відразу після 
натискання кнопки АЗ-5 відбувається суттєва зміна нейтронного поля, що 
супроводжується збільшенням нейтронного поля в нижній частині реак-
тора і зменшенням його у верхній половині. При тому зниженні оператив-
ного запасу реактивності, яке було допущено персоналом, зростання ней-
тронної потужності в нижній частині реактора через 1,5 с після спрацю-
вання АЗ-5 починає переважати над зниженням нейтронної потужності у 
верхній частині, так що середня інтегральна потужність зростає, досягаю-
чи максимуму до 7,5 с, після чого починає різко падати. Локальний мак-
симум нейтронного поля у правій половині реактора короткочасно дося-
гає номінального значення, максимальна температура твелів за таких умов 
спрацьовування АЗ-5 не перевищує значення 420 °С. 

 

Режим із відключенням чотирьох ГЦН призводить до інтенсивного 
зростання нейтронної потужності і розгону реактора, який починається в 
нижній половині реактора, куди стрижні СУЗ не встигли дійти. При цьому 
в місцях найбільшого енерговиділення активної зони температура твелів 
перевищить температуру плавлення палива, що має викликати інтенсив-
ний процес генерації та перегріву пари в АЗ, зростання тиску в КБПЦ, 
короткочасне зниження витрат ГЦН, що залишилися в роботі, руйнування 
ТК і всього реактора. Аналогічні висновки робляться і в роботі [19], в якій 
для передаварійного стану реактора, близького до того, що стало на 4-му 
енергоблоці ЧАЕС, коли активна зона заповнена водою з малим недогрі-
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вом до кипіння, досліджувався вплив на систему спрацьовування АЗ-5 і 
короткочасного введення в зону позитивної реактивності в процесі руху 
стрижнів АЗ і вивчалися наслідки відключення турбогенератора і роботи 
на вибігу двох із чотирьох працюючих ГЦН кожної петлі. Розрахунки по-
казали, що спрацьовування АЗ саме по собі не призводить до розгону реа-
ктора, у той час як робота двох із чотирьох ГЦН кожної половини від ви-
бігаючого турбогенератора з неухильним зменшенням витрати може при-
звести до розвитку катастрофічного процесу і без впливу позитивної реак-
тивності від витискувачів стрижнів СУЗ старої конструкції. Якщо на роз-
виток процесів, обумовлених вибігом турбогенератора, на 40-й секунді 
після припинення подачі пари на турбогенератор впливає спрацьовування 
АЗ-5, то розгін реактора відбудеться на 46 - 48-й секундах. 

Велика кількість досліджень причин аварії та моделювання процесів, 
які призвели до аварії, дали змогу зробити висновок, що основними фак-
торами, що вплинули на розвиток аварії, стали великий позитивний кое-
фіцієнт реактивності і недоліки конструкції СУЗ, що проявилися в нерег-
ламентному стані реактора, в який він був приведений перед аварією, 
причому істотну роль у розвитку аварії зіграли просторові динамічні про-
цеси [10, 13, 14, 16, 17]. 

Отже, у момент спрацьовування АЗ-5 у 01 год 23 хв 40 с більшість 
стрижнів знаходилися на верхніх кінцевиках, 42 стрижня були занурені на 
глибину до 2 м, глибше 2 м - 2 стрижня і 3 УСП були введені в зону більш 
ніж на 1 м. 

Параметри реактора характеризувалися такими величинами [8]: 
потужність - 200 МВт (теплових); 
оперативний запас реактивності (значення отримано за програмою 

ПРИЗМА-АНАЛОГ станом на 01 год 22 хв 30 с) - 8 стрижнів РР; 
поле по висоті двогорбе з максимумом угорі; 
витрата теплоносія – 56 000 м3/год; 
витрата живильної води - 200 т/год; 
теплофізичні параметри близькі до стабільних. 
Усі стрижні-поглиначі (крім УСП) почали рух в активну зону зі шви-

дкістю 0,4 м/с. При цьому графітові витискувачі стали «видавлювати» 
стовпи води з нижніх частин каналів СУЗ. Заміна води на графіт різко 
зменшує поглинання нейтронів і, як наслідок, вводить позитивну реактив-
ність. При розгляді цього ефекту в роботах [13, 14] розрахункові величини 
введеної позитивної реактивності становили від 0,6 до 1,3βеф. 

Слід зазначити, що при зниженні потужності після 23 год 10 хв змен-
шення оперативного запасу реактивності (ОЗР) визначалося в основному 
отруєнням реактора ксеноном і зниженням температури графіту (рис. 1.2). 



 

 
 

Рис. 1.2. Зміна ОЗР (суцільна) і коефіцієнта нерівномірності (штрихова) 
у перехідному процесі (х - експеримент) [16]. 

 

Усі розрахунки показують, що «кінцевий» ефект поглиначів можли-
вий тільки при двогорбому аксіальному розподілі нейтронного потоку, 
тобто слабкому нейтронному зв'язку між верхньою і нижньою половина-
ми реактора. 

Результати аналізу аварійного процесу, виконаного в роботі [12], по-
казали, що цей процес був некерованим; початок інтенсивної зміни визна-
чальних параметрів збігся з початком занурення в активну зону стрижнів-
поглиначів; перед початком розвитку аварійного процесу реактор харак-
теризувався істотно заниженим оперативним запасом реактивності і знач-
ною висотною та радіальною нерівномірністю енерговиділення. 

Результати розрахунку стаціонарного нейтронно-фізичного і тепло-
гідравлічного стану показали, що висотний профіль має «двогорбий» ви-
гляд. Отримано також радіальну нерівномірність поля енерговиділення, 
причому три найбільших піки припадає на правий нижній квадрант. Ви-
сотний розподіл вмісту пари показує, що теплоносій починає кипіти в 
основному на останньому метрі активної зони. 

У результаті виконаних розрахунків запропонована така версія роз-
витку аварії: приблизно за хвилину до аварії відбулося відключення тур-
богенератора і почався вибіг двох із чотирьох ГЦН на кожній половині 
контура циркуляції. За сигналом АЗ-5 почалося занурення в активну зону 
всіх СУЗ. У перші три секунди це призводить до невеликого зниження 
потужності реактора зі зміщенням нейтронного потоку в нижню частину 
активної зони. Після третьої секунди нейтронний потік швидко зростає, 
що можна пояснити впливом одночасно трьох факторів - конструкцією 
СУЗ, що допускає локальне введення позитивної реактивності, низького 
ОЗР у початковому стані та асиметричного висотного профілю енергови-
ділення. До сьомої секунди потужність реактора зростає більш ніж у 30 
разів, енерговиділення максимальне в нижній частині активної зони, кое-
фіцієнт нерівномірності за обсягом досягає 5,5 (рис. 1.3). 

20 



 21

 
 

Рис. 1.3. Зміна нейтронної потужності: 1 - інтегральна; 2, 3 - верхньої і нижньої 
половин активної зони; штрихова - розрахунок без теплофізики [16]. 

 
Інтенсивність створення пари приводить до появи додаткової реак-

тивності. Локальне виділення позитивної щільнісної реактивності підси-
лює радіальну нерівномірність енерговиділення, у результаті чого до вось-
мої секунди тепловиділення зросло до номінального рівня 3000 МВт. 

Значна висотна і радіальна нерівномірність енерговиділення призво-
дить до того, що більш ніж у 200 TBЗ середня по перетину твелів темпе-
ратура стає вище 3300 К (рис. 1.4). 

У нижній частині A3 на висоті 1 м TBЗ руйнуються, у результаті чо-
го істотно підвищується тиск у внутрішньореакторному просторі, відбу-
вається розрив усіх ТК із наступним повним зневодненням контура цир-
куляції. Додаткова щільнісна реактивність і відсутність охолодження не-
минуче призводять до розплавлення A3. Руйнування TBЗ призводить та-
кож до зупинки СУЗ на висоті 3,5 м. 

Аналогічні висновки зроблені в роботі [17], де зазначається, що при-
чинами розгону реактора стали позитивний паровий коефіцієнт реактив-
ності і позитивний вибіг реактивності на початковому етапі занурення 
стрижнів СУЗ. Це виявилося спусковим механізмом для розвитку аварій-
них процесів. Автори вказують, що цих двох причин цілком достатньо, 
щоб пояснити і змоделювати розгін реактора без залучення інших припу-
щень про причини зростання вмісту пари в активній зоні. 

 

У роботі [13] проведено дослідження процесів зміни потужності ре-
актора, руйнування і рух зруйнованого палива на основі висновку, що 
розгін (до моменту руйнування палива) обумовлений великим позитив-
ним коефіцієнтом реактивності і дефектом конструкції стрижнів регулю-
вання, зокрема можливістю збільшення реактивності через витіснення 
води в нижній частині зони при введенні стрижнів СУЗ у процесі зупинки 
реактора. 

N, відн. од. N, відн. од. 



 

 

Рис. 1.4. Розподіл за висотою реактора температури палива 
в TBЗ 43-16 (1) та 17-34 (2) [12]. 

 

При натисканні кнопки АЗ-5 почався рух у A3 стрижнів регулювання 
зі швидкістю 0,4 м/с. У початковий момент вноситься невелика негативна 
реактивність, потім у процесі витіснення води в нижній частині каналів 
СУЗ і переміщення максимуму нейтронного поля в нижню частину АЗ 
відбувається зростання реактивності. Приблизно на четвертій секунді по-
чинається інтенсивне кипіння теплоносія, зростання реактивності, обумо-
влене паровим ефектом, переважає над зменшенням реактивності, що від-
бувається при подальшому введенні стрижнів СУЗ. Максимальна реакти-
вність становить 1,47 β. Максимальна потужність (46 номіналів) досяга-
ється до 5,86 с, у момент часу 5,9-6,0 с після початку руху стрижнів СУЗ у 
найбільш енергонапруженій області АЗ температура палива досягає точки 
плавлення 2850 °С, з цього моменту починається руйнування твелів, з'яв-
ляється рідке паливо. Через 0,25 с приблизно 1,5 м паливного стовпа пов-
ністю зруйновано, до 6,4 с з'являються перші ознаки кипіння палива, а до 
7,5 с паливо в нижній половині твелів розплавлене і частково випарувало-
ся. Це призводить до різкого зменшення його щільності в найбільш енер-
гонапруженій області (1,5 м від низу зони), а по межах цієї зони кількість 
палива, навпаки, збільшується за рахунок переміщення до твердої частини 
рідкого палива, що залишилось, і паливних частинок. Розрахунки показа-
ли,  що  через 1 с після  досягнення  температури  плавлення  в  найбільш 
енергонапруженій частині щільність палива зменшується до 10 % почат-
кової. На висоті 0,5 і 2,5 м від низу АЗ за перші 0,5 с після початку руйну-
вання відбувається збільшення щільності палива до 130 - 140 % початко-
вого. Однак через 1 с і тут щільність зменшується до 10 - 20 % номіналь-
ної. 
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З розрахунків випливає, що до моменту руйнування найбільш енер-
гонапружена частина каналу заповнена парою і теплоносія, що залишив-
ся, недостатньо для охолодження палива. Ці результати, з одного боку, не 
підтверджують гіпотезу про внесення додаткової позитивної реактивності 
через охолодження палива (як наслідок доплер-ефекту), з іншого боку, 
ставлять під сумнів можливість значного позитивного зростання реактив-
ності внаслідок взаємодії диспергованого палива з водою, оскільки щіль-
ність його стає малою. 

При попаданні гарячого палива на стінку труби каналу, а також за-
вдяки зростанню тиску відбувається розгерметизація каналів. Максималь-
ний тиск досягає 9,5 МПа. Через 1 с після диспергування палива темпера-
тура зовнішньої поверхні оболонки досягає значення, достатнього для 
руйнування. Руйнування декількох каналів викликає зрушення верхньої 
плити біологічного захисту (унаслідок викиду пари в реакторний простір), 
розгерметизацію каналів і швидку втрату залишків води, при цьому буде 
вводитися додаткова позитивна реактивність, причому руйнування і рух 
зруйнованого палива почне впливати на реактивність після шостої секун-
ди процесу. 

Розрахунки показали, що за перші 7,5 с процесу в реакторі повністю 
диспергується близько 16 % палива. Подальше його руйнування визнача-
ється не стільки нейтронним сплеском, скільки іншими більш повільними 
процесами. 

Таким чином, у роботі [13] робиться висновок, що зменшення щіль-
ності диспергованого палива до 60 - 70 % призводить до збільшення реак-
тивності, проте конфігурація палива з підвищеною реактивністю нестабі-
льна і подальше його руйнування призводить до зупинки реактора, крім 
того, ці зміни реактивності відбуваються вже після піка нейтронної поту-
жності. 

Результати розрахунків не підтвердили гіпотезу про другий нейтрон-
ний сплеск у результаті взаємодії диспергованого палива з водою. Альте-
рнативним механізмом такого сплеску, як вважають автори, може бути 
швидкий вихід ксенону з активної зони. 

У дослідженнях, проведених у [16], розглянуто три можливі причини 
аварії: 

поступове зменшення потоку теплоносія разом із позитивним паро-
вим коефіцієнтом; 

на додаток до попереднього кавітація ГЦН; 
уведення позитивної реактивності внаслідок недоліків конструкції 

стрижнів СУЗ. 
Найбільш імовірною причиною, яка ініціювала аварію, автори вва-

жають останню. Згідно з розрахунками, подібна добавка реактивності бу-



 

ла можлива тільки завдяки двогорбому розподілу нейтронного поля. Ана-
ліз показав, що система АЗ реактора спрацьовувала занадто повільно, щоб 
погасити додаткову реактивність, що вноситься графітовими витискува-
чами в умовах аварії. 

У ряді робіт в якості можливих причин аварії розглядаються й інші 
процеси. 

У роботі [23] передбачається, що в результаті порушення регламенту 
відбулося збільшення генерації пари, яка внаслідок позитивного парового 
коефіцієнта реактивності стала швидко зростати, привівши до перегріву 
палива. Кінцевим результатом стали вибух, пожежа та пошкодження ве-
ликої частини 4-го енергоблока. 

У результаті аналізу поведінки палива було отримано, що величина 
розплавленої частини палива 6 %. Розплавлене дисперговане паливо зруй-
нувало цирконієві оболонки і його взаємодія з водою призвела до розриву 
КБПЦ. Тиск пари обчислювався за програмою SPIRIT і його величина 
досягла значення 29,7 MПа за 0,1 с. Підвищення тиску у 2 рази за інтервал 
часу 0,1 с може з'явитися достатньою причиною для пошкодження КБПЦ. 

Аналогічні висновки зроблено в роботі [15], де проведено оцінки по-
зитивної реактивності, уведеної завдяки зростанню паровмісту. Досліджу-
вали два можливих сценарія для другого сплеску потужності: 

створення суміші палива і води в декількох центральних каналах, що 
призводить до розриву цих каналів; 

велике пароутворення  на всій активній зоні,  що призводить до роз-
герметизації реактора. 

При введенні стрижнів по команді АЗ-5 відбувається зростання реак-
тивності і, як наслідок, зростання потужності. При цьому температура 
палива досягає 1500 К, унаслідок контакту палива з цирконієвими оболон-
ками каналів відбувається руйнування відносно невеликого числа каналів 
і взаємодія палива з водою. Підвищення тиску призводить до зрушення 
схеми «Е», розгерметизації КБПЦ, повної втрати теплоносія і, у результа-
ті, до другого розгону, який зруйнував реактор. 

У роботі [24] оцінено  можливі  причини руйнування активної зони 
4-го енергоблока з використанням експериментальних результатів, отри-
маних при опроміненні потужним нейтронним імпульсом паливного ка-
налу, охолоджуваного водою з імітацією передаварійного фізичного стану 
активної зони. 

У роботі [25] розроблено сценарій аварії, який характеризується дво-
ма сплесками потужності. Проведені розрахунки показали, що близько 
40 % палива в A3 розплавилося і диспергувалося у воду. Це викликало 
швидке випаровування в КБПЦ. Швидке випаровування теплоносія ство-
рює сплеск тиску, який призводить до безлічі майже одночасних розривів 
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технологічних каналів. Одночасно з цим цирконій і ніобій, що входять до 
складу оболонок TBЗ, нагрілися до температури плавлення і вступили в 
реакцію з водою і парою, це призвело до генерації великої кількості вод-
ню. Перший вибух, імовірно, був викликаний розривами в контурі тиску, 
що привів до зменшення рівня води в БС унаслідок втрати теплоносія, це 
супроводжувалося вивільненням водню. Унаслідок генерації приблизно 
200 кг водню одна третина його через розгерметизований КБПЦ потрап-
ляє в центральний зал (ЦЗ), де створюється воднево-повітряна суміш з 
переходом від горіння до детонації. Оскільки детонація 20 кг водню май-
же еквівалентна вибуху 600 кг тринітротолуолу, то пропонована версія 
пояснює наявні руйнування будівлі реактора. При екзотермічному окис-
ленні оболонки (ТК) графітові кільця, розташовані між оболонкою і гра-
фітовим сповільнювачем, нагріваються більш ніж до 1000 °С. Графітові 
кільця починають горіти в повітрі. Протягом 1-1,5 год вогонь поширився 
на графітовий сповільнювач, який нагрівся до температури загоряння па-
лаючими графітовими кільцями [26]. 

Згідно з висновками роботи [27], тротиловий еквівалент вибуху ста-
новив не менше 300 кг тринітротолуолу, причому показано, що будівельні 
конструкції зруйнували хмару осколків роздроблених графітових блоків, 
що вилетіла. Подібний вибух могла викликати детонація воднево-кисневої 
суміші, де джерелом водню могли служити пароцирконієві реакції, реак-
ція пари із залізом, взаємодія розплаву палива з водою [28]. 

На підставі проведеного в роботі [21] аналізу причин аварії робиться 
висновок, що аварія сталася в результаті дії кількох чинників: 

великий позитивний паровий коефіцієнт реактивності; 
проведення випробувань в умовах малої потужності, коли легко мог-

ла генеруватися пара; 
низька швидкість уведення стрижнів АЗ (0,4 м/с). 
Крім розглянутих робіт, де, згідно з розрахунками, в аварійний про-

цес втягнута значна частина палива, у роботі [29] оцінюється миттєве ене-
рговиділення по співвідношенню активностей ксенону-133 і ксенону-
133m. Відношення активностей цих ізотопів визначається динамікою реа-
ктора в період, що передує викиду РБГ в атмосферу. У результаті викона-
них оцінок робиться висновок про вкрай неоднорідний розподіл нейтрон-
ного поля, а розрахункова частка перегрітого палива, залученого в процес 
миттєвого енерговиділення, становила 0,01 - 0,1 % загальної маси палива. 

Варіант розподіленої швидкодіючої нейтронно-фізичної моделі 
РВПК був розроблений в КІЯД АН України. Ця модель використовува-
лася в програмному комплексі ДІКРУС, розробленому ВНДІАЕС, в якості 
швидкодіючого блока нейтронно-фізичного розрахунку. Результати моде-
лювання не суперечать даним, що зареєстровані програмою «ДРЕГ» за 



 

останні дев'ять секунд (після натискання кнопки АЗ-5). Порівняння про-
водилося за сигналами АЗШ і АЗП, зростанням тиску і рівнів у БС, під-
вищенням тиску в РП на 3-й, 6-й та 9-й секундах відповідно. Однак розг-
лянуту модель все ще не можна вважати повною мірою адекватною об'єк-
ту. Проте результати розрахунків [9] можуть розглядатися як один із най-
більш повних – вони не містять нереалістичних припущень у своїй поста-
новочній частини, а у частині отриманих результатів не суперечать ре-
зультатам інших досліджень. 

Виконані різними організаціями незалежно один від одного дослід-
ження на основі математичних моделей показують, що розвиток аварійно-
го процесу відбувався внаслідок можливості небезпечного збільшення 
потужності реактора РВПК з багаторазовим зростанням локальних енер-
говиділень в активній зоні при введенні стрижнів аварійного захисту в 
реактор, тобто вихідною подією аварії стало натискання кнопки A3 в умо-
вах, які склалися в реакторі РВПК-1000 при низькій його потужності і 
витяганні з реактора стрижнів РР понад допустиму їхню кількість. 

 

Після початкової фази перерозподілу нейтронного потоку, обумов-
леної конструкцією стрижнів СУЗ і незалежної від теплогідравлічного 
стану реактора та КБПЦ, підвищення енерговиділень до певних значень 
викликало до дії великий паровий коефіцієнт реактивності, органічно вла-
стивий конструкції РВПК. З появою і зростанням пароутворення зона під-
вищених енерговиділень саморозгінним чином зростає, поширюючись на 
всю активну зону. Створені умови значного пошкодження хоча б обмеже-
ної кількості TBЗ (достатньо 3-4 шт.) через особливості конструкції реак-
тора можуть призвести до руйнування самого реактора з виведенням з 
ладу його системи аварійного захисту. Розрив труб декількох ТК призво-
дить до зростання тиску в РП і до часткового відриву несучої плити реак-
тора від кожуха і заклинюванню з цієї причини всіх стрижнів СУЗ, які до 
цього моменту пройшли тільки близько половини свого шляху. 

Руйнування труб ТК, яке спочатку ініціювалося лише локальним 
сплеском нейтронної потужності, посилюючим утворенням пари в обме-
женій зоні реактора, з моменту початку розриву канальних труб викликає 
до дії новий ефект - масове пароутворення по всьому об'єму активної зони 
через декомпресію контура охолодження реактора і вивільнення повної 
величини притаманного реактору великого парового ефекту реактивності. 

Можливий механізм, що викликав наступні руйнування, розглянуто в 
[30]. Руйнування ТК, викликаного неконтрольованим розгоном реактора, 
призводить до інтенсивного пароутворення, а стрімке підвищення темпе-
ратури - до пароцирконієвої реакції і генерації водню. Тиск пароводневої 
суміші викидає схему «Е», і ЦЗ заповнюється повітряно-водневою сумі-
шшю. Об'ємний вибух цієї суміші руйнує будівлю реактора. 
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У спільній доповіді НДКІЕТ, РНЦ КІ і ВНДІАЕС [31] розглянуто ре-
зультати сучасного розрахункового аналізу процесів, що супроводжували 
Чорнобильську аварію. Представлено дані, отримані за трьома розрахун-
ковими моделями: модель 1 (РНЦ КІ), модель 2 (НДКІЕТ), модель 3 
(ВНДІАЕС разом з КІЯД HAH України). Автори доповіді відзначають, що 
«незважаючи на відмінності в моделях і деяких результатах, дослідження 
на третьому етапі (1991 - 1995 рр.) підтвердили, що основними факторами 
розвитку аварії були великий позитивний паровий ефект реактивності і 
вибіг реактивності при введенні стрижнів СУЗ». 

Таким чином, на підставі розглянутих сценаріїв можна зробити такі 
висновки: 

аварія на реакторі типу РВПК була неминучою внаслідок наявних на 
той момент серйозних конструктивних недоліків, специфічних ядерно-
фізичних характеристик РВПК-1000, обумовлених конструкцією його ак-
тивної зони; низької ефективності системи управління і захисту; невірною 
конструкцією стрижнів АЗ реактора; низькою якістю типового технологі-
чного регламенту; 

«спусковим механізмом» [32] стало введення позитивної реактивнос-
ті в нижню частину реактора при спрацьовуванні АЗ. 

У 1986 р. Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки 
(INSAG) виконала власну оцінку причин та обставин Чорнобильської ава-
рії [33]. Висновки міжнародної групи в доповіді INSAG-1 засновані на 
неповній і, у ряді випадків, неточній офіційній інформації [5], що була 
передана з СРСР експертам МАГАТЕ в серпні 1986 р. Доповідь Комісії 
ДПАН СРСР [1], представлена в МАГАТЕ в 1991 р., з'явилась підставою 
для уточнення позиції експертів міжнародної групи, яка була викладена в 
доповіді INSAG-7. «У даний час уявляється, що аварія стала наслідком 
збігу наступних основних чинників: специфічних фізичних характеристик 
реактора; специфічних особливостей конструкції органів управління реак-
тором і того факту, що реактор був виведений у стан, що не обумовлений 
регламентом і не досліджений незалежним органом з питань безпеки. 
Найбільш важливим є те, що саме фізичні характеристики реактора зумо-
вили його нестійку поведінку» [8]. 

 

INSAG-7 сформулював висновки про причини аварії, акцентуючи 
увагу на тому, що: 

«Можна сказати, що аварія стала наслідком низької культури безпеки 
не тільки на Чорнобильській АЕС, а також у всіх радянських проектних, 
експлуатуючих і регулюючих організаціях атомної енергетики, що існу-
вали в той час»; 

«Як вказується в INSAG-1, людський фактор варто як і раніше вва-
жати основним елементом серед причин аварії»; 



 

«Найбільшого засудження заслуговує те, що неузгоджені зміни до 
програми випробувань були відразу ж навмисно внесені на місці, хоча 
було відомо, що установка знаходиться зовсім не в тому стані, в якому 
вона повинна була бути при проведенні випробувань». 

Таким чином, основою аварії на ЧАЕС була визнана низька культура 
безпеки не тільки на ЧАЕС, а й у всіх радянських проектних, експлуатую-
чих і регулюючих організаціях атомної енергетики, що існували в той час. 

 
1.2. Першочергові заходи щодо обмеження викидів радіоактивних 

речовин у навколишнє середовище 
 

Після першого потужного викиду радіоактивності, спричиненої ви-
бухом реактора, викид радіоактивності не припинився. 

Потужність цього викиду визначалася такими процесами: 
1. Залишковим виділенням тепла за рахунок радіоактивного розпаду 

продуктів поділу, напрацьованих у реакторі. 
З урахуванням виходу летучих продуктів поділу ця величина стано-

вила ~230 кВт/т урану [34] після вибуху і надалі спадала. 
2. Виділенням тепла внаслідок хімічних реакцій (в основному у ви-

кликаному окисленні графіту) [26]. 
Інтенсивність викиду з 26 квітня по 2 травня поступово зменшувала-

ся, після 2 травня до 6 травня зростала, можливо, за рахунок створення в 
розвалі об'єднання з розрізнених осередків в єдиний розплав [35], і після 
6 травня різко впала (рис. 1.5) [5]. 

Пізніше було виконано оцінки, що базувалися на реконструкції ди-
наміки викиду по щільності забруднення території 137Cs та врахуванні 
метеорологічних умов під час аварії [36], згідно з якими потужність вики-
ду монотонно збільшувалася з 26 по 28 квітня за рахунок розігріву ядер-
ного палива. 

З метою зниження впливу викидів із зруйнованого реактора в навко-
лишнє середовище Урядова комісія, створена 26 квітня, прийняла рішення 
почати скидати з гелікоптерів у шахту реактора матеріали, що признача-
лися для локалізації джерела викидів. 

За два тижні, починаючи з 24 квітня, на 4-й енергоблок було скинуто 
близько 5000 т різних матеріалів [37]. Для охолодження палива – 2400 т 
свинцю, для запобігання можливої ланцюгової реакції, що самопідтриму-
ється (ЛРС), – 40 т карбіду бору, для припинення горіння графіту – 800 т 
доломіту, для фільтрації викиду продуктів поділу – 1800 т піску і глини. 
Усього ж за квітень - травень 1986 р. було скинуто близько 15000 т таких 
матеріалів: свинцева дріб – 1500 т, свинцеві чушки – 5220 т, мармурові 
крихти – 3532 т, доломіт – 1167 т, карбід бору – 42 т, каучук – 489 т, цео-

28 



 29

літ – 1890 т, полімеризуюча рідина – 140 т і тринатрійфосфат – 1536 т 
[38]. На жаль, як показано в роботі [38], матеріали, скинуті на зруйнова-
ний блок, у шахту реактора в значних кількостях не потрапляли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.5. Добовий викид радіоактивних речовин в атмосферу 

під час Чорнобильської аварії (без урахування благородних газів).  
Величини розраховані на 6 травня 1986 р. з урахуванням радіоактивного розпаду. 

Викинута 26 квітня 1986 р. активність становила 740 - 890 ПБк.  
Межа невизначеності для всіх викидів ± 50%. 

 
У ЦЗ найбільшої висоти (близько 15 м над підлогою) пагорб зі ски-

нутих матеріалів сягає біля стіни зруйнованого південного БС при серед-
ній його висоті близько 7 м у центрі залу. Це можна пояснити тим, що 
джерело диму було розташоване приблизно на 25 м на схід від шахти реа-
ктора. Крім того, верхня плита біологічного захисту, що стояла майже 
вертикально, разом із залишками водяних комунікацій перекривали шахту 
реактора зверху. Скидання матеріалів засипки з великої висоти призвів до 
руйнування плит покрівель машинного залу, ДЕ, а за рахунок інтенсивно-
го пилоутворення, призвів до створення радіаційного забруднення в пів-
нічному напрямку [35]. Матеріали засипки, що потрапили в ЦЗ, загасили 
вогнище спалаху, яке знаходилось ззовні шахти реактора й покрили товс-
тим шаром викинуті туди високорадіоактивні уламки активної зони, зме-
ншивши їхню радіаційну небезпеку для будівельників і персоналу. 

У цілому  ж  подальше  зменшення  викиду  було  обумовлено  при-
родними процесами всередині енергоблока: завершенням горіння графіту 
і пониженням температури створених ЛПВМ унаслідок спаду залишково-
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го тепловиділення і тепловідводом за рахунок конвекції атмосферного 
повітря. 

Існувала ще одна гіпотетична небезпека, яка полягала в тому, що до-
сить велика частина ядерного палива могла проплавити перекриття під 
реакторним відділенням, фундаментну плиту і забруднити високою радіо-
активністю ґрунтові води. Для усунення цієї потенційної небезпеки Уря-
довою комісією було прийнято рішення спорудити залізобетонну підфун-
даментну плиту розміром 30 × 30 м, товщиною приблизно 2,5 м, яка охо-
лоджувалася водою. Роботи зі спорудження цієї плити були завершені 28 
червня завдяки героїчній праці гірників у дуже важких умовах. Однак при 
розрахунках взаємодії розпеченого палива з конструкційними матеріала-
ми реакторного відділення не враховувалося, що в процесі взаємодії з 
конструкційними матеріалами паливо буде змішуватися або розчинятися 
в їхньому розплаві, у зв'язку з чим буде значно збільшуватися об’єм і по-
ліпшуватися умови тепловіддачі. Тому реальна небезпека проплавлення 
існувала тільки для перекриття між приміщенням 305/2 і ПРК [39]. 

В умовах, коли фактично не було зрозуміло, які процеси відбувають-
ся в зруйнованому блоці, через мінімум часу на їхнє моделювання і немо-
жливість отримання достовірної інформації у зв'язку з величезними радіа-
ційними полями поблизу і всередині блока, а також через психологічний 
вплив масштабів катастрофи було неможливо в деяких випадках прийня-
ти оптимальні рішення. 

 

1.3. Будівництво об’єкта «Укриття» 
 

Унаслідок аварії була зруйнована активна зона реактора, значна час-
тина технологічного обладнання та будівельних конструкцій 4-го енерго-
блока ЧАЕС (рис. 1.6). Були знищені бар’єри та системи безпеки, які за-
хищали навколишнє середовище від радіонуклідів, що містились в опро-
міненому ядерному паливі.  

Тому відразу ж після аварії постало питання про довгострокову кон-
сервацію 4-го енергоблока шляхом будівництва споруди, яка б обмежила 
вихід радіоактивних речовин та іонізуючого опромінення за межі зруйно-
ваного енергоблока. 

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 634-188 від 29.05.86 р. 
Міністерству середнього машинобудування СРСР були доручені «роботи 
із захоронення 4-го енергоблока ЧАЕС та споруд, що до нього відносять-
ся». Об’єкт отримав назву «Укриття 4-го блока ЧАЕС». 

Іншою Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 663-194 від 
05.06.86 р. функції генерального проектувальника робіт «із захоронення 
4-го енергоблока ЧАЕС, із захоронення радіоактивних відходів і дезакти-
вації обладнання проммайданчика ЧАЕС» були покладені на ВНДПІЕТ 
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(Санкт-Петербург). Наукове керівництво роботами із захоронення 4-го 
енергоблока ЧАЕС здійснював ІАЕ ім. І. В. Курчатова. 

 

 
 

Рис. 1.6. Зруйнований 4-й енергоблок ЧАЕС. 
 

Особливість і складність виконання робіт із консервації аварійного 
енергоблока полягала у відсутності як у вітчизняній, так і у світовій прак-
тиці досвіду подолання наслідків такої масштабної аварії, а також у від-
сутності на той час спеціальних нормативних документів для розробки 
проектних рішень. 

Зважаючи на особливу відповідальність об’єкта «Укриття», було оп-
рацьовано на концептуальному рівні 18 варіантів проекту, що передбача-
ли, зокрема, улаштування пагорба зі щебеню і бетону, будівництво вели-
чезної споруди у вигляді аркового склепіння чи купола та інші варіанти. 
Але більшість запропонованих рішень вимагали значних витрат будівель-
них матеріалів, а головне – величезних трудовитрат і доз опромінення 
персоналу, а також тривалого часу на спорудження, що не відповідало 
основній вимозі – якомога скоріше ліквідувати наслідки аварії. Деякі рі-
шення не могли бути реалізовані при тогочасному рівні техніки. 

З урахуванням матеріальних витрат і дозових навантажень на буді-
вельний персонал, а також стислих термінів будівництва був прийнятий 
остаточний варіант захисної споруди, що передбачав максимальне вико-
ристання уцілілих несучих конструкцій 4-го енергоблока у складі конст-
руктивної системи об’єкта «Укриття». 



 

Таким чином, будівельні конструкції об’єкта «Укриття» - це поєд-
нання «старих» конструкцій зруйнованого 4-го енергоблока та «нових» 
конструкцій, споруджених після аварії. 

Завдяки такому поєднанню була створена унікальна споруда, буді-
вельні конструкції якої виконують надзвичайно важливу функцію фізич-
ного бар’єра на шляхах виходу радіоактивних речовин та іонізуючого ви-
промінювання в навколишнє середовище.  

 

Основу фізичних бар’єрів складають зовнішні захисні конструкції, 
споруджені після аварії: каскадна стіна, контрфорсні стіни, покриття над 
реакторним блоком, ДЕ і машинним залом (рис. 1.7). 

 

Відносно уцілілі конструкції 4-го енергоблока створюють опорний 
контур, на який обпираються несучі елементи покриття над реакторним 
блоком і ДЕ. Насамперед – це північна і південна вихлопні шахти, моно-
літна стіна по осі 50 з каркасом, що прилягає до неї (рис. 1.8). На ці конс-
трукції обпираються головні балки Б1 і Б2, які разом з трубним накатом 
створюють покриття над центральною частиною реакторного блока (зок-
рема, над ЦЗ). На конструкції ДЕ обпираються балки «Мамонт» і «Вось-
миніг». 

Реалізація такого варіанта захисної споруди вимагала вирішення 
двох найбільш складних проблем: 

 

обстеження технічного стану уцілілих конструкцій 4-го енергоблока 
в надзвичайно важких радіаційних умовах та оцінка можливості їхнього 
використання в якості конструктивних елементів; 

вибір таких конструктивних і технологічних рішень, які б дали змогу 
максимально скоротити строки будівництва та мінімізувати радіаційний 
вплив на персонал і навколишнє середовище. 

 

Крім ВНДПІЕТ, проектні роботи за різними напрямками виконува-
лись низкою проектних інститутів, зокрема ЛенПСК (Санкт-Петербург), 
ЦНДІПСК (Москва), УкрНДІПСК (Київ), ДніпроПСК (Дніпропетровськ), 
та іншими інститутами.  

 

Для виконання будівельно-монтажних робіт із консервації аварійно-
го енергоблока та спорудження об’єкта «Укриття» в системі Міністерства 
середнього машинобудування СРСР було спеціально створено Управлін-
ня будівництва № 605.  

 

У найкоротший термін були збудовані об’єкти забезпечення: бази 
постачання, бази з обслуговування автотранспорту і будівельної техніки, 
заводи із приготування бетонної суміші, пункти приймання і розванта-
ження будівельних матеріалів та інші об’єкти. 

Для проживання працюючого персоналу були пристосовані піонер-
ські табори,  бази відпочинку,  школи,  створювались наметові містечка та 
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Рис. 1.7. Зовнішні захисні конструкції об’єкта «Укриття»: 1 – покриття над ЦЗ; 
2 – покриття над машинним залом; 3 – каскадна стіна; 4 – західна («велика») 

контрфорсна стіна; 5 – південні щити; 6 – південні щити-ключки;  
7 – північні щити-ключки; 8 - північна («мала») контрфорсна стіна. 

 

 
 

Рис. 1.8. Конструкції опор і несучих елементів покриття об’єкта «Укриття»:  
1 - балка Б1 (балка Б2 знаходиться за нею); 2 - трубний накат; 3 - верхня частина 
стіни по осі 50, підсилена «корсетом»; 4 - вихлопна шахта; 5 - балка «Мамонт»;  

6 - західна опора балки «Мамонт»; 7 - східна опора балки «Мамонт»; 
8 - балка «Восьминіг». 



 

будівлі, що швидко монтуються. Були організовані їдальні та об’єкти са-
нітарно-гігієнічного призначення. 

Указані об’єкти розміщувались з урахуванням радіаційного стану те-
риторій їхнього знаходження та наявністю транспортних комунікацій. 
Персонал щоденно доставлявся «чистим» автотранспортом до пункту пе-
ресадки на спеціальний автотранспорт, що обслуговував зону строгого 
режиму. Весь автотранспорт, що виходив із зони строгого режиму, підля-
гав дозиметричному контролю і, за необхідності, дезактивації на спеціалі-
зованих пунктах. 

З метою забезпечення ефективності та безпеки робіт із консервації 
аварійного енергоблока до початку основних будівельно-монтажних робіт 
був здійснений комплекс заходів із дезактивації навколишньої території. 
Були видалені фрагменти активної зони реактора (уламки ТВЗ, графіту та 
конструкційних матеріалів реактора), пожежні автомобілі та інша техніка, 
елементи зруйнованих будівельних конструкцій і технологічного облад-
нання, був знятий верхній забруднений шар ґрунту. Ці роботи виконува-
лись за допомогою спеціальних інженерних машин, створених на базі та-
нків і обладнаних захисним екрануванням, грейферним захватом, техніч-
ним телебаченням та приладами для виявлення локальних джерел іонізу-
ючого випромінювання, а також бульдозерами, обладнаними захисним 
екрануванням. Після завершення робіт із видалення РАВ територія навко-
ло аварійного енергоблока була вкрита шаром бетону товщиною до 0,5 м.  

 

Іншим суттєвим фактором поліпшення радіаційної обстановки було 
спорудження по периметру аварійного енергоблока так званих піонерних 
стін, які виконували функцію екранування. Крім того, простір за піонер-
ними стінами використовувався для розміщення РАВ, які були зібрані з 
навколишньої території. 

Проведення робіт із дезактивації навколишньої території та створен-
ня захисних піонерних стін дало змогу приступити до виконання основ-
ного комплексу будівельно-монтажних робіт із спорудження об’єкта «Ук-
риття». 

Будівництво об’єкта «Укриття» в надзвичайно складній радіаційній 
обстановці вимагало розробки та впровадження таких організаційних і 
технологічних рішень, які б максимально, наскільки це можливо, забезпе-
чували радіаційний захист будівельного персоналу. 

Основні заходи з радіаційного захисту персоналу полягали у здійс-
ненні радіаційного обстеження зон проведення робіт, використанні різно-
манітних засобів екранування та застосуванні дистанційних технологій 
виконання робіт у найбільш радіаційно-небезпечних умовах. 

Надзвичайно ефективною була технологія монтажу з використанням 
укрупнених конструкцій, які збирались у «чистій» зоні та допускали дис-
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танційний монтаж. Конструкції проектувались із вузлами обпирання і 
з’єднання, що не потребували виконання операцій, пов’язаних із присут-
ністю людей безпосередньо в зоні монтажу. 

Для керування процесом монтажу був створений центральний опера-
тивний пост, на який поступала інформація з телекамер, змонтованих без-
посередньо на стрілах кранів та спеціальних вежах, які встановлювались у 
місцях із максимальним оглядом. 

Були також впроваджені спеціальні технології влаштування опалуб-
ки і проведення бетонних робіт із дистанційним використанням насосів 
для подачі бетонної суміші. 

Для забезпечення радіаційного захисту персоналу здійснювався ком-
плекс організаційних, радіаційно-гігієнічних та технічних заходів, зокре-
ма:  

постійний моніторинг радіаційної обстановки в районі ЧАЕС і на 
прилеглих територіях; 

організація санітарно-пропускного режиму; 
забезпечення персоналу необхідними засобами індивідуального за-

хисту (спецодяг, респіратори та ін.); 
індивідуальний дозиметричний контроль; 
екранування кабін машин і механізмів; 
пилопригнічення в зонах виконання робіт і на прилеглих територіях; 
дезактивація машин і механізмів; 
організація харчування в «чистій» зоні . 
Будівельно-монтажні роботи виконувались із використанням уніка-

льних на той час машин і механізмів, зокрема: гусеничних кранів «Демаг» 
із вантажопідйомністю на основній стрілі до 650 т і на допоміжній стрілі 
112 т при вильоті 78 м; автомобільних кранів «Лібхер», насосів для подачі 
бетонної суміші фірм «Швинг», «Путцмайстер», «Вортингтон», а також 
інших машин та механізмів, дообладнаних дистанційним керуванням і 
засобами захисту [40]. Загальний вигляд будівництва об’єкта «Укриття» 
наведено на рис. 1.9. 

У процесі будівництва об’єкта «Укриття» було укладено близько 345 
тис. м3 бетонної суміші та змонтовано 7 тис. т металевих конструкцій [40].  

 

Крім будівельно-монтажних робіт був виконаний значний обсяг ро-
біт із створення необхідних систем для безпечної експлуатації об’єкта 
«Укриття» (вентиляція, енергопостачання, система пожежогасіння, систе-
ми контролю та ін.). 

Проектування та спорудження об’єкта «Укриття» було здійснено за 
рекордно короткий строк – усього за півроку. Уже 30 листопада 1986 р. 
було підписано акт Державної комісії про приймання на технічне обслу-
говування об’єкта «Укриття» (рис. 1.10). 



 

 
 

Рис. 1.9. Будівництво об’єкта «Укриття». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.10. Загальний вигляд об’єкта «Укриття» після закінчення будівництва. 
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Спорудження об’єкта «Укриття» стало найважливішим підсумком 
діяльності з реалізації першочергових заходів із мінімізації наслідків за-
проектної аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС. 

 

У той же час об’єкт «Укриття» не є об’єктом, створеним у відповід-
ності з правилами і нормами проектування, будівництва, уведення в екс-
плуатацію та експлуатації не тільки ядерних установок чи об’єктів для 
поводження з РАВ, а й звичайних промислових споруд. Його будівельні 
конструкції не відповідають вимогам нормативно-технічних документів із 
безпеки в частині структурної цілісності та надійності і мають невизначе-
ний строк експлуатації. 

 

Будівельним конструкціям об’єкта «Укриття» притаманні такі осно-
вні недоліки:  

 

несучі конструкції опорного контура (уцілілі  проектні  конструкції 
4-го енергоблока) та вузли їхнього з’єднання значно пошкоджені, пере-
вантажені масою завалених на них будівельних конструкцій та обладнан-
ня, а також матеріалів, що використовувались під час ліквідації аварії. 
Оголена арматура залізобетонних конструкцій і металеві конструкції за-
знають корозії; 

 

надійність і довговічність несучих конструкцій опорного контура не 
може бути достовірно визначена внаслідок відсутності доступу до бага-
тьох елементів і вузлів, а також складних радіаційних умов, що не дозво-
ляють виконати детальне їхнє обстеження;  

 

споруджені після аварії конструкції розрізнені – не сполучені між 
собою, вільно обпираються на несучі конструкції без фізичного з’єднання 
й утримуються в проектному положенні тільки за рахунок сил тертя; 

 

утруднений доступ до елементів і вузлів металевих конструкцій для 
періодичного огляду та обновлення антикорозійного покриття. 

 

Ці недоліки призводять до того, що з часом рівень безпеки об’єкта 
«Укриття» знижується. Продовжується процес деградації будівельних 
конструкцій. Існує висока ймовірність обвалення будівельних конструк-
цій, що може призвести до значного радіоактивного забруднення навко-
лишнього природного середовища, а також опромінення персоналу і 
населення. 

 

Усе це вимагає постійного спостереження за станом конструкцій, ва-
жливих для безпеки об’єкта «Укриття», і втручання при виникненні загро-
зи небезпечного відхилення їхнього стану від стабільного. Тому відзразу 
ж після закінчення будівництва об’єкта «Укриття» були розпочаті й про-
довжуються дослідження стану його будівельних конструкцій і реалізація 
невідкладних заходів з їхнього підсилення. 



 

1.4. Загальна характеристика об’єкта «Укриття» 

Об’єкт «Укриття» являє собою частину промислового майданчика 
ЧАЕС разом із сукупністю споруд і систем, які складають систему техніч-
них заходів із забезпечення захисту персоналу, населення та навколиш-
нього середовища від радіологічної небезпеки, обумовленої ядерними та 
радіоактивними матеріалами, що знаходяться в об’єкті.  

До складу об’єкта «Укриття» входять: 
зруйнований у момент аварії блок Б II черги ЧАЕС (4-й енергоблок), 

що має розділювальні стіни з боку блока В в осях 39-41 і з боку блока Г в 
осях 39-52/В-Г;  

споруди, що змонтовані навколо зруйнованого 4-го енергоблока, у 
тому числі перекриття над ЦЗ, ДЕ та машинним залом; 

частина блока В II черги ЧАЕС у межах, що закінчуються розділю-
вальною стіною в осях 39-41/Г-Т; 

частина блока ДСРВ в осях 41-44/У-Ю; 
частина блока Г в осях А-Б від розділювальної стіни по осі 34 до осі 

68; 
частина блока Г в осях 37-68/Б-В; 
територія всередині периметра охоронної зони з обладнанням для 

контролю і спостереження (локальна зона); 
споруди, системи та елементи, що призначені для здійснення дозво-

леної на об’єкті «Укриття» діяльності та забезпечення безпеки при її ви-
конанні. 

Об’єкт «Укриття» - потенційно ядерно-небезпечний об’єкт. Голов-
ним джерелом його небезпеки є скупчення ПВМ, що виникли внаслідок 
запроектної аварії 1986 р. Значна кількість переважно деструктурованого 
ядерного палива, що залишилось в об’єкті (загальною кількістю ~200 т 
урану з ефективним збагаченням > 1 % 235 урану), не дає можливості пов-
ністю виключити загрозу повторного утворення критичних мас.  

У рішенні колегії Державного комітету України з ядерної та радіа-
ційної безпеки «Про статус об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС» 
№ 31 від 22 грудня 1993 р. [41] зазначено, що «об’єкт «Укриття» являє 
собою зруйнований запроектною аварією 4-й блок Чорнобильської АЕС, 
на якому виконані першочергові заходи для зменшення наслідків аварії і 
продовжуються роботи із забезпечення контролю за його станом, ядерною 
та радіаційною безпекою». 

У 1998 р. Міністерством охорони навколишнього природного се-
редовища і ядерної безпеки України в «Заяві про політику регулювання 
ядерної і радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» був підтверджений ста-
тус, визначений рішенням колегії Державного комітету України з ядерної 
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та радіаційної безпеки. Крім того, у цій заяві було конкретизовано, що 
«об’єкт «Укриття» - це зруйнований запроектною аварією 4-й енергоблок 
ЧАЕС, який втратив свої функціональні властивості енергоблока і на яко-
му виконані першочергові заходи для зменшення наслідків аварії і продо-
вжуються роботи із забезпечення контролю його стану, ядерної і радіа-
ційної безпеки». 

Відповідно до [42] по функціональному призначенню об’єкт «Укрит-
тя» в теперішньому його стані слід кваліфікувати як «місце поверхневого 
зберігання неорганізованих РАВ (тимчасове сховище неорганізованих 
РАВ, яке знаходиться в стадії стабілізації та реконструкції)». 

 

Об’єкт «Укриття» не належить до об’єктів господарської діяльності, 
не є економічною підсистемою, в якій матеріальні та трудові ресурси тра-
нсформуються в продукцію (послуги). В економічному розумінні за своїм 
статусом об’єкт «Укриття» належить до економічно затратних об’єктів. 
Суспільна необхідність цих затрат обумовлюється, насамперед, шкодою, 
яку завдає існування об’єкта «Укриття» навколишньому природному се-
редовищу і населенню.  

 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що об’єкт «Укриття» 
втратив усі функціональні властивості та конструкційні ознаки енерго-
блока атомної станції. Ядерні та радіоактивні матеріали, що локалізовані в 
ньому, є РАВ. 

 
1.4.1. Основні технологічні функції 

 
Поточна експлуатація об’єкта «Укриття» здійснюється відповідно до 

Технологічного регламенту об’єкта «Укриття» [43]. 
Для об’єкта «Укриття» визначені такі функції безпеки: 
функція контролю – контроль стану об’єкта, а також його радіацій-

ного впливу на персонал, населення, навколишнє природне середовище; 
функція локалізації – запобігання та обмеження поширення радіоак-

тивних речовин, що знаходяться в об’єкті «Укриття» та іонізуючих ви-
промінювань за встановлені межі; 

захисна функція – забезпечення стану ПВМ, у тому числі запобігання 
виникненню ЛРС, при якому системи (елементи) здатні виконувати функ-
цію локалізації; 

забезпечувальна функція – забезпечення споруд та систем (еле-
ментів), що виконують функції безпеки, енергією, робочим середовищем 
та створення інших умов, необхідних для їхнього функціонування. 

Відповідно до встановлених для об’єкта «Укриття» функцій безпеки 
його системи в процесі експлуатації виконують такі основні технологічні 
функції: 



 

контроль стану об’єкта, у тому числі контроль: 
а) стану ПВМ; 
б) радіаційно-технологічний, навколишнього середовища і за нероз-

повсюдженням радіоактивних забруднень; 
в) вмісту водню; 
г) деформацій (зміщень) будівельних конструкцій;  
утримання радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань у 

встановлених межах і кількостях; 
підтримка ПВМ у підкритичному стані; 
зменшення наслідків потенційних аварій; 
забезпечення споруд і систем, що експлуатуються, енергією, робо-

чим середовищем та створення умов для їхнього функціонування.  
Для виконання перерахованих технологічних функцій використову-

ються споруди і системи керування запроектною аварією та інші технічні 
засоби.  

 
1.4.2. Системи (елементи), що виконують основні технологічні функції 

Функція контролю стану ПВМ включає в себе контроль таких пара-
метрів: щільність потоку нейтронів (ЩПН); потужність експозиційної 
дози гамма-випромінювання (ПЕД).  

Для виконання даної функції використовуються такі системи: інфор-
маційно-вимірювальна система «Фініш-Р» та система контролю ПВМ 
«Сигнал». 

Для виконання функції контролю активності газоаерозольного вики-
ду в атмосферу через НВТ (нову вентиляційну трубу) використовуються 
технічні засоби та методичне забезпечення системи радіаційного контро-
лю НВТ. 

Для виконання функції контролю вмісту водню використовується 
система контролю концентрації водню в ЦЗ 4-го енергоблока . 

Для виконання функції контролю деформації (зсуву) будівельних 
конструкцій об’єкта «Укриття» використовуються технічні засоби вимі-
рювання зміщень будівельних конструкцій. 

Функція утримання радіоактивних речовин та іонізуючих випромі-
нювань у встановлених межах і кількостях включає в себе заходи щодо 
обмеження розповсюдження радіоактивності шляхом: 

локалізації радіоактивності за допомогою конструкцій і матеріалів, 
що огороджують скупчення радіоактивних речовин; 

пригнічення радіоактивного пилу за допомогою розпилення в місцях 
скупчень радіоактивних речовин сумішей, що зв'язують пил; 

фільтрування витяжного повітря і скидання його в НВТ; 
збору рідких радіоактивних речовин. 
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Для виконання даної функції використовуються такі системи: 
модернізована система пилопригнічення; 
система витяжної вентиляції та газоочищення; 
система збирання й видалення рідких РАВ. 
Функція підтримки ПВМ у підкритичному стані включає в себе по-

дачу нейтронопоглинаючих розчинів на поверхню скупчень ПВМ. Для її 
виконання використовуються такі системи: 

система подачі розчину азотнокислого гадолінію; 
установка оперативного введення нейтронопоглинаючого розчину; 
модернізована система пилопригнічення. 
Функція зменшення наслідків потенційної аварії включає в себе дії з 

локалізації та ліквідації аварії, у тому числі гасіння пожежі, а також за-
хист персоналу при аварії. 

Для виконання даної функції використовуються  такі системи та тех-
нічні засоби: 

система пожежогасіння «сухотруб»; 
технічні засоби, призначені для локалізації та ліквідації аварії, а та-

кож захисту персоналу в разі її виникнення. 
Функція забезпечення включає в себе забезпечення експлуатованих 

споруд та систем (елементів) об’єкта «Укриття» електроенергією, теплом і 
водою. Для виконання даної функції використовують системи електро-
постачання, теплопостачання та водопостачання. 
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РОЗДІЛ 2 
Паливовмісні матеріали в об’єкті «Укриття» 

 

2.1. Стан палива в 4-му блоці ЧАЕС на момент аварії 1986 р. 
 

Перед аварією на 4-му блоці ЧАЕС ядерне паливо знаходилося в чо-
тирьох місцях реакторного відділення 4-го енергоблока [1]: 

в активній зоні реактора РВПК-1000 (1659 касет). Касета (ТВК) скла-
дається з двох збірок ТВЗ і містить 18 твелів; 

у  басейні  витримки  касет  з  відпрацьованим  паливом  (129 касет - 
14,8 т); 

на вузлі підготовки паливних касет у ЦЗ (48 касет - 5,5 т); 
у приміщенні підготовки свіжого палива (36 касет - 4,1 т). 
У табл. 2.1 представлено дані з вигоряння палива на момент аварії. 

Середня по зоні глибина вигоряння становила 10,9 МВт·доба/кг (U). 
Останнє перевантаження було проведено 23 квітня 1986 р. о 04 год 40 хв. 

 

Таблиця 2.1. Розподіл ТВК за  величиною вигоряння [2] 
 

Число ТВК Середнє вигоряння, 
МВт·доба/кг (U) 

721 13,7 
392 12,3 
154 10,5 
101 8,8 
35 7,0 
43 5,4 
41 3,5 
172 1,2 

Усього 1659 Середнє вигоряння 10,9 
 

Ядерне паливо із приміщення підготовки (503/2) [3]було вивезено в 
1987 р. після аварії на склад свіжого палива ЧАЕС. Таким чином, до мо-
менту аварії активна зона реактора містила 1659 ТВК, один додатковий 
поглинач і один незавантажений канал. Велика частина ТВК являла собою 
касети першого завантаження з вигорянням 11 - 15 МВт∙доба/кг урану. У 
зоні перебувало і деяка кількість свіжого палива. Маса урану в кожній 
касеті становила 0,1147 т.  
 

2.2. Стан палива в 4-му енергоблоці ЧАЕС у період ліквідації аварії 
1986 р. 

 

Руйнування активної зони реактора. Утворення високоактивних 
фрагментів активної зони. У результаті вибуху та руйнування активної 
зони реактора частина ТВЗ зруйнувалася на фрагменти активної зони 
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(АЗФ) і була викинута в різні ділянки зруйнованого 4-го енергоблока: на 
покрівлі 3-го енергоблока і машинного залу; за межі 4-го енергоблока на 
його проммайданчику (рис. 2.1 і 2.2). Максимальна відстань, на яку могли 
бути викинуті уламки активної зони, лежить у межах 0,5 - 1,3 км. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Тепловиділяюча збірка (а) і викид АЗФ у внутрішні приміщення  
зруйнованого 4-го енергоблока : б – у приміщенні 305/2; в – ЦЗ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 2.2. Викид АЗФ на покрівлі 3-го енергоблока (а); скидання АЗФ в ЦЗ  
за допомогою роботів (б) або вручну (в). 

 

Під час ліквідації аварії АЗФ вручну лопатами або роботами скида-
лися в розвал 4-го енергоблока, або на його проммайданчик (див. рис.2.1). 

До вересня 1986 р. залишалося невирішеним одне важливе й небез-
печне для виконавців завдання – очищення даху 4-го енергоблока і май-

  а    б  в 

(б)

а 

б в 
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данчиків вентиляційної труби (ВТ) (див. рис. 2.2, а та 2.3) від викинутих 
під час вибуху АЗФ. В основному це були фрагменти графітової кладки 
ТВЗ із відпрацьованим ядерним паливом. Радіаційні поля, створювані ни-
ми навколо себе, становили від графітових блоків до 2500 Р/год, від ТВЗ – 
до 10000 Р/год.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Руйнування на покрівлі машинного залу 4-го і 3-го енергоблоків ЧАЕС 
(а); б, в – високоактивні АЗФ зруйнованого реактора 4-го енергоблока ЧАЕС 

на майданчиках ВТ; г - збір АЗФ вручну. 
 
Застосування робототехніки. Спроба очищення даху за допомогою 

дистанційно керованої робототехніки (див. рис. 2.2, б) показала, що заку-
плені за кордоном роботи виявилися нездатними працювати у високих 
радіаційних полях довгий час. Причиною цього був вихід з ладу їхніх еле-
ктронних блоків через швидке накопичення радіаційних дефектів. На 
практиці закордонна робототехніка могла нормально працювати на даху 
4-го енергоблока від 10 до 20 хв. 

 

Більш стійкою до роботи у великих радіаційних полях виявилася віт-
чизняна робототехніка. Правда, її було всього 2 примірники (див. розділ 
ДУСА). Однак зіштовхувати з даху вниз великі завали графітових блоків 
роботам виявилося не під силу через недостачу потужності. Вони показа-
ли невисоку надійність у роботі в таких незвичайних умовах і їхня робота 
виявилася теж малоефективною. 

(а) 

    

 

  

а 

б 

в 

г 
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Спроби використати потужні струмені води для скидання фрагментів 
активної зони реактора вниз теж виявилися неефективними через занадто 
велику масу фрагментів.  

 

Очищення покрівлі вручну. Очищення даху проводили вручну 
протягом вересня 1986 р. (див. рис. 2.2, в). Для виконання цієї роботи було 
потрібно до 10000 чоловік. При цьому було прийнято рішення залучити 
до цієї роботи військовослужбовців. Фактично в роботі взяли участь при-
близно 5000 чоловік. 

 

В один захід на дах надсилалася група з п'яти чоловік. Підготовка до 
роботи чергової п'ятірки починалася з показу на екрані телемонітора, які 
шматки графіту їм доведеться скидати, де вони лежать, як краще до них 
підійти, як їх скидати. Вони також бачили на екрані, як подібну роботу 
вже виконує на даху попередня п'ятірка. Після цього по команді до місця 
роботи вони добиралися бігом, працювали там від 30 до 60 с і по команді 
сирени бігли назад. 

 

Бійців, що виходили на дах, одягали у свинцеві «обладунки» товщи-
ною 2,5 мм.  Вони  захищали  життєво  важливі  органи  (торс, гонади, 
потилицю).  Загальна маса  обладунків  становила  приблизно  25 кг. 
На руки  одягалися  освинцьовані  рукавички.  Очі  захищалися  окуляра-
ми з товстого плексигласу. Органи дихання захищалися респіраторами 
різного типу. У  кожного  бійця на спині був намальований великими ци-
фрами його особистий номер, щоб можна було відразу визначити особис-
тість. 

 

Для прибирання кожного з фрагментів ТВЗ (див. рис. 2.2, в) розроб-
лявся індивідуальний план прибирання з урахуванням всіх місцевих особ-
ливостей (дози, розміри, маса, місце розташування, орієнтація та ін.). На 
першому етапі група професійних атомників підбігала до наміченого фра-
гмента ТВЗ і обгортала заздалегідь намічені фрагменти ТВЗ листовим 
свинцем. Потім друга група, яка складалася з військовослужбовців, брала 
руками ці фрагменти, бігом підносила їх до краю даху і скидала вниз. Не-
рідко ці фрагменти виявлялися великих розмірів і маси. Такі фрагменти 
скидала ціла бригада бійців. Зокрема, один з таких рекордних фрагментів 
піднімало і скидало 8 чоловік. 

 

Видалення високоактивних відходів проводились у зонах «Н», «М» і 
на трубних майданчиках у розвал аварійного реактора 4-го енергоблока 
(табл. 2.2) [4]. 

 

Зона «Н» - покрівля машинного залу вентиляційного центру, розмі-
ром 24  24 м. Висота позначки +61,0 м. Бітумне покриття товщиною 5 - 
10 мм. За даними спеціальної радіаційно-інженерної розвідки знаходилося 
більше 20 т продуктів викиду.  
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Таблиця 2.2. Дані по видаленню з покрівлі високоактивних АЗФ 
 

Зона робіт 
Кількість 

чол. 
Видалено 
графіту, т 

Видалено 
ТВЗ та їхніх 
фрагментів, 

шт./(т) 

Інші 
матері-
али, т 

Видалено 
технікою, 

т 

Зона “Н” 953 28,76 17/4,5 1,1 - 

Трубна  
площадка 1 

366 17,1 2,1/4,2 - - 

Зона “М” 1427 74,0 70/11,5 3,5 2,8 

Трубна  
площадка 2-5 

66 3,5 - - - 

Усього: 2812 123,6 108/5,9 4,6 2,8 

 
Зона «М» - покрівля на позначці +71 м, ВТ 3-го і 4-го енергоблоків. 

На ній близько 100 т продуктів викиду. На покрівлі лежали цілі ТВЗ. Орі-
єнтовна маса кожної 300 - 350 кг. Норма на одну людину була розрахова-
на на видалення 50 кг графіту або 10 - 15 кг шматків твелів. 

Робота по очищенню даху була завершена на початку жовтня.  
 

У результаті вимірювань γ-полів, проведених у 1988 - 1991 рр. [5], 
було отримано дані щодо розподілу інтенсивних джерел γ-випроміню-
вання в ЦЗ (рис. 2.4). Це вказує на наявність великих скупчень палива на 
(або поблизу) поверхні завалів. У західній та східній сторонах ЦЗ серед 
залізобетонних плит і графітових блоків виявлено фрагменти ТВЗ довжи-
ною кілька метрів. Уздовж південної стіни ЦЗ в осях 41-43 в завалі вияв-
лено значну кількість гнутих і поламаних твелів. Слід зазначити, що досі в 
ЦЗ є ділянки з високими дозовими полями (більше сотень Р/год). 

 

У 1991 р. було виконано γ-сканування поверхні ЦЗ (див. рис. 2.4, а), 
зокрема верхньої плити біологічного захисту (схеми «Е», див. рис. 2.4, б). 
Дослідження здійснювалося за допомогою колімованого детектора, роз-
ташованого на залишках перекриття над південним БС [6]. Отримані дані 
дали змогу оцінити кількість палива на схемі «Е» (10 - 36 т UO2). За дани-
ми візуальних обстежень кількість ТК (див. рис. 2.4, в), що залишилися на 
схемі «Е», становить 70 - 90 шт. Якщо в них збереглося паливо, то його 
повинно було б бути від 8 до 10 т по UO2. 

За отриманими даними фото- та відеоматеріалів, візуальних спосте-
режень і промірів розвідувальних груп виконана реконструкція післяава-
рійного стану зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС (рис 2.5). Реконстру-
кція ілюструє надзвичайну складність проведених досліджень у ЦЗ, особ-
ливо якщо врахувати високі дозові поля, існуючі й досі в цьому примі-
щенні (до сотень Р/год). 
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Рис. 2.4. Вимірювання величин потужності експозиційної дози (Р/год) у ЦЗ (а), 
проведені в 1988 р.; б - плита біологічного захисту (схема «Е»); в – графітові  

блоки в ЦЗ. 
 

2.2.1. Викид АЗФ за межі зруйнованого 4-го енергоблока  
на його проммайданчику 

 
Під час ліквідації аварії АЗФ на проммайданчику було зібрано в 

контейнери і поховано або в піонерних стінах (рис. 2.6), або в каскадній 
стіні (рис. 2.7). Значну частина АЗФ за допомогою спецтехніки поховано 
в навал безпосередньо в грунті на проммайданчику (рис. 2.8) або вивезено 
на поховання в пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів 
(ПТЛРВ), наприклад «Комплексний» (рис. 2.9). 

Оцінка запасів РАВ у піонерних стінах до теперішнього часу оціню-
ється в 90 тис. м3 РАВ, 16 сталевих труб діаметром до 2 м, 1145 м3 кон-
тейнерів, що містять ВАВ [7]. 

а 

б в



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Реконструкція післяаварійного стану 4-го енергоблока ЧАЕС (розріз по ряду Л) (а): 2 - міст РЗМ; 5 - діагностич-
ний буй; 6 - верхня кришка реактора – схема «Е»; 7 - ТК; 18 - балки зруйнованої покрівлі ЦЗ; 19 - збірки зі свіжим  

паливом; б, в - зруйновані ТК. 
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  а    б 

 в 



Паливовміщуючі матеріали в піонерних стінах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                               а  б 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

в 
 

Рис. 2.6. Північна  «піонерна»  стіна (а) з координатами - ряд Ю+9.00, осі 51+31.00 - 
44-6.00  і прилегла до неї ділянка західної «піонерної» стіни з координатами - вісь 

51+31.00, ряди Ю+9.00 ÷ М; б - південна «піонерна» стіна з координатами - ряд А-31.00, 
осі 68 ÷ 36 і прилегла до неї ділянка західної «піонерної» стіни з координатами -
вісь 68+14.00, ряди В ÷ А); в - фрагмент південної «піонерної» стіни на залізничних 

платформах. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 а                                              б                                              в                                    
 

Рис. 2.7. Контейнери з АЗФ (а) у каскадній стіні (б), в - інженерна машина розго-
родження (ІМР-2), за допомогою якої виконувалося завантаження контейнерів  

з ВАВ. 

   

б 

    в 

)
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Рис. 2.8. Фрагменти радіоактивно забрудненого устаткування (а), витягнуті  
з грунту на проммайданчику об’єкта «Укриття» при підготовці котлованів для 
фундаментів НБК (Арки); б, в - інженерні машини для розвідки і переміщення 

високоактивних фрагментів (1986 р.). 
 

Радіоактивно забруднені грунти північної стрічки фундаменту під 
НБК [8, 9]. На ділянці північної стрічки фундаментів радіоактивні матері-
али в грунтах знаходяться в основному у вигляді дрібнодиспергованого 
ядерного палива, розсіяного в техногенних грунтах і в підземних комуні-
каціях (див. рис. 2.8). 

 

Радіоактивні грунти локальної зони об’єкта «Укриття» та проммай-
данчика ЧАЕС за умовами утворення підрозділяються на чотири групи: 
післяаварійні грунти (зона I); «активний» шар (зона II); доаварійні грунти 
(зона III); природні алювіальні відкладення (зона IV). 

 

Зона I. Післяаварійні техногенні відклади мають потужність на діля-
нці північної стрічки фундаментів НБК переважно 2 - 3 м. Зверху техно-
генні грунти представлені бетоном потужністю 0,2 - 0,3 м і щебенем або 
піском до глибини 1,2 - 1,5 м. Нижче залягає бетон із включенням щебеню 
потужністю 0,6 - 0,7 м і ще нижче - бетон наливний шаруватий по-
тужністю 0,4 - 0,6 м, характерний переважно для ділянки 11. Даний шар 
містить арматуру, а також фрагменти технологічного обладнання. 

 

Зона II. Активний шар сформувався при аварії і в процесі ліквідації її 
наслідків, має потужність переважно 0,15 - 0,5 м, рідше 0,5 - 0,7. За дани-
ми свердловин 137.11 - 140.11 і 31.11 потужність шару змінюється від 
0,77 до 1,6 м. У межах ділянки 11 активний шар представлений суглинка-
ми з торфом, що включають фрагменти будівельних конструкцій: шматки 
бетону, керамічну плитку, шматки бітуму, металеві предмети, у тому чис-
лі АЗФ. В окремих місцях активний шар представлений післяаварійним 
бетоном (ділянка 11) або піском з фрагментами будівельних конструкцій 
(ділянка 9). Нижче активного шару залягають грунти зон III і IV. 

 

 

а б в



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.9. Схема ділянок (а) за оцінкою потужності залягання техногенного радіоактивного шару на північній і південній 

стрічках фундаментів під будівництво НБК; б - техногенно-геологічні розрізи на ділянці 11 (свердловини 106.11 - 175.11);  
в - на ділянці 6 (свердловини 2.6 - 70.6). 

(в) 

а б

Контур активного шару 

в 
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Найбільшу радіаційну небезпеку представляють радіоактивні матері-
али активного шару зони II. 

Ділянка 1 (див. рис. 2.9). Питома активність 137Cs за даними γ-каро-
тажу свердловин у грунтах активного шару змінюється в межах від 200 до 
257000 Бк/г. Концентрації 90Sr в ґрунтах активного шару знаходяться в 
межах від 160 до 2,15·106 Бк/г. Активність трансуранових елементів 
(ТУЕ) коливається від 10 до 12000 Бк/г (табл. 2.3 та 2.4). 
 

Таблиця 2.3. Середні питомі активності і загальна активність радіонуклідів 
у грунтах на ділянці 11, що відносяться до САВ і ВАВ 

 

На  
ділянках 

Питома активність, Бк/г Загальна активність, Бк 

137Cs 90Sr ТУЕ 137Cs 90Sr ТУЕ 

ВАВ 69600 58000 3210 13,15·1012 10,96·1012 6,06·1011 

САВ 21430 17860 990 17,36·1012 14,47·1012 8·1011 

Усього    30,98·1012 25,82·1012 14,28·1011 

 
Таблиця 2.4. Об’єми РАВ у ґрунтах активного шару на ділянці 11 

 

Категорія 
РАВ 

Об’єм, 
м3 

Площа, 
м2 

ПЕД, 
мЗв/год 

Позначка пок-
рівлі, м БСВ 

Потужність, 
м 

ВАВ 210 578 7,5 - 83,7 114,70 - 115,40 0,1 - 0,89 
САВ 345 775 0,1 - 7,5 114,70 - 115,95 0,1 - 1,6 
 
Ділянки 9 і 10 (див. рис. 2.9). Питома активність 137Cs переважно змі-

нюється в межах від 30 до 2500 Бк/г. На ділянці між осями 55+3000 - 62 пи-
тома активність 137Cs досягає значень 32000 Бк/г. Концентрації 90Sr у ґрун-
тах активного шару переважно знаходяться в межах від 26 до 2100 Бк/г. 
При цьому на ділянці між осями 55+3000 - 62 питома активність може дося-
гати значень 26000 Бк/г. Активність ТУЕ коливається від 10 до 1500 Бк/г 
(табл. 2.5 та 2.6). 

 
Таблиця 2.5. Середні питомі активності та загальна активність радіонуклідів 

у грунтах на ділянках 9 і 10, що відносяться до САО і ВАО 
 

На ділянках 

Питома активність, 
Бк/г 

Загальна активність, Бк 

137Cs 90Sr ТУЕ 137Cs 90Sr ТУЕ 

САВ 4398 3665 203 5,02·1012 4,18·1012 2,31·1011 
НАВ 375 312 17 0,1·1012 0,83·1011 0,46·1010 

Усього    5,12·1012 4,26·1012 2,36·1011 

55 
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Таблиця 2.6. Об’єми РАВ у грунтах активного шару на ділянках 9 і 10 
  

Категорія 
РАВ 

Об’єм, 
м3 

Площа, 
м2 

ПЕД, 
мЗв/год 

Позначка 
покрівлі, м 

БСВ 

Потужність, 
м 

САВ 634 1571 0,1 - 7,03 114,03 - 115,17 0,1 - 1,2 
НАВ 148 437 0,001 - 0,1 114,03 - 115,98 0,1 - 1.2 

Усього 782 2008 0,006 - 7,03 114,03 - 115,98 0,1 - 1,2 
 

Співвідношення питомих активностей радіонуклідів на наведених 
вище ділянках у цілому відповідають базовим складам опроміненого яде-
рного палива 4-го енергоблока. 

Радіоактивно забруднені ґрунти по Південній стрічці фундаменту 
під НБК [8, 9]. На ділянці південної стрічки фундаментів радіоактивні 
матеріали в ґрунтах знаходяться в основному у вигляді дрібнодиспергова-
ного ядерного палива, розсіяного в техногенних ґрунтах і в підземних ко-
мунікаціях. 

 

Зона I. Післяаварійні техногенні відклади мають потужність 2 - 3,5 м. 
Зверху техногенні ґрунти представлені бетонними плитами товщиною 0,2 
- 0,3 м або бетоном потужністю до 0,7 м. Нижче, до позначки 114,5 - 
114,7 м, залягають шари щебеню або піску із включеннями щебеню. В 
основі зони II поширений шар бетону з включенням щебеню потужністю 
0,6 - 1 м, рідше до 1,5 м (свердловини 10.6, 11.6). 

 

Зона II. За даними свердловин 43.6, 149.6, 151.6, 175.6 і 176.6 потуж-
ність активного шару досягає значень 1 - 1,1 м. У межах ділянок 4, 5 і 6 
активний шар представлений суглинками або супіском з торфом з вклю-
ченням щебеню, фрагментами будівельних конструкцій: шматки бетону, 
металеві предмети. Нижче активного шару залягають грунти зон III і IV. 
Найбільшу радіаційну небезпеку представляють радіоактивні матеріали, 
приурочені до активного шару зони II. 

 

Ділянки 2, 3 і 4. Питома активність 137Cs ґрунтів активного шару змі-
нюється в межах від 250 до 56440 Бк/г. Концентрації 90Sr в ґрунтах актив-
ного шару знаходяться в межах від 220 до 50000 Бк/г. Активність ТУЕ 
коливається від 10 до 3000 Бк/г (табл. 2.7. та 2.8). 

 
Таблиця 2.7. Середні питомі активності і загальна активність радіонуклідів 

у ґрунтах на ділянках 2, 3 і 4, що відносяться до САВ 
 

На  
ділянках 

Питома активність, 
Бк/г 

Загальна активність, Бк 

137Cs 90Sr ТУЕ 137Cs 90Sr ТУЕ 
САВ 7833 6931 412 6,49·1012 5,74·1012 3,41·1011 



 57

Таблиця 2.8. Об’єми РАВ в ґрунтах активного шару на ділянках 2, 3 і 4 
 

Категорія 
РАВ 

Об’єм, 
м3 

Площа, 
м2 

ПЕД, 
мЗв/год 

Позначка пок-
рівлі, м БСВ 

Потуж-
ність, м 

САВ 320,37 1354,28 83 - 6981 113,28 - 114,55 0,1 - 1 
 

Ділянка 5. Питома активність 137Cs за даними γ-каротажу свердловин 
змінюється в межах від 250 до 46460 Бк/г. Концентрації 90Sr у ґрунтах 
активного шару знаходяться в межах від 240 до 41100 Бк/г. Активність 
ТУЕ коливається від 14 до 2440 Бк/г. За критерієм питомих активностей 
згідно з [4] і ОСПУ-2005 ґрунти не відносяться до ВАВ. Але за критерієм 
ПЕД у ґрунтах виділяються ділянки, що відносяться до ВАВ (табл. 2.9 та 
2.10). 
 

Таблиця 2.9. Середні питомі активності та загальна активність радіонуклідів 
у ґрунтах на ділянці 5, що відносяться до САВ і ВАВ 

 

На  
ділянках 

Питома активність, 
Бк/г 

Загальна активність, Бк 

137Cs 90Sr ТУЕ 137Cs 90Sr ТУЕ 
ВАВ 42346 37475 2225 2,83·1010 2,5·1010 1,48·109 

САВ 16111 14258 847 16,7·1012 14,78·1012 8,78·1011 

Усього    16,73·1012 14,81·1012 8,79·1011 

 
Таблиця 2.10. Об’єми РАВ в ґрунтах активного шару на ділянці 5 

 

Категорія 
РАВ 

Об’єм, 
м3 

Площа, 
м2 

ПЕД, 
мЗв/год 

Позначка пок-
рівлі, м БСВ 

Потужність, 
м 

ВАВ 0,37 0,61 7,5 - 9,11 113,81 - 113,86 0,6 - 0,62 

САВ 578,71 1056,41 1,18 - 7,5 113,28 - 114,09 0,4 - 0,7 

 
Ділянка 6. Питома активність 137Cs переважно змінюється в межах 

від 110 до 92190 Бк/г. Найбільша активність 137Cs зафіксована на західній 
частині ділянки 6 і змінюється від 8000 до 92190 Бк/г. Концентрації 90Sr у 
ґрунтах активного шару переважно знаходяться в межах від 100 до 
81570 Бк/г. При цьому на західній частині ділянки між осями 50 - 56 мо-
жуть досягати значень 15000 - 81570 Бк/г. Активність ТУЕ коливається 
від 5 до 4300 Бк/г (табл. 2.11 та 2.12). 

Активні ґрунти зустрічаються і на позначках нижче активного шару 
(зона II). Ці позитивні аномалії γ-поля (свердловини 9.4, 1.5, 60.5, 35.6, 
45.6, 49.6, 50,6, 51.6) пов'язуються з наявністю комунікацій, що містять 
радіоактивні матеріали. 
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Таблиця 2.11. Середні питомі активності та загальна активність радіонуклі-
дів у ґрунтах на ділянці 6, що відносяться до САВ, ВАВ і НАВ 

 

На  
ділянках 

Питома активність, 
Бк/г 

Загальна активність, Бк 

137Cs 90Sr ТУЕ 137Cs 90Sr ТУЕ 

ВАВ 24345 21545 1132 2,36·1012 2,09·1012 1,1·1011 
САВ 7730 6841 360 13,4·1012 11,8·1012 6,22·1011 
НАВ 354 313 16,5 1.28·1010 1,14·1010 0,6·109 
Усього    15,8·1012 14·1012 7,36·1011 

 
Таблиця 2.12. Об’єми РАВ в ґрунтах активного шару на ділянці 6 

 

Кате-
горія 
РАВ 

Об’єм, 
м3 

Площа, 
м2 

ПЕД, 
мЗв/год 

Позначка пок-
рівлі, м БСВ 

Потужність, 
м 

ВАВ 55,57 132,75 7,5 - 24,2 113,57 - 114 0,24 - 0,49 
САВ 1044,78 1742,61 0,1 - 7,5 113,13 - 113,83 0,3 - 1,1 
НАВ 20,12 33,18 0,026 - 0,1 113,90 - 114,00 0,5 - 1 

 
2.2.2. Видалення АЗФ із проммайданчика об’єкта «Укриття»  

та захоронення в ПТЛРВ 
 

Під час ліквідації аварії частина АЗФ на проммайданчику була зібра-
на в контейнери й вивезена на поховання в ПТЛРВ, наприклад ПТЛРВ 
«Підлісний» (рис. 2.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а б 
Рис. 2.10. Роботи на майданчику 1986 г. (а), ПТЛРВ «Підлісний (б). 

 
2.2.3. Стан відпрацьованого ядерного палива 

 
Відпрацьоване ядерне паливо до аварії розташовувалося в басейнах 

витримки (БВ). Кожен басейн являє собою приміщення розміром у плані 
4,2 × 10,6 м, глибиною 18 м. Перекриття басейну облицьоване тонкостін-
ним (~ 6 мм) нержавіючим сталевим настилом з кришками 0,9 × 1,3 м. 
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Південний басейн витримки (ПБВ) відпрацьованого ядерного 
палива - приміщення 505/3 (рис. 2.11). Координати: осі Н-І, ряди 45-44. 
Підлога приміщення знаходиться на позначці +18,20 м. У штатному ре-
жимі басейн був заповнений водою. На момент аварії в ПБВ знаходилося 
129 паливних касет (14,8 т по урану) в охолоджуючій воді [1]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 2.11. Горизонтальні проекції свердловин (а), пробурених у приміщенні 503/3; 
б – картограма ПЕД (Р/год) у ПБВ [10]; в – фото огляду свердловин перископом у 
ПБВ із приміщення 515/3; г – ТВК з відривом заглушки верхнього пучка твелів. 

 

У ПБВ із приміщення 515/3 було пробурено 5 свердловин: В.22.80, 
В.22.90, В.21.96, В.20.100. Усі вони розташовані в одній вертикальній 
площині з кутами нахилу 38, 24, 14 і 0° відповідно, а також свердловина 

 в 

б

в г

 

а 
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В.19.103. За допомогою цих свердловин був оглянуто стан ТВЗ, підвіски 
та підлога, а також проведені заміри ПЕД (див. рис. 2.11). 

Огляд внутрішнього простору ПБВ за допомогою перископа через 
свердловини дозволив установити, що кришка над свердловиною зруйно-
вана й у ПБВ із ЦЗ нічого не попало. Пенали знаходяться в штатному по-
ложенні рівними рядами. Води в ПБВ немає, тобто стався самовільний пе-
рехід на сухе зберігання ВЯП. Через горизонтальну свердловину (над під-
логою ПБВ) було видно під пеналами і між пеналами на підлозі купки 
дрібного пилу або порошку. ПЕД знизу була (на момент вимірювань) до 
5000 Р/год (див. рис. 2.11). Без води ТВЗ могли перегрітися і зруйнувати-
ся, а дисперговане паливо могло висипатися вниз на дно пенала або на 
підлогу.  

Серед пеналів регулярно висіли стрижні поглинання, які забезпечу-
ють ядерну безпеку в ПБВ. У даний час немає достовірних відомостей про 
фізичний стан ТВК, є імовірність того, що більшість їх виявиться сильно 
пошкодженою (див. рис. 2.10, в). Візуально це не визначено. Є ймовір-
ність, що частина ТВЗ втратила герметичність у нижній частині пеналів та 
ВЯП у вигляді диспергованого палива обсипалися на дно ПБВ (рис. 2.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.12. Фрагмент розрізу 4-го енергоблока ЧАЕС по осі розташування свердло-
вин В.22.80, В.22.90, В.21.96, В.20.100, В.19.103 і дані вимірювань у цих свердло-

винах при виході у приміщення 505/3 [26, 34]. 

 

 В.22.90  
1990  ПЕД = 3500 Р/год, 

          ЩПН = 80 н/(см
2
.с),  

 2000 ПЕД = 600 Р/год,     

          ЩПН = 90  н/(см
2
.с), 

 2010 ПЕД = 470  Р/год,   

          ЩПН = 34  н/(см
2
.с),    

2013  ПЕД =370  Р/год,           

         ППН = 48 н/(см
2
.с)  

В.21.96 
1990  ПЕД = 3500 Р/год, 

          ЩПН = 110 н/(см
2
.с), 

1994  ЩПН = 3.7 імп/с, 
1998  ПЕД =3600 Р/год,    
          ЩПН = 4.3  імп/с,         

2010  ЩПН = 80  н/(см
2
.с),   

2012  ПЕД = 240 Р/год 

В.22.80 
1990  ПЕД = 830  Р/год, 
          ЩПН = 60 н/(см2.с), 
2010  ЩПН = 18 н/(см2.с),    
2013  ЩПН = 24 н/(см2.с)  
 

 

В.20.100 
1990 ПЕД = 2800 Р/год, 
      ЩПН = 110 н/(см2.с), 
1994 ПЕД = 1700 Р/год, 
1998 ПЕД =1200  Р/год,    
2010 ПЕД = 700   Р/год,     
2013 ПЕД =600  Р/год       
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Аналіз даних ПЕД і ЩПН у свердловинах показав [34], що ПЕД у 
верхній частині ПБВ знизилася з 3500 Р/год. в 1990 р. до 370 Р/год. в 
2013 р., у той час як ЩПН в його нижній частині збільшилася з 
140 н/(см2·с) у 1990 р. до 400 н/(см2·с) у 2013 р. Це вказує на ймовірність 
того, що значна частина нижніх збірок ТВК могла зруйнуватися і потра-
пити на дно ПБВ (див. рис. 2.12). 

Північний басейн витримки (ПНБВ) відпрацьованого палива 
приміщення 505/4 об’єкта «Укриття». На момент аварії ПБВ був поро-
жній. Після аварії в нього була пробурена свердловина Ю.19.104 (рис. 
2.13), через яку були витягнуті уламки графіту, оболонки твелів. Висота 
скупчення АЗФ ~ 1 м. На дні північного басейну знаходяться матеріали, 
що потрапили з ЦЗ через відкритий отвір в його верхній частині в період 
активної стадії аварії. 

 

Рис. 2.13. ПНБВ (приміщення 505/4) і свердловина Ю-19-104. 
 

2.2.4. Стан «свіжого» палива у зруйнованому 4-му енергоблоці 
 

 На момент аварії на вузлі розвіски, розташованому в північно-східній 
частині ЦЗ (рис. 2.14), знаходилося 48 касет зі «свіжим» паливом. На сьо-
годні приблизно 7 касет знаходяться на розвісці в північно-західній час-
тині ЦЗ (а), решта - під завалами (б). 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                  а    б                     

Рис. 2.14. Касети зі «свіжим» паливом у північно-східному куті ЦЗ (а),  
руйнування в південно-східній частині ЦЗ (б). 
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За останніми даними на позначках, що розташовані нижче позначки 
+24.000 може перебувати від 70 до 160 т ВЯП первинного завантаження 
реактора по урану. Тобто вище позначки +24.000 може перебувати від 20 
до 110 т палива первинного завантаження реактора з урахуванням урану, 
що міститься в паливному пилу. Фактично, все це паливо знаходиться в 
межах простору під покрівлею, а основна його маса зосереджена в межах 
приміщення 914/2 (ЦЗ). Частка диспергованого палива може становити до 
10 т (U). 
 

2.3. ЛПВМ у зруйнованому 4-му енергоблоці ЧАЕС 
 

2.3.1. Розтікання лав. Утворення скупчень ЛПВМ 
 

На активній стадії аварії основна маса опроміненого ядерного палива 
(ОЯП) була зосереджена в південно-східному секторі приміщення 305/2, 
де відбувався процес утворення основних масивів ЛПВМ (рис. 2.15). 

Матеріали, що брали участь в утворенні лави. До матеріалів, без-
посередньо залученим у процеси лавоутворення (табл. 2.13), слід віднести 
матеріали, що входили до складу активної зони реактора, матеріали, що 
потрапили під час вибуху в шахту реактора (при руйнуванні верхніх конс-
трукцій блока), і матеріали частково розплавленої схеми «ОР» і ряду пе-
рекриттів. Що стосується сполук бору (40 т), глини і піску (1800 т), свин-
цю (2400 т), скинутих під час активної стадії аварії, то, як випливає з [11], 
вони практично не потрапили в шахту реактора і не брали участь у проце-
сах плавлення. 

 

Таблиця 2.13. Матеріали, що знаходилися в шахті реактора приміщень 504/2 
і 305/2 на початку активної стадії аварії [12] 

 

Матеріал 
Кількість у 

приміщеннях 504/2* і 
305/2, т 

Увійшло до складу 
ЛПВМ, т 

Паливо (U) 120 90 
Сталь 1300** < 20*** 
Серпентинітові суміші 580 160 
Бетон підреакторної плити 130 130 
Бетон будівельних конструкцій  з 
верхніх позначок 

950 480 

Пісок шахтної засипки 300 280 
Цирконій - 45 
Графіт 750 Практично немає 

 

* У межах реакторного простору.  
** Не враховано матеріали схеми «С».  
*** 330 т розплаву в підреакторних приміщеннях 
 

У результаті взаємодії ОЯП з конструкційними матеріалами до скла-
ду ЛПВМ, крім урану і цирконію, кремнію і кисню, увійшла значна кіль-
кість елементів (табл. 2.14) [13].  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.15. Розріз 4-го енергоблока ЧАЕС по осі 46+2500. 
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Пояснюючі дані до рис. 2.15:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 -  труби нижніх водяних комунікацій (НВК); 
2 -  північна додаткова опора; 
3 -  водяний бак біологічного захисту - схема «Л»; 
4 -  периферійний ряд каналів охолодження; 
5 -  похило стоїть залізобетонна плита (фрагмент стіни боксу 

сепараторів); 
6 -  металеве облицювання теплозахисту боксу сепараторів; 
7 -  схема «ОР»; 
8 -  технологічні канали в шахті реактора; 
9 -  залізобетонна конструкція; 

10 -  стіна «пухких» ПВМ; 
11 -  пароскидний клапан; 
12 -  скупчення ЛПВМ в ББ-2; 
13 -  скупчення ЛПВМ в ББ-1; 
14 -  південна додаткова опора; 
15 -  наскрізний пропал підреакторної плити; 
16 -  пролом-пропал у приміщення 304/3; 
17 -  пароскидна труба; 
18 -  головний циркуляційний насос; 
19 -  похила галерея («Досіфеєвські сходи»); 
20 -  шпальна кладка; 
21 -  балка «Восьминіг»; 
22 -  свинцеві листи; 
23 -  нахилені колони; 
24 -  західна опора балки «Мамонт»; 
25 -  балка «Мамонт»; 
26 -  стіна по осі 50; 
27 -  блок балок Б1; 
28 -  блок балок Б2; 
29 -  трубний накат; 

30 -  легка покрівля; 

31 
-  розвантажувально-завантажувальна машина 
(РЗМ); 

32 -  візок РЗМ; 
33 -  міст РЗМ; 
34 -  діагностичний буй; 
35 -  верхня металоконструкція реактора - схема «Е»; 
36 -  труби верхніх пароводяних комунікацій (ПВК); 
37 -  барабан-сепаратор; 
38 -  північна контрфорсна стіна; 
39 -  водяний бак біологічного захисту - схема «Д»; 
40 -  каскадна стіна. 
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Таблиця 2.14. Відносний масовий вміст окремих елементів у ЛПВМ, % 
 

Скупчення ЛПВМ Mg Si Ca Zr U 
Чорні ЛПВМ  
із приміщення (прим.) 
305/2 

1,5 ± 0,7 30,5 ± 3,1 4,7 ± 1,8 3,4 ± 1,5 5,1 ± 1,2 

Чорні ЛПВМ у півд.- 
схід. секторі прим. 
305/2  

2,5 ± 0,5 30,1 ± 3,6 5,2 ± 1,6 3,2 ± 1,1 4,3 ± 1,6 

Коричн. ЛПВМ у півд.-
зах. секторі прим. 305/2  

4,2 ± 1,0 29,9 ± 4,9 5,1 ± 0,8 4,9 ± 1,0 8,4 ± 0,2 

Чорні ЛПВМ  
у прим. 304/3 

2,3 ± 0,3 30,5 ± 3,8 5,3 ± 1,5 3,0 ± 0,8 3,9 ± 0,4 

Чорні ЛПВМ  
у прим. 217/2. 

2,3 ± 0,6 31,1 ± 5,4 6,1 ± 2,6 3,3 ± 1,2 4,4 ± 0,2 

Чорні ЛПВМ  
у прим. 210/6 (ПРК) 

3,1 ± 0,4 29,0 ± 3,5 4,8 ± 2,0 3,6 ± 1,6 5,1 ± 3,0 

Коричневі ЛПВМ  
у прим. 210/7 (ПРК) 

4,1 ± 1,0 29,3 ± 4,9 5,1 ± 0,8 4,6 ± 1,3 7,9 ± 1,5 

Коричневі ЛПВМ  
у прим. 012/15 (ББ-2) 

4,2 ± 0,4 35,5 ± 0,7 4,9 ± 1,3 3,3 ± 0,7 7,5 ± 0,8   

Середнє для чорних 
ЛПВМ 

2,4 30,1 5,1 3,2 4,4 

Середнє для коричневих 
ЛПВМ 

3,7 30,5 5,0 4,4 7,6 

Середнє для ЛПВМ 
(чорн. і коричн.)  

2,9 30,3 5,1 3,7 5,7 

 

2.3.2. Джерела тепла при утворенні ЛПВМ  
 

Для здійснення процесу утворення ЛПВМ було необхідне потужне 
джерело тепла, стабільне протягом тривалого часу і яке б знаходилось у 
безпосередньому контакті з матеріалами, що брали участь у процесах пла-
влення. Таким джерелом могло бути тільки саме ядерне паливо зруйнова-
ного реактора 4-го енергоблока ЧАЕС [2]. Мали місце й додаткові джере-
ла тепла (рис. 2.16), такі як енергія, що виділилася при горінні графіту і, 
енергія, що виділяється при протіканні пароцирконієвої реакції [14, 15]. 

Послідовність стадій утворення чорнобильських лав може бути опи-
сана таким чином [16]: 

1. Унаслідок втрати теплоносія ядерне паливо, що знаходилось в не-
пошкоджених або зруйнованих твелах, через залишкове тепловиділення і 
малий зйом тепла, нагрівалось до температури плавлення цирконію (Тпл = 
= 1852 оС). Цирконієва оболонка твелів із середини починає розплавля-
тись і розчиняє в собі паливні таблетки з утворенням рідкої уран-
цирконієвої евтектики. 
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Рис. 2.16. Внесок різних джерел тепла в утворення ЛПВМ. 
 
2. Уран-цирконієва евтектика, вступає у взаємодію з конструкційни-

ми матеріалами: металом схеми «ОР», серпентинітовою засипкою, піском, 
бетоном тощо. При контакті уран-цирконієвої евтектики з діоксидом кре-
мнію (основна складова лав) утворюється потрійна система UO2-SiO2-
ZrO2. Мінімальна температура поверхні цієї системи дорівнює температу-
рі плавлення потрійний евтектики й орієнтовно становить 1500 оС (див. 
рис. 2.16). 

3. Подальший процес лавоутворення відбувається при температурах 
1500 – 2600 оС. При цьому мінімальне значення температури обгрунтову-
ється необхідністю розплавлення великої маси металу, а максимальне - 
присутністю в силікатній матриці глобул палива з домішками цирконію 
[17, 18]. 

4. Дооплавлення силікатної компоненти розплаву (бетон, пісок) у 
приміщення 305/2 і проникнення лави на позначки 0,000 - +9,000 м. 

Температура формування основної маси ЛПВМ оцінюється в 1600 -
1700 °С [16]. Приблизно такі ж значення температури були і всередині 
ЛПВМ при поширенні лавових потоків [16]. В окремих осередках лавоут-
ворення могли реалізуватися умови, при яких взаємодія АЗФ з конструк-
ційними матеріалами відбувалася при температурі, близькій до темпера-
тури плавлення UO2 (2800 оС) [19] з утворенням лави з високим вмістом 
урану (рис. 2.17, д).  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.17. Схема розтікання лав і утворення локальних скупчень ЛПВМ (а): б – приміщення 304/3 (чорна кераміка); в - примі-
щення 217/2 («слоняча нога»); г - ПРК, приміщення 210/6 (коричнева і чорна кераміки); д - приміщення 305/2 (ЛПВМ з висо-

ким вмістом урану); є - ББ-2, приміщення 012/13 (коричнева кераміка); ж - ББ-1, приміщення 012/7 (пориста кераміка). 

(д) 

(а

(б) 

(в) 

(а) 

(г) 

(є) 

(ж) 
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Розплавлені фрагменти металоконструкцій і лави з верхніх позначок 
стікали вниз облицювання підлоги приміщення 305/2 підреакторної плити 
(ПП) з формуванням коричневих ЛПВМ (див. рис. 2.17, д). 

 

Коричневі лави і метал при температурі близько 1500 °С починають 
надходити у приміщення 210/7 ПРК (див. рис. 2.17, г). По досягненні кра-
їв пароскидних труб лави стали надходити у приміщення ББ, де утворю-
вали скупчення у вигляді пемзи (див. рис. 2.17, є та г). Одночасно відбу-
валося утворення «пропалів» ПП і стін приміщення 305/2. Гаряча лава 
ЛПВМ практично «розчинила» південний край залізобетонного хреста 
ОР. На цій стадії в приміщенні 305/2 утворилися  осередки розплавленого 
металу і скупчення ПВМ з високою концентрацією палива. У підреактор-
них приміщеннях розплавлений метал виявляється знизу - як прошарок 
між ЛПВМ і бетоном (див. рис. 2.17, д). Лава з температурою близько 
1600 °С проникає й інтенсивно поширюється у пролом-пропал - відбува-
ється заповнення приміщення 304/3 (див. рис. 2.17, б). Протягом дуже 
короткого часу лава заливає коридори 301/5 і 301/6 і формує «слонячу 
ногу» і сталактити у приміщенні 217/2 (див. рис. 2.17, в). 

 
2.3.3. Розплавлення металоконструкцій у період активної стадії аварії 

 
Паророзподільний коридор (ПРК). Експериментально встановлено, 

що матриця всіх модифікацій ЛПВМ містить певний тип включень – ме-
талеві гранули розміром від 0,5 мкм до 2,5 мм, причому найбільша конце-
нтрація таких включень виявлена в чорних ЛПВМ приміщення 210/6 [11, 
20, 21]. Температура плавлення цих металевих глобул становила 1025 - 
1050 °С, а питома вага  7500 кг/м3 [22]. 

 

Результати візуального обстеження приміщень ПРК та аналіз ре-
зультатів бурових робіт показали [23 - 26], що в першому патрубку 4-го 
клапана у приміщенні 210/7 (рис. 2.18, а) спостерігається своєрідний за-
стиглий водоспад коричневих ЛПВМ з великими краплями і струменями 
металу (рис. 2.19, б). 

 

Поруч із застиглим струменем ЛПВМ, напроти третього патрубка 
(приміщення 210/7), упритул до конденсаторної батареї (ряд К+3000) із ша-
ру ЛПВМ виступає застиглий метал, його висота від підлоги приміщення 
0,5 м (див. рис. 2.18, б). 

 

У приміщення 210/7 з півдня, аж до ряду І-3000 з-під ЛПВМ виступає 
розплав металу шаром товщиною близько 5 см. У приміщення 210/6 3-й і 
4-й патрубки пароскидного клапана заповнені ЛПВМ чорного кольору. У 
патрубках, серед ЛПВМ, знаходиться безліч дрібних фрагментів метало-
конструкцій (див. рис. 2.18, д).  
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Рис. 2.18. Схема розташування ЛПВМ у ПРК (приміщення 210/7) (а); б - фото 4-го клапана; в - 1-й патрубок,  

ЛПВМ і розплав металу у приміщенні 210/7; г - приміщення 210/6, 4-й клапан, 3-й патрубок; д - розплав металу на підлозі 
приміщення 210/5. 
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Рис. 2.19. Схема приміщень ББ (а), б - оплавлена труба у приміщенні 012/13 

на перетині ряду Л і осі 46-110. 
 
Застиглі маси металу візуально зафіксовані в приміщенні 210/6 між 

рядами К-І  і  в районі 4-го клапана,  а також виявлені в керні з похилої 
свердловини 3-9-Т (ряд Л+500), де товщина шару металу становить більше 
0,2 м. 

Підлога приміщення 210/5 між рядами К-Л в районі 3-го південного 
клапана, що з'єднує це приміщення з приміщенням 307/2, залита шаром 
металу, що досягає місцями товщини 5 см (див. рис. 2.18, в). Поверхня 
стін, конденсаторної батареї і стелі в деяких місцях покрита кіркою засти-
глого металу. У приміщеннях ПРК під усіма скупченнями ЛПВМ знахо-
диться шар металу [12, 23, 24]. 

Басейн-барботер (ББ). Результати візуального обстеження примі-
щень ББ показали (див. рис. 2.19, а) [23, 24, 27], що в приміщенні 012/5 на 
перетині ряду Л і осі 46-1000 знаходиться оплавлена труба з металевим кап-
леподібним натіканням. На стелі, поблизу оплавленої труби – сліди тем-
пературного впливу. У приміщенні 012/13 на перетині ряду Л і осі 46-1100 
розташована оплавлена труба (див. рис. 2.19, б). Металеве облицювання 
частини стіни (прохід із приміщення 012/14 у приміщення 012/13), що 
знаходиться навпроти цієї труби, також частково оплавлено. 

Експертні оцінки кількості розплавленого металу у приміщеннях 4-
го енергоблока ЧАЕС становлять  300 т [12]. Результати елементного 
аналізу близько 120 проб ЛПВМ, відібраних із 12 скупчень [20, 21, 28 - 
30], показали, що в усіх скупченнях ЛПВМ знаходиться не більше 20 т 

б 

а 
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заліза, причому присутність заліза в матриці було виявлено тільки у зраз-
ках ЛПВМ, відібраних із приміщення 210/6 ПРК [20]. 

Таким чином, потоки лави і металу мали однакову температуру і 
близькі значення в'язкості. Вони не змішувалися, і на підлозі приміщень 
ПРК відбувся поділ потоків по щільності. Метал, який досяг приміщень 
ББ, мав температуру, близьку до температури плавлення нержавіючої ста-
лі плакіровки (сталь 12Х21Н5Т), близько 1500 °С. 
 

2.3.4. Роль пароскидної системи при аварії (ПРК, 1-й  і  2-й поверхи ББ) 
 

Основне призначення систем локалізації аварії та її частини – паро-
скидної системи - полягає в запобіганні радіоактивних викидів води і пари 
при проектних аваріях, у тому числі при максимальній проектній аварії у 
разі розривів трубопроводів великого діаметра. Межі системи локалізації 
– останній бар'єр на шляху виходу продуктів поділу. Однак під час Чор-
нобильської аварії пароскидна система виконала свою локалізуючи функ-
цію досить своєрідно – вона служила шляхопроводом для вертикальних 
потоків лави, що утворилися в підапаратному приміщенні й потрапили 
через пароскидні комунікації у приміщення ПРК і ББ (рис. 2.20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.20. Вертикальні потоки лави, що розтеклися з приміщення 305/2  
через паророзподільчі комунікації по нижніх позначках 4-го енергоблока. 

 
Відразу ж після аварії була висунута гіпотеза, згідно з якою частина 

ядерного палива потрапила на підлогу підапаратного приміщення 305/2. 
Після цього міг реалізуватися «китайський синдром» (назву взято з од-
нойменного кінофільму), при якому відбувалося б поступове пропалю-
вання розпеченим паливом перекриття приміщення 305/2, потім перек-
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риттів нижніх приміщень, фундаментної плити блока і потрапляння вели-
чезної радіоактивності в грунтові води [31, 32]. 

Перші розрахунки таких процесів були зроблені в РНЦ «Курчатовсь-
кий інститут» і дали маловтішні результати - «синдром» міг стати реаль-
ністю. Урядова комісія розглянула заходи запобігання забруднення грун-
тових вод при можливій реалізації «китайського синдрому».  

Обговорювалися три способи зупинити розпечене ядерне паливо: 
прокласти під фундаментом реакторного відділення трубопроводи, 

охолоджувані рідким азотом; 
закачати в підреакторний простір (у ББ) бетон на магнезитовій осно-

ві, що володіє підвищеною теплопровідністю; 
спорудити водоохолоджувальну підфундаментну плиту. 
У результаті був обраний останній спосіб. Повністю спорудження 

підфундаментної плити під реактором, завдяки героїчній роботі шахтарів, 
інженерів, допоміжного персоналу, було завершено 28 червня 1986 р.  

Але вже через кілька тижнів дані розвідувальних груп показали, що 
проплавлення підреакторних перекриттів або розвивається досить повіль-
но, або взагалі призупинилося. 

Подальші дослідження встановили, що геометрія розташування ядер-
ного палива, зруйнованих і зміщених конструкцій блока запобігла прямо-
му попаданню розпеченого палива на підлогу підапаратного приміщення 
305/2, можливо в паропроводи, а потім і на нижні поверхи 4-го енерго-
блока. 

На його шляху опинилася схема «ОР». Вона опустилася і перекрила 
комунікації, що ведуть вниз. Нагріте паливо не тільки розплавило навко-
лишні матеріали, але й саме розчинилося в їхньому розплаві. Відбулося 
швидке зростання об’єму і поверхні тепловиділяючої маси, отже швидко 
падало питоме тепловиділення, а також і локальна температура лави. 

Зруйновані конструкції зіграли роль «жертовних» матеріалів. У ре-
зультаті по паропроводах розтікалася лава вже не здатна серйозно пошко-
дити перекриття. Відбулася тільки часткова деструкція бетону частини 
підапаратного приміщення.  

 

2.4. Скупчення ЛПВМ у приміщеннях об'єкта «Укриття» 
 

2.4.1. Паливо у приміщенні 305/2 
 

Післяаварійний стан приміщення 305/2 [5, 19, 33 - 38] 
 

Під час активної стадії аварії нижня плита біологічного захисту або 
опора реактора (схема «ОР») через дію ударного впливу опустилася приб-
лизно на 4 м, у результаті чого підапаратне приміщення 305/2 виявилося  
просторово об'єднаним із приміщенням 504/2 (рис. 2.21). 
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Північно-східний квадрант. У північно-східній частині приміщення 
305/2 можна потрапити з коридору 308/2 через отвір північних відкатних 
воріт (північні відкатні ворота зірвані зі свого місця й відкинуті до проти-
лежної стіни) по застиглому бетону («свіжий» бетон), що був залитий в 
приміщення 4-го енергоблока при зведенні об’єкта «Укриття», середній 
рівень якого на осі 46+1000 знаходиться на позначці +13.00 (див. рис. 2.21, 1 
та 2.22, а ).  

 

Північна додаткова опора стоїть у штатному вертикальному поло-
женні зі збереженням проектного зазору між своєю верхньою поверхнею і 
днищем схеми «Л». Вертикальне зміщення схеми «ОР» у районі північної 
додаткової опори становить 385 мм (пряме вимірювання). Таким чином, 
верхня твірна схеми «ОР» біля північної додаткової опори знаходиться на 
позначці +14.10 (див. рис. 2.22, б). Схема «ОР» є частково зануреною у 
«свіжий» бетон. Рівень бетону біля північної додаткової опори на рівні осі 
47 сягає позначки 14.00. 

 

Над відрізаною кромкою схеми «КЖ», що збереглася (висотою бли-
зько 1,5 м), у зазорі від 0,5 до 1 м між нею і днищем схеми «Л» збереглися 
труби каналів охолодження та блоки графітової кладки (див. рис. 2.22, в). 

 

Сталева обшивка приміщення 305/2, що відстала від бетону на тов-
щину теплоізоляції 0,3 м, притиснута вибухом до бетонних стін, як при 
штампуванні. На ній зовні у багатьох місцях збереглася неушкодженою 
світло-зелена  кремнійорганічна  фарба (див.  рис. 2.22, г). Простір  між 
стіною приміщення 307/2 і бічною поверхнею схеми «ОР» заповнений 
АЗФ і засипкою міжкомпенсаторного зазору (див. рис. 2.21, 3 та рис. 
2.22, г). 

 

Зверху на схемі «ОР» усередині кола, обмеженого внутрішньою по-
верхнею схеми «Л», у північно-східному секторі під кутом 60 стоїть залі-
зобетонна плита розміром 9×6×1,3 м. Це частина стіни північного бараба-
на-сепаратора (див. рис. 2.21, 7). Вона притискає до схеми «Л» вертикаль-
ні канали охолодження відбивача (див. рис. 2.21, 6). Число каналів охоло-
дження під плитою близько 20 шт. Канали охолодження своїми верхніми 
торцями впираються в плиту в безпосередній близькості від її верхнього 
ребра.  

 

Їхні торці знаходяться на однаковій висоті і мають сліди їхнього за-
кладення в схему «Е». На поверхні плити є вертикальні «свіжі» подряпи-
ни від верхніх торців каналів, що свідчить про переміщення плити під час 
активної стадії аварії. На плиті лежить деформований лист металу - обли-
цювання барабана-сепаратора (див. рис. 2.21, 8). Цей лист прикриває 
центр схеми «ОР». 

 



  
 
 

Рис. 2.21. Схема розташування конструкцій і ПВМ у приміщенні 305/2. 
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Пояснюючі дані до рис. 2.21: 
 

1 - отвір північних відкатних воріт;   
2 - поверхня «свіжого бетону»;  
3 - простір між стіною приміщення 307/2 і бічною поверхнею схеми «ОР»;  
4 - «сталагміт»;  
5- область, заповнена фрагментами активної зони;  
6 - труби каналів охолодження;  
7 - залізобетонна плита, що стоїть похило;  
8 - деформований лист металу;  
9 - фрагмент завалу (залізобетонна конструкція) (позначка 17.000);  
10 - «траншея»;  
11 - схема «ОР»;  
12 - провал (позначка 13.000);  
13 - канали охолодження відбивача;  
14 - залізобетонні конструкції;  
15 - фрагмент елемента завалу (залізобетонна конструкція);  
16 - збірки, з твелами, що збереглися;  
17 - край схеми «ОР»;  
18 - південна додаткова опора;  
19 - фрагменти ТВЗ;  
20 - західна стіна приміщення 305/2;  
21 - ПВМ (пролом у стіні);  
22- графітові блоки та уламки труб (ТК);  
23 - «гравійна» купа;  
24, 25, 27 - проломи в стіні з переплавленої речовини;  
26 - пропал у стіні («грот»);  
28 - колона;  
29 - стіна з пухкої переплавленої речовини;  
30 - проекція бака «Л» на позначку 15.950.  
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Рис. 2.22. Приміщення 318/2. Північна частина. Отвір північних відкатних воріт. Вхід до приміщення 305/2 (а); б - приміщен-
ня 305/2. Північна частина. Північна додаткова опора; в - приміщення 305/2. Північно-східна частина. Канали охолодження 

відбивачів. «Сталагміт» (поліхромні ЛПВМ, позначка 16.00); г - приміщення 305/2. Північно-східна частина. Сталева обшивка 
(ліворуч), схема «ОР» (праворуч). 

  б 
в 

а 

г 
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Під бетонною плитою, яка стоїть похило, в районі перетину осі 46 з 
рядом М на відігнутій частині схеми "КЖ" (оболонка реактора) знахо-
диться натік ПВМ («сталагміт») висотою від 1 до 1,2 м і діаметром від 0,2 
до 0,5 м (див. рис. 2.21, 4 та 2.22, в), що є продовженням «сталактита» 
(ЛПВМ), який звисає з верхнього торця бетонної плити (рис. 2.23). Раніше 
«сталагміт» представляв собою колону ЛПВМ, що «підпирає» верхній 
торець бетонної плити. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2.23. Шахта реактора. Простір під залізобетонною плитою (а):  
1 -залізобетонна плита; 2 - «сталактит» - поліхромні ЛПВМ (позначка 24.000);  

3 -графітові блоки; б - приміщення 305/2. Північно-західна частина. 
 

Простір під плитою приблизно до позначки +16.00 заповнений гра-
фітовими блоками, уламками ТК, фрагментами збірок (див. рис. 2.21, 5). 
Частина сектора в напрямку від плити на північний захід заповнена на-
громадженням залишків будівельних конструкцій і АЗФ та залита бето-
ном приблизно до позначки 16.500. Бетон, коли стікав внутрішньою пове-
рхнею бака «Л», залишився на каналах відбивача і залишках графітових 
блоків, «нанизаних» на канали, і затік під нахилену плиту. 

Південно-західний квадрант. У середині кола, що утворене внутріш-
ньою поверхнею схеми «Л», південно-західний сектор вільний від бетону. 
На ньому лежать графітові блоки, цілі та із слідами впливу високої темпе-
ратури, збірки з твелами, що збереглися (див. рис. 2.21, 16), уламки буді-
вельних конструкцій і т.п. Поверхня сектора знаходиться від позначки 
+14.500 до +15.500, її рівень знижується за віссю 48-1000 в південному на-
прямку, поверхня поступово переходить у провал, що занурюється під 
схему «Л» (видно край верхньої плити схеми «ОР»).  

На краю стіни, що обривається в південно-східний сектор, на відста-
ні приблизно 2,5 м від внутрішньої поверхні бака «Л» лежить залізобе-
тонна конструкція розміром (у плані) приблизно 53 м заввишки близько 
2 м (див. рис. 2.21, 14). Довкола багато графітових блоків, деформованих 
ТК (від 20 до 30 од.), уламків будівельних конструкцій.  

(1) 

(2) 

(3) 

б а
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Південно-західна частина приміщення 305/2 поза схемою «Л» зава-
лена графітовими блоками, металоконструкціями зі схеми «ОР» та з пів-
денного боксу НВК (приміщення 404/3), уламками будівельних конструк-
цій. Бетон заповнив порожнечі між елементами цього завалу і досяг біля 
західної стіни позначки 13.000. Облицювання стіни має штатний салатно-
зелений колір. 

Південно-східний квадрант (рис. 2.24). При вході у приміщення зна-
ходиться гравієва купа (див. рис. 2.21, 23), її вершина лежить на осі 46-2000 
і досягає приблизно до позначки +13.000. З боку приміщення 305/2 купа 
підлита бетоном приблизно на позначку +11.500. З купи, з підйомом у бік 
південного боксу НВК, виходять труби НВК. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 2.24. Приміщення 305/2: а - провал у центрі схеми «ОР»; б - південна  
частина. Отвір південних відкатних воріт. Вхід до приміщення 305/2. 

 
Уздовж західного схилу купи і над бетоном на висоті 1 м від поверх-

ні бетону в горизонтальному положенні висять оплавлені труби НВК (рис. 
2.25, а).  

Уздовж південної стіни приміщення 305/2 розташовані труби НВК, 
які наче виходять із бетону і похило піднімаються в південний бокс НВК. 
На трубах лежать деформовані металоконструкції. Довкола труб лежать 
обгорілі графітові блоки, уламки труб і, можливо, залишки ТК (див. рис. 
2.25, б).  

Нижня частина стіни між приміщеннями 305/2 і 304/3 має пролом-
пропалення між осями 46-47 (див. рис. 2.25, в). Рівень ПВМ у приміщенні 
304/3 доходить до позначки 10.30. Південно-східного сектора схеми «ОР» 
не існує, на його місці приблизно на позначці 11.50 знаходиться рівний 
бетонний майданчик. Розмір відсутнього сектора від 105 до 110. 

Західна сторона майданчика обмежена стіною з рихлої переплавленої 
речовини (ПВМ) висотою близько 4 м (див. рис. 2.21, 29). 

У стіні видно пролом розміром 5020 см (див. рис. 2.21, 24), через 
який видно елементи схеми «ОР». Північна сторона майданчика обмежена  

  а б 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.25. Південно-східний квадрант: а - нижні водяні комунікації і графітові блоки АЗФ у приміщенні 305/2; б – обгорілі 
й цілі графітові блоки. Пролом в основі стіни рихлих ПВМ; в - пропалення у східній напівкруглій стіні; г - вид на схему «Е»  

із приміщення 305/2. 
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по ряду Л прямовисною стіною з переплавленої рихлої речовини висотою 
до 5 м з позначки 16.000 до позначки 16.500 (див. рис. 2.21, 29). В основі 
напівкруглого кута цієї стіни напроти центру «ОР» розташований ще один 
пролом (див. рис. 2.21, 25), відстань від пролому до центру основи схеми 
«С» від 1 до 1,5 м (див. рис. 2.25, в). 

Весь реакторний простір розташований вище завалу на схемі «ОР» і 
заповнений уламками металоконструкцій і обривками кабелю, що звиса-
ють зверху, а також залишками ТК, що звисають зі схеми «Е». 

 

2.4.2. Розташування ПВМ у приміщенні 305/2 
 

Для опису ПВМ приміщення 305/2 його об'єм був умовно розбитий 
на 7 ділянок (рис. 2.26, а) [5, 33]. 

Скупчення 1 (переважно чорні ЛПВМ) і скупчення 2 (переважно ко-
ричневі ЛПВМ) фактично є частинами єдиного масиву ЛПВМ, що розта-
шовані на підлозі приміщення 305/2. 

Дані, одержані при дослідженні кернового матеріалу, що був вилуче-
ний зі свердловин, пробурених у районі позначки 9.00, указують на те, що 
в масиві ЛПВМ повсюдно присутні непереплавлені елементи – АЗФ, а 
також інші конструкційні елементи реактора і будівельних конструкцій 
[26]. Існує цілий ряд непрямих доказів того, що в південно-східному квад-
ранті присутні локальні зони з високим вмістом палива, тобто такі зони, 
концентрація урану в яких значно перевищує його середню концентрацію 
в цьому масиві ЛПВМ (див. рис. 2.26, б) [35]. 

Скупчення ЛПВМ 1 (див. рис. 2.26, а, 1). Східна частина масиву 
ЛПВМ, що знаходиться на підлозі південної частини приміщення 305/2, 
це місце утворення основної маси ЛПВМ. У цій частині знаходився і роз-
плавився у ході активної стадії аварії південно-східний сектор плити 
«ОР». До цього ж скупчення слід віднести і ЛПВМ, що знаходяться в тре-
тьому і четвертому ПСК південно-східної частини приміщення 305/2 (по-
значки 6.600 і 9.700). Межі ділянки – залізобетонний хрест і стіни примі-
щення 305/2. Координати: 45/47, И/Л, позначки з 8.40 (6.600, ПСК) по 
11.00. 

ЛПВМ на цій ділянці приховані під шаром бетону завтовшки від 0,3 
до 0,5 м і завалом, що розташований уздовж південної стіни приміщення. 
Бетон ПП під шаром лави, значна частина залізобетонного хреста вздовж 
осі 47, частина основи напівкруглої стіни, зруйновані перекриття під дією 
термічного впливу та їхні компоненти увійшли до складу лави. 

Ця частина масиву ЛПВМ містить в основному чорні лави. У масиві 
ЛПВМ повсюдно присутні непереплавлені компоненти: АЗФ, конструк-
ційні елементи реактора і частини будівельних конструкцій. Основна час-
тина непереплавлених елементів знаходиться нижче за позначку 9.70. 
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Рис. 2.26. Схема розташування скупчень ПВМ у приміщенні 305/2 (а); б - масив ЛПВМ (1) у приміщенні 305/2. Розташування 
зон з високою концентрацією урану; в - фрагмент перерізу 4-го енергоблока ЧАЕС за рядом К-2000 . Зони з високою концентра-

цією урану  (позначка 6). 

(а) (б) 

(в) 
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Скупчення містить одну зону з високою концентрацією урану (мож-
ливо до 50 %) у квадранті 46/47, И/К і, імовірно, другу – у квадранті 45/46, 
К/Л. На дні цих зон (позначка 8.400) знаходиться шар металу (див. рис. 
2.26, б). Саме з цієї зони під час активної стадії аварії витікали лави, що 
згодом сформували великий горизонтальний потік (початок – приміщення 
304/3) і малий вертикальний – приміщення 210/6 ПРК. 

Загальний об'єм скупчення 1 від 150 до 180 м3, кількість палива у 
скупченні від 12 до 36 т. 

Скупчення ЛПВМ 2 (див. рис. 2.26, а, 2). Західна частина масиву 
ЛПВМ, що знаходиться на підлозі південної частини приміщення 305/2 - 
це місце утворення коричневих ЛПВМ. Саме з цієї ділянки під час актив-
ної стадії аварії витікали лави, що сформували згодом великий вертикаль-
ний потік (приміщення 210/7 ПРК, приміщення першого і другого повер-
хів ББ). 

До цього ж скупчення слід віднести і ЛПВМ, що знаходяться в чет-
вертому ПСК південно-західної частини приміщення 305/2 (позначки 
6.800 та 9.700). Межі ділянки – залізобетонний хрест, стіни приміщення 
305/2. Координати: 47/49-2000, И/Л, позначки з 9.000 (6.800, ПСК) до 11.00. 

 

ПВМ на цій ділянці знаходяться під схемою «ОР» і завалом, що роз-
ташований уздовж південної стіни приміщення. Шар бетону 1986 р. над 
поверхнею ЛПВМ від 0,5 до 3 м. Це скупчення містить в основному кори-
чневі лави. У той же час в північно-східній частині скупчення вздовж за-
лізобетонного  хреста (вісь 47)  присутні  чорні  лави. Джерело  їхнього 
надходження, очевидно, знаходилось у південно-східному квадранті при-
міщення 305/2. Передбачається, що чорні лави під час активної стадії ава-
рії могли також надходити і через наскрізне пропалення центральної час-
тини схеми «ОР». У масиві ЛПВМ знаходяться непереплавлені компонен-
ти: АЗФ, конструкційні елементи реактора і частини будівельних конс-
трукцій, присутні також і в четвертому ПСК. Загальний об'єм скупчення 2 
від 80 до 100 м3, кількість палива в скупченні (по урану) від 19 до 31 т. 

Скупчення ЛПВМ 3 (див. рис. 2.26, а, 3). До скупчення входить сам 
завал уздовж південної стіни приміщення 305/2, що утворився в результа-
ті обвалу металоконструкцій і зсуву труб НВК. Координати: 45+2000/49-2000, 
И/К-1000, позначки з 11.000 по 13.500. Завал містить фрагменти АЗ і 
ЛПВМ. Практично весь вільний простір завалу залитий бетоном. Серед 
зігнутих труб НВК східної частини безліч графітових блоків, частина з 
яких носить сліди інтенсивного термічного впливу. В основі завалу зна-
ходиться іржаво-руде утворення, можливо ЛПВМ. У східній частині зава-
лу на позначці 12.000 виявлені ЛПВМ з концентрацією урану від 10 до 
14 %. У завалі також виявлені окремі фрагменти ПВМ («чорні, тверді, 
крихкі шматочки») з концентрацією урану до 50 %.  
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Об'єм завалу близько 60 м3. Основна маса завалу – це бетон 1986 р. і 
труби НВК. 

 

Не дивлячись на наявність великої кількості проб і візуальні обс-
теження, у даний час немає надійних даних про його структуру. За експе-
ртними оцінками в завалі знаходиться від 1 до 5 т палива по урану (голов-
ним чином фрагменти твелів), яке в основному зосереджене в нижній час-
тині завалу на межі масиву ЛПВМ. 

 

Скупчення  ЛПВМ 4 (див. рис. 2.26, а, 4). Скупчення представляє на-
півкруглу стіну рихлих ЛПВМ, що утворилась у процесі переплавлення 
південно-східного сектора «ОР» і лавової шихти. Межі ділянки – над залі-
зобетонним хрестом уздовж межі відсутньої південно-східної частини 
«ОР». ПВМ мають іржаво-рудий, місцями сірий колір. Такі ж рихлі ПВМ 
лежать уздовж цієї стіни на схемі «ОР» шаром завтовшки від 0,5 до 2,5 м, 
які також мають бути віднесеними до цього скупчення.  

 

Координати: 46-2000/47+1000, К-2000/Л+2000, позначки з 11.00 по 16.50. 
Вірогідно, що ці ЛПВМ утворилися на самому початку процесу пла-

влення матеріалів, що знаходились у південно-східній частині приміщен-
ня [19]. 

 

У даний час немає надійних джерел інформації про макро- і мікро-
властивості ПВМ у цьому скупченні. Проте дані візуального обстеження 
приміщення 305/2 дають змогу оцінити об'єм цього скупчення на рівні від 
40 до 60 м3. Щільність рихлих ЛПВМ можна оцінити на рівні від 1 до 
1,5 г/см3. Аналізуючи послідовність подій і процеси, що відбувалися в 
шахті реактора під час активної стадії аварії, вміст урану в рихлих ПВМ 
можна оцінити на рівні від 4 до 6 % (мас.). Тому скупчення 4 може місти-
ти від 1,6 до 5,4 т урану. 

 

Скупчення ЛПВМ 5 (див. рис. 2.26, а, 5). Схема «ОР» і завал на ній. 
Це частина приміщення, яка мало мінялася після вибуху. Межі ділянки: 
сама «ОР» і внутрішня твірна бака «Л» (діаметром 16,6 м). Координати: 
46-2900/48+2900, М+2900/К-2900, позначки з 11.00 по 24.00. До цієї ділянки та-
кож необхідно віднести ЛПВМ, що знаходяться в проміжку між бічними 
циліндричними стінками «ОР» і напівкруглими східною і західною стіна-
ми приміщення 305/2, а також ТК із ТВЗ, що звисають у реакторний прос-
тір зі схеми «Е». 

 

У завалі знаходяться ТВЗ в кількості від 50 до 100 одиниць (маса па-
лива від 3 до 6 т). На верхній плиті частини «ОР», що залишилася, у про-
цесі взаємодії фрагментів АЗ із конструкційними матеріалами повинен 
був утворитися шар ЛПВМ із вмістом у ньому непереплавленого палива. 
Частина цих ЛПВМ могла потрапити всередину схеми «ОР» через термі-
чне пошкодження її верхньої плити, яке спостерігається візуально. Зага-
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льний об'єм цих ЛПВМ від 25 до 50 м3. Кількість палива, що міститься в 
цьому об'ємі, від 3 до 7 т (по урану). 

Простір, що знаходиться між бічними циліндричними стінками «ОР» 
з залишками схеми «КЖ», що стирчать над «ОР», і напівкруглими схід-
ною і західною стінами приміщення 305/2, має об'єм близько 90 м3. ПВМ 
можуть займати близько 50 % цього об'єму. Аналіз процесів, що відбува-
лися в шахті реактора і в приміщенні 305/2, дозволяє передбачити, що ці 
ПВМ аналогічні рихлим ПВМ скупчення 4. Керуючись наведеними дани-
ми, масу палива в цьому скупченні можна оцінити від 2 до 3 т по урану. 

Загальний об'єм ПВМ у скупченні від 70 до 100 м3, маса палива від 7 
до 17 т. 

Скупчення ЛПВМ 6 (див. рис 2.26 а, 6). Поліхромні ЛПВМ. Під бе-
тонною плитою, що стоїть похило, у районі перетину осі 46 і ряду М на 
відігнутій частині схеми «КЖ» знаходиться натікання ЛПВМ («сталаг-
міт») заввишки від 1 до 1,2 м і діаметром від 0,2 до 0,5 м, який є продов-
женням «сталактита», що звисає з верхнього торця бетонної плити. Коор-
динати: 46,  М; позначки - з 16.00 по 24.00. 

Колір новоутворення сургучно-коричневий з яскраво-блакитними 
прожилками, поверхня блискуча, глянсова, така, що не піддавалася руй-
нуванням або відлущуванню. 

Раніше «сталагміт» являв собою колону ЛПВМ, яка ніби підпирає 
верхній торець бетонної плити. У даний час довга середня частина «стала-
гміта» відсутня. За свідченням очевидців (А. Ю. Ненаглядов, Е. М. Пазу-
хін), у 1988 - 1990 рр. вона існувала й була обрушена при спробі відбору 
проби. 

Свого часу (у 1996 р.) із приміщення 305/2 були відібрані зразки проб 
«сталагміта», візуальне обстеження яких показало, що цей вид чорно-
бильських лав містить фрагменти різного кольору, що злилися воєдино, – 
в основному коричневого, жовтого і яскраво-синього кольору [37]. 

 

Пізніше, у 2003 р., були досліджені зразки поліхромної кераміки ко-
ричневого і жовтого кольорів [38]. Вміст урану у зразках синього кольору 
близько 5,7 %, у зразках жовтого і коричневого кольорів близько 7 і 7,6 % 
відповідно. 

Відзначено, що в синій модифікації поліхромних ЛПВМ цезію зали-
шилося значно більше, ніж у зразках ЛПВМ коричневого і жовтого ко-
льорів (у синій модифікації близько 65 % (мас.), у коричневій і жовтій - 
близько 40 % (мас.)). 

Сумарний об'єм «сталагміта» і «сталактита» близько 0,7 м3. Резуль-
тати візуальних обстежень указують на те, що на верхньому торці бетон-
ної плити мають бути присутніми застиглі лави, можливо об'ємом до 
0,7 м3. 
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Середня щільність матеріалу «сталагміта» 2,8 г/см3. Таким чином, 
маса палива в скупченні від 100 до 300 кг по урану. 

Скупчення ЛПВМ 7 (див. рис. 2.26, а, 7). Північно-східна частина 
приміщення 305/2. Це найменш вивчена частина приміщення 305/2. Межі 
ділянки: координати 46+2000/47-1000, Л/М, позначка 9.70 (простір під «ОР»). 
Можлива присутність ЛПВМ.  

Прямих даних, що вказують на наявність ЛПВМ на цій ділянці, не-
має. Проте дані вимірювань ПЕД γ-випромінювання, що були одержані в 
1989 р. (позначка 9.000, ПЕД до 250 Р/год), а також характеристики керна, 
що був отриманий при бурінні свердловин у ПП (позначка 9.100, бетон і 
метал – ПЕД до 10 Р/год, метал – ПЕД до 5 Р/год), побічно вказують на 
наявність пропалення підлоги і присутність деякої кількості лави на під-
лозі приміщення. 

 

Таблиця 2.15. Експертні оцінки розподілу ПВМ по скупченнях  
приміщення 305/2 

 

Приміщення 
Скупчення, 
позначки 

Стисла характеристика ПВМ  
у скупченні 

Об'єм 
ПВМ, м3 

Кількість 
палива по 
урану, т 

305/2 

 1, 8.40 -11.00 Чорні ЛПВМ, АЗФ 150 – 180 36  12 
 2, 9.00 - 11.00 Коричневі і чорні ЛПВМ, 

можливо АЗФ 
80 – 100 25  6 

 3, 11.00 - 13.50 ЛПВМ, шихта, АЗФ 5 – 10 3  2 

305/2 і 504/2 
 4, 11.00 - 16.50 Рихлі ПВМ 40 – 60 3,5  2 
 5, 11.00 - 24.00 ЛПВМ, шихта, АЗФ, рихлі ПВМ 70 – 100 12  7 
 6, 16.00 -24.00 Сталактит - ЛПВМ 0,7 – 1,4 0,2  0,1 

305/2  7, 9.70 Можливі ЛПВМ до 20 до 1,5 
 

Таким чином, загальний об'єм ПВМ у приміщенні 305/2 від 350 до 
470 м3, а кількість палива, що входить до складу ПВМ, слід оцінити від 50 
до 110 т по урану. 

 

2.4.3. Скупчення ЛПВМ у приміщенні 304/3 [23, 24, 39 - 44] 
 

Приміщення 304/3 знаходиться між осями 45+300 - 47-300 і рядами 
Ж+400 - И-900. Підлога приміщення розташована на позначці 9,30, стеля - на 
позначці 12,80, його об'єм 170 - 180 м3. Горизонтальна площа 63 м2. 

Приміщення сильно закопчене з великою кількістю пилу і має сліди 
руйнувань. Стіна, що розділяє приміщення 304/3 і 305/2 вигнута дугою в 
бік приміщення 304/3 і потріскалася. Зовнішній шар бетону місцями об-
сипався, видно арматуру. Низ стіни зрізаний на позначці 9,70, а стіна від-
сунута вибухом у приміщенні 304/3. У місці, де знаходиться низ стіни, 
розташоване скупчення ЛПВМ об'ємом близько 5 м3. ЛПВМ займають 
усю площу приміщення 304/3 як єдине скупчення. Поверхня ЛПВМ неод-
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норідна, покрита тріщинами і складається з окремих шматків. Верхня ме-
жа ЛПВМ досягає позначки 10,30. Колір ЛПВМ чорний. Візуально струк-
тура ЛПВМ крупнопориста. У застиглій лаві багато великих порожнин, 
деякі з яких мають об'єм 1 - 2 дм3. 

Дверний отвір приміщення розміром 900×1900 см у коридор 301/5 
залитий бетоном більш ніж наполовину до позначки +10.10. Площа 
ЛПВМ, залита бетоном біля вхідного отвору приміщенні 304/3, становить 
менше 1 м2. Бетонний язик підноситься над шаром ЛПВМ приблизно на 
10 см. Як показало вивчення кернового матеріалу (свердловина Ю-9-В, 
позначка 8,80), унаслідок впливу високої температури на двох ділянках 
під приміщенням 304/3 (північно-східна частина) будівельний бетон де-
структурувався і перетворився на непов'язаний щебінь, довжина кожної з 
ділянок перекриття підлоги із деструктурованим бетоном близько 0,5 м 
[26]. 

Аналіз наявної інформації показує, що ЛПВМ заповнили всю площу 
приміщення 304/3 шаром 0,6 - 1 м над підлогою приміщення (рис. 2.27, 
а). Уся поверхня ЛПВМ являє собою частково спечені фрагменти ЛПВМ 
розміром від 1 до 20 см. Середній розмір шматків ~100 мм. Ці фрагменти 
залиті до половини шаром лави. В іншій частині приміщення шар лави 
знаходиться на глибині ~20 см. 

ЛПВМ приміщення 304/3 дуже неоднорідні по пористості: найменш 
пористий шар знаходиться біля підлоги і має щільність 1,8 - 2,4 г/см3. 
Центральний шар має велику пористість і меншу щільність 0,9 - 1,8 г/см3. 
Верхній, найбільш пористий шар, має щільність 0,7 - 0,9 г/см3 [11]. Об'єм 
ЛПВМ 50 - 70 м3. Маса палива 6 ± 2 т (U). 

 
2.4.4. Скупчення ЛПВМ у приміщеннях 301/5, 301/6 і 303/3 

 
Підлога приміщення 303/3 розташована на позначці 9,30, стеля - на 

позначці 12,80 (рис. 2.28). Приміщення розміщено між осями 47+300 – 48 300 
і рядами Ж+400 - И-900. Приміщення сильно закопчене. Бетон, що проник із 
приміщення 301/5 через зірвані з петель двері, досягає рівня 1,6 м над під-
логою приміщення [39, 42]. 

На захід від приміщення 303/3 розташоване приміщення 302/3 - при-
міщення дозиметрії. Підлога приміщення розташована на позначці 9,30, 
стеля - на позначці 12,80. Приміщення 302/3 розміщено між осями 48+200 - 
49-2000 і рядами Ж+400 - И-900. Приміщення сильно закопчене. 

Коридор обслуговування 301/5 (див. рис. 2.28, б та в) примикає з пів-
дня до приміщень 302/3, 303/3, 304/3 і розташований між осями 44 і 49 і 
рядами Ж-1300  і Ж-2800 - Ж-3400. Підлога приміщення розташована між осями 
44 і 45-600  на  позначці 9,000.  Приміщення  301/5 (г) сильно закопчене,  на  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.27. Фрагмент розрізу 4-го енергоблока ЧАЕС по ряду И-3000 (а); б, в, г - скупчення чорних ЛПВМ у приміщенні 304/3. 
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Рис. 2.28. Схема розташування скупчень ЛПВМ у приміщеннях 301/5, 301/6, 303/3 на позначках 9,00 - 13,00 (а). 
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стінах і стелі сажа, ізоляція електрокабелів у лотках уздовж стін згоріла. 
Коридор залитий бетоном із двох сторін (д). Рівень бетону біля західного 
торця в районі осі 49 досягає позначки 12,50. На ділянці підлоги між ося-
ми 45+2500 і 46-1500 розташовані відкриті ЛПВМ. Коридор 301/6 повністю 
залитий бетоном шаром близько 2 м, стіни і стеля закопчені й покриті 
сажею. 

 

Для оцінки кількості і фізико-хімічного складу ЛПВМ у приміщенні 
301/5 у 1993 р. спеціалістами МНТЦ «Укриття» проведено роботи по від-
бору зразків ЛПВМ (рис. 2.29, б) по глибині (до 600 мм) між осями 46-2000 і 
45+2500 (а) за допомогою дистанційно керованого агрегату (ДКА) ТР-4 (в). 

 

 

Результати буріння показали, що шар ЛПВМ у цьому місці становить 
близько 0,5 м. Бетон підлоги приміщення піддався деструкції на глибину 
близько 15 см [45]. За глибиною відібрано 11 проб. Вони представляли со-
бою бетонні шматочки, «прихоплені» лавою, яка іноді була просто вкрап-
лена всередину бетону, або ЛПВМ з вкрапленнями бетону (див. рис. 2.29, 
б). Середній вміст урану в зразках 4 % [46].  

 

Визначено фізико-хімічний склад зразків і коефіцієнти фракціону-
вання бетоном окремих радіонуклідів. Показано, що бетон при контакті з 
лавовим потоком вибірково поглинає америцій і плутоній («висмоктує» їх 
з лави) і неохоче асимілює європій. Сам факт збагачення бетону америці-
єм викликає подив, тому що його хімічний аналог - європій - поводиться 
абсолютно протилежним чином: не проникає в бетон, а якби цим бетоном 
відторгається. 

 

За коефіцієнтами фракціонування (КФР) радіонукліди, що містяться 
в ЛПВМ цього приміщення, можна розташувати в такий ряд [46]: 
Am>Pu>Cs>Eu, а відповідно КФР - у ряд 2 - 1,85 – 1 - 0,5. 

 

Аналіз характеристик вибурених кернів у плитах перекриттів у рай-
оні позначки 9,00 вказують на те, що існують значні термічні пошкоджен-
ня бетону перекриттів - деструкція і пропали (рис 2.30) [26]. 

 

Межі поширення ЛПВМ у коридорі 301/6 визначаються розташуван-
ням протікань лави у приміщення 217/2. Південна межа - ряд Г-500, північ-
на межа знаходиться в районі рядів И-Ж+1000 [50]. Площа розтікання лави 
у приміщеннях 110 - 140 м2. Обсяг ЛПВМ, що знаходяться на підлозі 
приміщень, 20 - 60 м3.  

 

Межі розтікання  лави у приміщенні  303/3,  що визначені  за  резуль-
татами буріння, дають площу розтікання близько 8 м2 [26, 43]. Шар 
ЛПВМ має товщину  0,1 - 0,3 м.  Максимальна площа розтікання може 
досягати 25 м2 (площа приміщення 303/3). Об'єм ЛПВМ у приміщенні 
303/3 становить 2 - 5 м3. 
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Рис. 2.29. Схема відбору зразків ЛПВМ: а - у приміщенні 301/5 між осями 46-2000 і 45+ 2500; б - по глибині (до 600 мм );  

в -  за допомогою ДКА ТР-4 в 1993 р. 

Бетон 

ЛПВМ    в 

   а 

   б

Приміщення 301/5 
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Рис. 2.30. Поперечний розріз 4-го енергоблока ЧАЕС по ряду Ж-1350 (а);  
б - пропали в перекритті підлоги. 

 
Щільність ЛПВМ великого горизонтального потоку знаходиться в 

межах 2,4 - 2,7 г/см3. Середній вміст урану в зразках ЛПВМ 4 - 4,5 %, за 
винятком окремих зразків, що мають аномально низький або високий 
вміст урану. 

 
2.4.5. Скупчення ЛПВМ у приміщенні 217/2 [23, 24, 42] 

 
У приміщенні 217/2 ЛПВМ (рис. 2.31, а) протекли із приміщення 

301/6 через проходки в перекритті. Лави мають чорний колір. У процесі 
стікання з верхніх позначок вони утворили «слонячу ногу» (див. рис. 2.31, 
б та в), «сталактити» (г, д) і «краплю» (а). 

«Слоняча нога» розташована між осями 43+2000 і 44, та рядами Е+2500-
Ж. Площа підстави «слонячої ноги» 6 - 7 м2. «Сталактити» знаходяться 
біля західної стіни приміщення на перетині ряду Д+2600 та осі 43+2200, а та-
кож біля південного торця коридору (ряд Г, вісь 43+1500). «Крапля» – у 
районі перетину ряду Ж+1000 та осі 43+1000. Підстави «сталактитів» прихо-
вані під бетоном. Коридор залитий бетоном з обох боків. Поверхня бетону 
біля південного торця (ряд Г) сягає стелі приміщення. 

Сумарний обсяг скупчень становить 2 - 4 м3, маса палива по урану 
(0,4 ± 0,2) т. 

Блискуча (за результатами обстежень 1986 - 1988 рр.) склоподібна 
поверхня ЛПВМ з часом стала матовою, поверхня скупчень стала руйну-
ватися. На ній з'явилися численні тріщини. 

 
2.4.6.  Скупчення ЛПВМ у приміщеннях ПРК [5, 23 - 26, 42] 

 
Приміщення 210/7 ПРК. ЛПВМ потрапили до приміщення 210/7 че-

рез четвертий пароскидний клапан (ПСК) із південно-західної частини 
приміщення 305/2. Через інші три клапани у приміщення надходив бетон 
1986 р. (рис. 2.32, а). 
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Рис. 2.31. Схема розташування скупчень ЛПВМ у приміщенні 217/2 (а); б, в - «слоняча нога»;  г, д – «сталактити». 
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Рис. 2.32. Схема розташування приміщень у ПРК і просторове положення скуп-

чень ЛПВМ у приміщеннях 210/5, 210/6 і 210/7 (а); б - фото скупчень ЛПВМ: 4-й 
ПСК, 1-й патрубок; в - 4-й ПСК, 2-й патрубок; г - 4-й ПСК, 3-й патрубок. 

 
У першому патрубку 4-го ПСК у приміщенні 210/7 спостерігається 

своєрідний застиглий водоспад коричневих ЛПВМ з великими краплями і 
струменями металу (див. рис. 2.32, б). Другий патрубок – це застигла 
струмінь вугільно-чорних ЛПВМ. Третій патрубок – шоколадно-коричне-
ва застигла маса (г). 

а 

 б 

в 

д 
 г 
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Поруч із застиглим струменем ЛПВМ, навпроти третього патрубка, 
упритул до конденсаторної батареї (ряд К+3000) із шару ЛПВМ виступає 
застиглий метал, його висота від підлоги приміщення 0,5 м. Відкриті ску-
пчення ЛПВМ на підлозі розташовані між рядами И-500 - К. Товщина шару 
від ряду К до ряду И+1900 (торці конденсаторних батарей) досягає 0,5 м. У 
зоні, обмеженій стінками конденсаторних батарей, він знижується до рів-
ня підлоги (И-2500) (див. рис. 2.32, б та д). Від ряду И+2000 до ряду К, біля 
західної стіни, і далі від ряду К у північному напрямку ЛПВМ покриті 
«свіжим бетоном». З півдня, аж до ряду И-3000 з-під ЛПВМ виступає розп-
лав металу шаром завтовшки ~ 5 см. По ряду И, безпосередньо під проло-
мом у стіні між приміщеннями 304/3 і 305/2, лава проникла у приміщення 
210/6 і спостерігається в розриві сталевого шва металевого облицювання 
стелі. 

Приміщення 210/6 ПРК. ЛПВМ потрапили до приміщення 210/6 че-
рез 3-й і 4-й ПСК з південно-східної частини приміщення 305/2. Патрубки 
клапанів заповнені ЛПВМ чорного кольору (рис. 2.33, а та в). У патрубках 
серед ЛПВМ знаходиться безліч дрібних фрагментів металоконструкцій. 
На поверхні ЛПВМ, що витекли з клапанів, знаходяться яскраво-жовті 
плями новоутворень (б). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.33. ЛПВМ у приміщенні 210: а – 3-й ПСК, 1-й патрубок; б - 4-й ПСК,  
3-й патрубок; в - 4-й ПСК, 2-й патрубок. Жовті плями – оксиди урану. 

а б

в г 
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Металеве облицювання стелі над 3-м і 4-м ПСК провисла, фарба пла-
кіровки стіни, розташованої навпроти 2-го патрубка обгоріла; 3-й і 4-й 
ПСК зміщені вниз на 15 - 20 см від штатного положення. 

 

Відкриті скупчення ЛПВМ у приміщенні 210/6 (див. рис 2.33) розта-
шовані між рядами И-К+3000. Товщина шару у 2-го патрубка 3-го ПСК 
0,6 м, у районі 4-го ПСК - 0,4 - 0,5 м, у районі ряду И 0,1 м. Торці парос-
кидних труб, розташованих навколо 4-го ПСК, виступають над поверхнею 
ЛПВМ на висоту 0,1 - 0,15 м (товщина шару ЛПВМ 0,2 - 0,25 м). 

 

У районі 4-го ПСК (ряди И-К) зафіксований переплавлений і застиг-
лий метал, а матові ЛПВМ пронизані великими газовими порожнечами. 
ЛПВМ від ряду И+2000 до ряду К+2500 (3-й ПСК) уздовж конденсаторних 
батарей залиті «свіжим бетоном».  

Під приміщенням 210/6 чотири пароскидних труби, розташовані по 
осі 47-3000 і рядах Л+1500, Л-1500 і К+1500, заповнені ЛПВМ. Товщина шару 
ЛПВМ в районі ряду Л+1500 не менше 0,35 м. 

Застиглі маси металу фіксуються у приміщенні 210/6 візуально між 
рядами К-И і виявляються в кернах у похилій свердловині 3-9-Т, де тов-
щина шару металу більше 0,2 м (ПЕД до 200 Р/год, ЛПВМ в керні не ви-
явлені). 

Приміщення 210/5 ПРК. У приміщенні 210/5 ЛПВМ не виявлено. Пі-
длога приміщення між рядами К-Л у районі 3-го південного ПСК, що 
з'єднує це приміщення з приміщенням 307/2, залита шаром розплаву ме-
талу, що досягає місцями товщини 5 см (рис. 2.34, а). Поверхня стін, кон-
денсаторної батареї і стелі в деяких місцях покрита кіркою застиглого 
металу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.34. Приміщення 210/5 ПРК: а -  розплав металу на підлозі;  
б, в -  розплави металу у воді. 

 
Мембранні заглушки патрубків 3-го ПСК не пошкоджені, 1-й і 3-й 

ПСК містять бетон 1986 р. 

в б а 
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2.4.7. Скупчення ЛПВМ на другому поверсі басейну-барботера (ББ-2)  
[23 - 25, 27, 47] 

 

Відкрите скупчення ЛПВМ у ББ-2 (рис 2.35) розташоване у примі-
щенні 012/15 між осями 47+1000 - 48-1000 і рядами  И-2000 - К. За своєю струк-
турою скупчення являє собою систему пов'язаних один з одним гребенів 
із провалами глибиною 0,1 - 0,3 м і по краях залите бетоном 1986 р. З пів-
нічного боку рівень бетону досягає ~ 0,8 м (див. рис. 2.31, г та д). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.35. Схема розташування приміщень в ББ-2 і просторове положення скуп-
чення ЛПВМ у приміщенні 012/15 (а); в, г, д - фото скупчення ЛПВМ 

у приміщенні 012/15, б - оплавлена труба. 

а 

д 

г 

б в 
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Відкрита поверхня покрита місцями склоподібною кіркою, а місцями 
– пемзоподібною. Усередині ЛПВМ знаходяться гранули коричневих 
ЛПВМ. Верхня межа ЛПВМ ~1,2 - 1,3 м над рівнем підлоги (див. рис 2.35, 
г). Ширина по підставі ~ 4 м, довжина ~ 8 м. Об'єм 23 ± 6 м3. 

ЛПВМ, можливо, містяться в п'яти пароскидних трубах діаметром 
420 мм, що знаходяться в районі скупчення з координатами К, К-1500, К-3000 
(по осі 48-3000) і К-1500, К-3000 (по осі 48-1100). Уздовж осі 46+1000 між рядами 
К - М під бетонними напливами до 0,9 м можливо знаходиться скупчення 
ЛПВМ або розплаву металу (на це вказують високі значення ПЕД над 
бетоном). 

У приміщенні 012/13 на перетині ряду Л та осі 46-1100 розташована 
оплавлена металева труба (див. рис. 2.31, д). Металеве облицювання час-
тини стіни (прохід з приміщення 012/14 у приміщення 012/13), що знахо-
диться навпроти цієї труби, також частково оплавлене.  

Горизонтальна площа відкритих ЛПВМ у приміщенні 012/15 15 ± 
2 м2. Загальний об'єм ЛПВМ у ББ-2 ~50 м3. З урахуванням щільності зраз-
ків коричневих ЛПВМ, відібраних із ББ-2, 2,14 ± 0,34 г/см3 і пемзи 0,12 - 
0,18 г/см3, маса палива по урану в ББ-2 може досягати ~12 т. 

 

2.4.8. Скупчення ЛПВМ на першому поверсі басейну-барботера (ББ-1)  
[23 - 25, 27, 47] 

 

Форма видимої частини скупчення показує, що витікання лави відбу-
валося з однієї труби, розташованої по осі 48-1100, ряд К-3000 (рис. 2.36, б). 
Вершина скупчення знаходиться на висоті близько 0,8 м від підлоги і пок-
рита бетоном 1986 р. до рівня 0,2 - 0,4 м над підлогою, а її відкрита части-
на розташована в області між осями 48-500 - 48-2500 і рядами И+400 - И+3300. 
Місцями скупчення покрито склоподібною кіркою, подекуди – пемзопо-
дібною. У середині має місце гранульована, склоподібна речовина темно-
коричневого кольору (коричнева кераміка). 

У березні 2000 р. частина скупчення була покрита шаром радіаційно-
стійкого кремнійорганічного матеріалу ЕКОР. Це було зроблено для ви-
пробування методу ізоляції та консервації ЛПВМ для запобігання неконт-
рольованого поширення радіонуклідів (див. рис. 2.36, в). 

Утворення ЛПВМ у вигляді окремих фрагментів знаходяться в різ-
них місцях ББ-1, деякі шматки знаходяться на горизонтальних ділянках 
пароскидних труб і металоконструкцій на висоті більше 1 м. 

У п'яти пароскидних трубах (діаметром 280 мм) з координатами К, 
К 1500, К-3000 (по осі 48-3000) і К-1500, К-3000 (по вісі 48-1100) може міститися від 
0,06 до 0,3 т ЛПВМ (по урану). 

Уздовж осі 46+1000  між рядами К - М під бетонними напливами (до 
1 м) розташований фрагмент скупчення ЛПВМ з високим значенням ПЕД. 
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Рис. 2.36. Схема приміщення 012/7 і просторове положення скупчення ЛПВМ (а); 
б - фото скупчення ЛПВМ у приміщенні 012/7 у 1999 р.; в - після його покриття 

компаундом ЕКОР у 2000 р. 
 

У приміщенні 012/5 на перетині ряду Л та осі 46-1000 знаходиться 
оплавлена труба (див. рис. 2.35, а) з металевим каплеподібним натікання-
ми. На стелі поблизу оплавленої труби – сліди температурного впливу. 
Горизонтальна площа відкритих ЛПВМ у приміщенні 012/7 3 - 4 м2. Кіль-
кість палива у приміщеннях ББ-1 з урахуванням пемзоподібних ЛПВМ 
можна оцінити в 0,5 - 1,5 т по урану. 
 

2.5. Ядерно-небезпечні скупчення ЛПВМ в об’єкті «Укриття» 
 

У документах МАГАТЕ під ядерною небезпекою розуміється небез-
пека, пов’язана з матеріалами, що діляться, і ймовірністю виникнення в 
них неконтрольованого виділення ядерної енергії, тобто ланцюгової реак-
ції, що самопідтримується (ЛРС), з важкими радіаційними наслідками.  

Необхідною і достатньою умовою для виникнення ЛРС у розмно-
жуючому середовищі, що містить ПВМ, є наявність критичної маси пали-
ва; внутрішнього джерела нейтронів; сповільнювача (води) в обсязі опти-
мального уран-водного співвідношення. Інтенсивність ЛРС залежить від 
розмножуючих властивостей середовища. Показником розмножуючих 
властивостей середовища є коефіцієнт розмноження Кеф, що характеризує 

а

  б 

в
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баланс нейтронів у реакції вимушеного поділу в системі кінцевих розмі-
рів. Кеф використовується для характеристики як підкритичної (Кеф < 1), 
так і надкритичної (Кеф > 1) систем. Рівень підкритичності оцінюється 
величиною δКеф = 1 - Кеф. Відхилення стану розмножуючої системи в над-
критичному стані характеризується величиною реактивності ρ = Кеф - 
1/Кеф. Так, при позитивній реактивності ρ > 5·10-2 період подвоєння нейт-
ронної потужності при ЛРС становить частку секунди, що фактично ро-
бить реакцію некерованою і веде до ядерної аварії з руйнуванням роз-
множуючої системи і важкими радіаційними наслідками. Зміна стану під-
критичності системи відстежується тільки контролем динаміки зміни ней-
тронної активності. 

 

З погляду ядерної небезпеки об’єкт «Укриття» являє собою об'єкт, в 
якому розміщені просторово-розподілені скупчення ПВМ при відсутності 
засобів активного впливу на їхні параметри критичності. Небезпека цих 
скупчень полягає в імовірності існування або умов для виникнення ЛРС. 

Розрахункові та експериментальні дослідження скупчень ПВМ, про-
ведені в період 1986 - 1996 рр., показали, що всі виявлені скупчення ПВМ 
при масовому вмісті палива 5÷10 % перебувають у глибоко підкритич-
ному стані й ні при яких умовах (залив водою або зміни масових і геомет-
ричних параметрів) не можуть утворити критичну систему [48].  

Основним чинником, який може вплинути на рівень підкритичності 
скупчень, є процес надходження та утримання води. Розрахунки нейтрон-
но-фізичних параметрів гомогенних сумішей ПВМ при зволоженні дозво-
лили дати консервативну оцінку співвідношення між реальним вигорян-
ням і масовою часткою палива, при яких можливе існування критичної 
композиції і виникнення ЛРС у процесі надходження води. При вигорянні 
палива 11,5÷12,5 МВт·доба/кг U критична маса розмножуючого середо-
вища ПВМ повинна становити 30÷40 т з масовою часткою урану (U) 
45÷55 % і вологоємністю не менше 40 % за об'ємом. Існування таких ску-
пчень і ще ряду гіпотетичних уран-водних і уран-графітових композицій 
визнавалося можливим тільки у практично необстежених (через відсут-
ність до них доступу) підапаратному приміщенні 305/2 і ЦЗ [49]. 

Що стосується ЦЗ, то наявність у ньому багатотонного завалу, що 
містить нейтронно-поглинаючі матеріали (НПМ), зокрема борні сполуки, 
є достатньою гарантією підкритичності можливо викинутих туди АЗФ. 
Очевидно, що ядерну небезпеку реально можуть представляти тільки ску-
пчення в південно-східній частині підреакторного приміщення 305/2 в 
місці утворення та витоку ЛПВМ (рис. 2.37). 

У цій зоні було зупинено буріння свердловин у бетоні ПП при появі 
«гарячих» кернів (рис. 2.38, а). У цій зоні спостерігається аномально ви-
сокі градієнти температури та рівні нейтронної і γ-активності. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.37. Південна зона проплавлення ПП приміщення 305/2 (а); б, в - фото місця знаходження  

закритого під бетоном скупчення ЛПВМ у приміщенні 305/2. 

  а 

  б 

 в
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Рис. 2.38. Конфігурація бурових проходів у ПП приміщення 305/2 (а). Розподіл температур у західних (б) і південних (в) 

свердловинах приміщення 305/2 в листопаді 1988 р. 

 а  б 

 в 
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Періодично із свердловин цієї зони фіксується стік підігрітої води (див. 
рис. 2.38, б, в). Температура в шахті реактора практично повністю повто-
рює температуру навколишнього середовища. Динаміка температури бе-
тону ПП відстає за своєю динамікою від температури в шахті на 2 місяці 
(в). 

На підставі аналізу конфігурації бурових проходок в ПП і дослід-
ження просторових розподілів та довготривалої динаміки температурних і 
нейтронних полів (рис. 2.39, б) було встановлено наявність у південно-
східній частині приміщення скупчення ПВМ, прихованого в зоні пропла-
влення бетону ПП. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.39. Схема розташування датчиків системи контролю ядерної безпеки 
(СКЯБ) ІАСК (а), б - графіки нейтронної активності в каналах СКЯБ. 

 а 

 б 
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Оцінка кількості палива в цьому скупченні була проведена на підста-
ві аналізу реєстрованої температури бетону ПП на периферії КМЗ. Кіль-
кість палива в зоні проплавлення ПП за попередніми оцінками має бути 
близько 15÷20 т. 

У рамках розробки сценарію аварії 1986 р. було обґрунтовано кон-
цептуальні положення «доменного» процесу утворення ядерно-небезпеч-
них скупчень ПВМ (ЯНС). А саме при розгерметизації активної зони реа-
ктора і детонації пароводневої суміші в південно-східному квадранті при-
міщення 305/2 був скинутий з опори реактора (ОР) і засипаний АЗФ розп-
лав палива (коріум). У результаті утворилася конфігурація «доменної пе-
чі» з доступом атмосферного кисню і повним завантаженням шихти: «аг-
ломерату» із фрагментів ТК (цирконію, діоксиду цирконію, діоксиду ура-
ну, металу); «коксу» (графітові блоки, кільця, заглушки); «шлакових флю-
сів» (серпентиніту, засипки міжкомпенсаторного і монтажного зазорів). 
Усі компоненти шихти мали високу початкову температуру розігріву і 
знизу підігрівалися від розплаву палива, який почав проплавляти бетон 
ПП (рис. 2.40, б). 
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Рис. 2.40. Результати оцінки реак-
тивності критичних збірок (циліндр  
R = 2,0 м, Х = 0,9 м) у районі опти-
мального зволоження при температу-
рі 27 ºС (а); б - структура зони про-
плавлення («доменної печі»). 
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Процес формування ЛПВМ відбувався в нижньому об’ємі заванта-
ження «шихти», де горів графіт. У міру витрати компонентів «шихта» 
поступово осідала, а «шлак» ішов із «доменної печі» через пролом у стіні 
між приміщеннями 305/2 і 304/3 і утворив горизонтальний потік чорних 
ЛПВМ (див. розділ 2.3). З часом у зоні проплавлення концентрація палива 
поступово збільшувалася за рахунок розчинення фрагментів ТК у силікат-
ному розплаві («шлаку») та осідання паливних включень. У зоні проплав-
лення відбулося розшарування шлаку, палива і металу. Зростання інтен-
сивності викиду в 1986 р. продуктів поділу на шосту добу аварії може 
бути пов'язаний із зменшенням і наступним зникненням шару шихти. Ви-
кид різко (на три порядки) скоротився на 10-ту добу, коли на поверхні 
дзеркала розплаву в результаті тепло-хімічних процесів утворилася кірка, 
що перешкоджає виходу продуктів поділу в атмосферу із зони плавлення 
[50]. 

Виконані з використанням програмних кодів MNCP варіаційні роз-
рахунки параметрів критичності матеріальної моделі ЯНС у геометрії ци-
ліндра 2×0,9 м (який вписується в зону проплавлення ПП) показали, що в 
даний час ЯНС розглядається як гетерогенна критична перезволожена 
водо-уранова система в об’ємі однорідної паливної композиції. У цій 
композиції рівномірно розподілені матеріали, що діляться, домішки та 
внутрішні джерела нейтронів. Зміни підкритичності ЯНС при зростанні 
температури розмножуючого середовища (рис. 2.41, б) можуть відбутися 
при виході перезволоженої системи в надкритичний стан. Температурні 
коефіцієнти будуть тільки прискорювати розвиток ЛРС при зворотній 
критичності. Гасіння ЛРС при зворотній критичності в ЯНС відбудеться 
тільки у випадку руйнування системи. 

Оцінка підкритичності ЯНС була проведена за даними динаміки па-
діння температури в ПП. Установлено, що падіння температури в ПП не 
слідує (рис. 2.42, а) за падінням залишкового тепловиділення. Сумарне 
тепловиділення перевищує (на 100 - 150 Вт/т урану) залишкове тепло-
виділення. Додатковим і практично постійним джерелом тепла може бути 
тільки тепло від вимушеного поділу. Потужність вимушеного поділу ви-
значається  підкритичністю ЯНС, що знаходиться за межами аварійного 
значення.  

Наявність постійного внутрішнього джерела нейтронів у ЛПВМ (див. 
рис. 2.42, б) забезпечується зростанням виходу нейтронів (a, n)-реакцій на 
легких ядрах (O, Na, Mg, Al), який компенсує падіння нейтронів спонтан-
ного поділу [51, 52]. Оцінена кількість тепла від вимушеного поділу (при 
наявності внутрішнього джерела) може забезпечуватись при підкритично-
сті ЯНС з Кеф > 0,98, що робить імовірним виникнення ЛРС не тільки при 
зневодненні, але  й  у  разі  підвищення  температури чи деградації струк-
тури. 



Рис. 2.41. Оцінка Кеф при зміні температури середовища ЯНС і заповненні пористості водою (а); б - результати оцінки Кеф 
при деградації структури середовища та/або її зневоднення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.42. Розрахунки динаміки питомого (на 1 г середовища) виходу нейтронів від внутрішнього джерела в залежності від       
масової долі палива (а); б - Оцінка тепловиділення вимушеного поділу (Pf), тепловиділення від спонтанного  

поділу (Pотв) і тепловиділення по експериментальним температурним показаннями (Тпп). 

   а   б 

   а    б 
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Розрахункова модель, що відтворює динаміку виникнення і розвитку 
ЛРС ЯНС була верифікована за даними зареєстрованої динаміки ППН. 
Результати показали, що в процесі зневоднення, а також деградації струк-
тури та збільшенні температури існує ймовірність виникнення ЛРС, по-
тужність нейтронного спалаху якої залежатиме від запасу реактивності та 
часу утримання, закритого в бетоні ЯНС [53] 

Таким чином, можна зробити висновки: 
1. У даний час ядерна небезпека об’єкта «Укриття» визначається фа-

ктом існування скупчення з критичною водо-урановою композицією 
ЛПВМ у перезволоженому стані, який створився в результаті «повторної 
критичності» в 1990 р. за рахунок надходження води в об’єм ЯНС. Стабі-
льність підкритичності скупчення забезпечується регулярним надходжен-
ням в об’єкт «Укриття» атмосферної, конденсаційної та технічної вологи. 
Оцінювана підкритичність перезволоженого ЯНС перебуває за межами 
аварійних значень (Кеф  ≥ 0,98). 

2. В умовах об’єкта «Укриття», за умови надходження води, ефекта-
ми, що приводять до «зворотної критичності» ЯНС, можуть бути дегра-
дація структури ЛПВМ при зміні пористості або зростання температури 
розмножуючого середовища.  

В умовах об’єкт «Укриття» + НБК, при припиненні надходження во-
ди в об’єкт «Укриття», імовірність «зворотної критичності» визначається 
природним механізмом зневоднення критичної композиції (випаровуван-
ня вологи). 

3. Консервативні модельні оцінки характеристик ЛРС при «зворотній 
критичності» показали, що значна потужність нейтронного спалаху визна-
чається максимально можливим запасом реактивності, швидкістю втрати 
води, а також часом утримання до руйнування ЯНС. Наприклад, при запа-
сі реактивності 2·10-3 і часу утримання системи до руйнування 300 с мит-
тєва потужність нейтронної спалаху буде еквівалентна  9 кг у тротило-
вому еквіваленті. 

4. Ефективним і гарантованим способом превентивного придушення 
параметрів критичності є введення в об’єм скупчення твердих нейтронних 
поглиначів (НП). Пасивним заходом може бути збереження і підтримання 
водно-температурного режиму шляхом оперативної примусової подачі 
води або водних розчинів НП до зони локалізації ЯНС, при обов'язковій 
наявності ефективного контролю нейтронної активності. 

5. Після зведення НБК при невідомому механізмі природного зне-
воднення ЯНС в об’єкті «Укриття» найбільш прийнятним може бути при-
мусове зневоднення, що забезпечує поетапне скорочення масових параме-
трів критичної композиції в бетоні. Для цього необхідно провести додат-
кові розрахунки, визначити шляхи і можливості їхньої реалізації. 
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2.6. Зміни властивостей ПВМ із плином часу 
 

Дослідження фізико-хімічних властивостей ПВМ 
 

ЛПВМ містять основну частину радіонуклідів, які були напрацьовані 
в ядерному реакторі 4-го енергоблока ЧАЕС, що вийшов з-під контролю. 
Ці радіонукліди визначають радіаційну та екологічну безпеку об’єкта 
«Укриття». За три десятиріччя, що минуло після аварії, досить повно ви-
вчені кристалічні включення і силікатна скломатриця ЛПВМ. Отримано 
дані по фазовому складу, змісту та розмірах кристалічних включень, роз-
поділу урану між кристалічними включеннями і силікатною склофазою, 
елементному складу силікатної склофази і параметрам відкритої порис-
тості [11, 46, 54]. 

Дослідження, що були проведені останнім часом [55], показали, що 
поряд із відомими раніше газовими порами і тріщинами ЛПВМ містять 
нанорозмірні порові канали з діаметром в 40 - 60 нм. Показано, що саме 
наноканали з'єднали газові пори між собою і зовнішнім середовищем і 
забезпечили формування відкритої пористості матеріалу, що відповідаль-
на за надходження повітря і води в ЛПВМ, і, тим самим, робить істотний 
вплив на процеси деградації їхньої структури і властивостей. 

Отримані дані [55] дають підстави вважати, що нанорозмірні порові 
канали в ЛПВМ є результатом накопичення радіаційних дефектів. Уста-
новлено природу їхнього формування. Наноканали є результатом об'єд-
нання, принаймні, частини треків α-частинок, що утворилися в ЛПВМ за 
рахунок α-розпаду трансуранових ізотопів при самоопроміненні протягом 
тривалого періоду часу (до 10 років). Поведінка при термообробці (част-
кове закриття) нанорозмірних порових каналів у ЛПВМ збігається з пове-
дінкою треків α-частинок у силікатному склі, що використовується для 
вимірювання активності зразків, що містять трансуранові радіонукліди, у 
методі твердотільних ядерних детекторів. 

У ряду зменшення питомої поверхні складові порового простору ро-
зташовуються таким чином: нанорозмірні порові канали, тріщини, нано-
пори, газові пори. Це корелює з низкою температур, при якій спостеріга-
ються зменшення обсягів складових порового простору з ростом темпера-
тури термообробки. Температура початку зменшення обсягу нанороз-
мірних каналів має найменше значення, 100 - 150 °С, у порівнянні з таки-
ми інших складових порового простору з причини того, що нанорозмірні 
канали мають найбільшу питому поверхню. Також слід зазначити, що 
зменшення об'єму при відносно низьких температурах термообробки від-
значається у складових порового простору з великим відношенням повер-
хні до їхнього обсягу - у нанорозмірних каналах і тріщинах. Вони сфор-
мувалися пізніше в результаті внутрішніх процесів, що проходили в мате-
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ріалах. Такі складові структури не могли утворитися при високих темпе-
ратурах, характерних для формування ЛПВМ під час аварії, як, напри-
клад, газові пори. Газові пори, що мають форму, близьку до сферичної, і 
відносно  великий  середній  діаметр  у  кілька  одиниць  або  десятків мі-
крон, у дослідженому інтервалі температур термообробки не еволюціону-
вали. 

За даними розрахунково-теоретичних оцінок [56] серед радіаційних 
ушкоджень у ЛПВМ, що були викликані всіма можливими в умовах об'є-
кта «Укриття» випромінюваннями (α-, β-частинками, γ-квантами, нейтро-
нами тощо), основний внесок у формування дефектів структури вносять 
пошкодження за рахунок α-частинок і важких ядер віддачі. Прийнято 
вважати, що 90 % усіх радіаційних дефектів забезпечуються за рахунок 
важких ядер віддачі [56]. Однак тільки відкриті нанорозмірні порові кана-
ли, серед усіх складових порового простору, є дефектами структури, що 
обумовлені самоопроміненням ЛПВМ. 

Газові пори сформувалися при охолодженні ЛПВМ за рахунок виді-
лення газів із розплаву при охолодженні ЛПВМ унаслідок зменшення їх-
ньої розчинності [11, 46, 54]. Газові пори у склі практично завжди є за-
критими. Але вже через 11 - 12 років після аварії було встановлено [57, 
58], що ЛПВМ мають відкриту пористість, представлену двома фізично 
істотно різними за розмірами порами: макро- і ультрамікроскопічними. 
Мабуть, уже тоді почали формуватися нанорозмірні порові канали, які 
з'єднали між собою і зовнішнім середовищем закриті газові пори. Уже в 
той час висловлювалися припущення, що формування ультрамікропор 
пов'язано з радіаційним дефектоутворенням [58]. 

Тріщини сформувалися пізніше, орієнтовно у 2004 - 2011 рр., за ра-
хунок збільшення обсягу кристалічних включень оксидів урану при їх-
ньому окисленні, про що свідчить значне зменшення механічних влас-
тивостей ЛПВМ [59]. 

Узагальнені дані про структуру і властивості ЛПВМ дозволяють нам 
побудувати  модель їхньої деградації. Ми можемо виділити стадії еволю-
ції структури  ЛПВМ,  визначити  їхню  послідовність  та  оцінити  їхню 
тривалість. Викладемо хронологію деградації ЛПВМ згідно з моделлю 
[60]. 

У перші місяці після аварії в силікатній скломатріці знаходилися 
кристалічні включення оксидів урану, уран-цирконієвої фази, чорнобиліту 
та ін., що сформувалися в результаті руйнування таблеток ядерного пали-
ва, взаємодії оксиду урану з цирконієм, взаємодії силікатного розплаву з 
оксидом урану і цирконієм відповідно. У матеріалі були округлі пори, що 
були сформовані за рахунок зменшення розчинності газів у силікатному 
розплаві при охолодженні. 
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У ЛПВМ проходило формування треків від α-частинок. З плином ча-
су їх ставало все більше. Через кілька років, можливо після перевищення 
деякої граничної концентрації α-треків, частина з них стала з'єднуватися й 
утворювати каркас відкритих порових нанорозмірних каналів. 

У результаті повітря отримало можливість проникнути всередину 
ЛПВМ по наноканалах у включення оксиду урану. При температурах на-
вколишнього середовища протягом декількох років проходило окислення 
оксиду урану UO2 до U3O8 і, можливо, до UO3. Збільшення обсягу криста-
лічних включень оксидів урану за рахунок зміни їхнього фазового складу 
призвело до формування тріщин у матеріалі, які є ще однією складовою 
порового простору ЛПВМ. Товщина тріщин становила декілька мікрон. 

Вода, що знаходиться в об'єкті «Укриття», отримала можливість 
проникати по тріщинах усередину ЛПВМ і взаємодіяти зі включеннями 
оксидів урану. Це призводило до формування різних гідроксидів і карбо-
натів і, у підсумку, до вимивання урану і продуктів поділу з ЛПВМ у гру-
нт і грунтові води. 

Запропонована модель деградації дозволяє зробити прогноз поведін-
ки ЛПВМ у майбутньому [60]. Обсяг наноканалів буде збільшуватися. 
Формування тріщин найближчим часом припиниться після повного окис-
лення оксидів урану. ЛПВМ представлятимуть собою матеріал, прониза-
ний, окрім нанорозмірних каналів, і тріщинами товщиною 2 - 3 мкм і дов-
жиною до 100 - 150 мкм. З плином часу при впливі навколишнього сере-
довища та/або при механічному навантаженні істотна частина ЛПВМ бу-
де руйнуватися на фрагменти склофази з розмірами 300 - 500 мкм, вико-
лоті з ЛПВМ декількома тріщинами, і на звільнені з неї включення окси-
дів урану з розмірами 5 - 15 мкм. Останні будуть являти собою агломера-
ти, що легко руйнуються, із нанорозмірних (5 - 50 нм) частинок оксидів 
урану. Саме агломерати та наночастинки оксидів урану, як результат їх-
нього руйнування, представлятимуть основну небезпеку для людини і 
навколишнього середовища. 

 
Список літератури до розділу 2 

 
1. Справка о количестве ядерного топлива на 4-м энергоблоке ЧАЭС в мо-

мент аварии», утвержденной главным инженером ПО ЧАЭС 30 января 
1996 г.  

2. Радиационно-физические характеристики топлива 4-го энергоблока 
ЧАЭС и оценка их погрешности: Справочник / А. А. Боровой, А. А. Дов-
бенко, В. М. Маркушев и др. / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. - Инв. 
№ 11.07-06/172. - Чернобыль, 1989.- 115 с. 



 110

3. Акт на списание свежего ядерного топлива с 4-го блока от 26 апреля 
1986 г.  

4. International Cooperation for Nuclear Development ICND-95 3-7 July 1995, 
Kiev, Ukraine. 

5. Анализ текущей безопасности объекта «Укрытие» и прогнозные оценки 
развития ситуации: (Отчет о НИР) / МНТЦ «Укрытие» НАН Украины. - 
Арх. № 3836. - Чернобыль, 2001. - 337 с.  

6. Душин В.Н., Петров Б.Ф., Плескачевский Л.А. и др. Локализация источ-
ников интенсивного гамма-излучения и оценка количества топлива в 
центральном зале 4-го блока ЧАЭС: ( Отчет). - Инв. № 1732 И от 
15.02.1992 г. - 53 с. 

7. От Укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. 
Строительные аспекты / Ю. И. Немчинов, П. И. Кривошеев, М. В. Сидо-
ренко и др. Под ред. П. И. Кривошеева и др. – К.: Логос, 2006. – С. 114. 

8. Панасюк Н.И., Алферов А.М., Подберезный С.С. и др. Оценка параметров 
радиоактивного загрязнения грунтов в районе объекта «Укрытие» // 
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2009. - Вип. 
11. - С. 115 - 119. 

9. Панасюк Н.И., Скорбун А.Д., Литвин И.А. и др. Прогноз распределения 
радиоактивных отходов при земляных работах в котлованах для фунда-
мента нового безопасного конфайнмента // Проблеми безпеки атомних 
електростанцій і Чорнобиля. – 2010. - Вип. 14. - С. 102 - 112. 

10. Розробка науково-технічних засад та обґрунтування технічних рішень 
щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» з використанням майбутньо-
го безпечного конфайнмента та створення відповідної інфраструктури 
для подальшого поводження з ними»: (Звіт про НДР (заключний)) / ІПБ 
АЕС НАН України. – Арх. № 4018. – Чорнобиль, 2014. - 450 с. 

11. Пазухин Э.М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чер-
нобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий 
образования // Радиохимия. - 1994. – Т. 36, вып. 2. - С. 97 - 142. 

12. Богатов С.А., Боровой А.А., Гаврилов. С.Л., Лагуненко и др. База данных 
по местонахождению и состоянию ядерного топлива 4-го энергоблока 
ЧАЭС до и после аварии. Проект № 2916 «Разработка модели поведения 
ядерного топлива во время активной стадии аварии». - Москва, 2007. - 
147 с. - (Препр. / РНЦ «Курчатовский институт»; № 130-11/2). 

13. Исследование влияния изменений свойств топливосодержащих материа-
лов объекта «Укрытие» на его ядерную, радиационную и радиоэкологи-
ческую безопасность. Т. 1 «Анализ процессов образования и поведения 
лавообразных топливосодержащих материалов при аварии на ЧАЭС»: 



 111

(Отчет о НИР (заключительный)) / ИПБ АЭС НАН Украины. - 
Арх. № 4003. - Чернобыль, 2011.- 124 с. 

14. Пазухин Э.М. Горение графита реактора 4-го энергоблока во время акти-
вной стадии аварии на Чернобыльской АЭС. Возможный вариант сцена-
рия // Радиохимия. – 2008. - Т. 50, № 2. - С. 188 – 192. 

15. Богатов С.А.,  Боровой А.А.,  Лагуненко А.С.  и др. Образование  и  расте-
кание чернобыльских лав // Радиохимия. - 2008. – Т. 50, № 6. - С. 565 - 
568. 

16. Пазухин Э.М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чер-
нобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий 
образования, влияние на окружающую среду: Дис. на соискание степени 
д-ра техн. наук: 21.06.01. - Защищена 25.11.99. Утверждена 01.09.2001. - 
Чернобыль, 1999. - 293 с. 

17. Пазухин Э.М., Краснов В.А. По поводу „грубого инженерного просчета”, 
допущенного при проектировании реактора РБМК-1000, а также необхо-
димости «существенной корректировки сценария протекания активной 
фазы аварии 1986 г.» // Проблеми Чорнобиля. – 2004. – Вып. 15. - С. 93 - 
102. 

18. Торопов Н. А., Барзаковский В. П., Лапин В. В., Курцева Н. Н. Диаграммы 
состояния силикатных систем: Справочник. Вып. 1. – М.-Л.: Наука, 1965. 
- 546 с. 

19. Лагуненко А.С. Поиск и исследование скрытых скоплений топливосоде-
ржащих материалов разрушенного 4-го блока Чернобыльской АЭС: Дис. 
на соискание степени канд. техн. наук: 21.06.01. – К., 2008. - 148 с. 

20. Исследование взаимодействия топлива с конструкционными материала-
ми в объекте "Укрытие": (Отчет по договору № 39-901/63-16-2-1 от 
10.02.91 г.) / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. - Инв. № 11.07/285 от 
13.12.91.- Чернобыль - Санкт-Петербург, 1991. - 88 с.  

21. Исследование взаимодействия топлива с конструкционными материала-
ми в объекте "Укрытие": (Заключительный отчет за 1989 г. по договору 
2-94/189 от 21.11.88). - Инв. № 11.07/16 от 12.12.1989 г. / КЭ при ИАЭ 
им. И. В. Курчатова. - Чернобыль - Ленинград, 1989. - 25 с.  

22. Жидков О.В. 25 років еволюції уявлень про паливовмісні матеріали 
об’єкта «Укриття»: Сценарії утворення їх та фізичні міркування // Про-
блеми Чорнобиля. - 2011. - Вип. 16.- С. 86 - 100. 

23. Экспериментальные исследования лавообразных топливосодержащих 
масс (ТСМ) на 4-м блоке ЧАЭС / А. Н. Киселев, А. Ю. Ненаглядов, А. И. 
Сурин, К. П. Чечеров. – Москва, 1992.- 120 с. - (Препр. / ИАЭ им. И. В. 
Курчатова; ИАЭ-5533/3). 



 112

24. Результаты дополнительных исследований мест скоплений ЛТСМ на 4-
м блоке ЧАЭС / А. Н. Киселев, А. И Сурин., К. П. Чечеров. – Москва, 
1994. – 59 с. - (Препр. / ИАЭ им. И. В. Курчатова; ИАЭ-5783/3). 

25. Пазухин Э.М., Боровой А.А., Ключников А.А. и др. Бассейн-барботер и 
парораспределительный коридор 4-го блока Чернобыльской АЭС. Новые 
данные // Радиохимия. – 2003. - Т. 45, № 2. - С. 184 – 190. 

26. Скважины объекта "Укрытие". Обобщенные данные (альбом) / Отчет 
ОЯРБ МНТЦ "Укрытие". - Инв. № 09/05-66 от 09.06.98 г. - Чернобыль, 
1998.- 117 c. 

27. Бассейн-барботер IV блока ЧАЭС: радиационная обстановка, физико-
химические харак-теристики топливных масс, оценка количества топли-
ва: (Отчет о НИР) / НПО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина". - Инв. 
№ 1420-И, 1990. - 53 с. 

28. Исследование топливосодержащих масс объекта "Укрытие" с целью 
определения в них концентрации микропримесей, являющихся нейтрон-
ными поглотителями // Аналитическая справка по договору 04-92/62 / 
МНТЦ Укрытие" АН Украины. - Инв. № 09/35 от 21.12.92. - Санкт-
Петербург - Чернобыль, 1992. - 8 с.  

29. Изучение физико-химических свойств, радионуклидного, элементного и 
фазового состава ТСМ ОУ, оценка критичности скоплений ТСМ (п. 1.5 
плана 1997 г.). Изучение радионуклидного и элементного состава ЛТСМ 
ОУ (промежуточный). Кн. 1 ( Отчет) / МНТЦ «Укрытие». Руководитель 
А. А. Боровой. – Арх. № 3734/1. - Чернобыль, 1998. – 38 с. 

30. Исследование взаимодействия топлива с конструкционными материала-
ми в объекте "Укрытие": (Отчет о НИР по договору 39-901/63-16-2-1 от 
10.02.91) (промежуточный) / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. Научный 
руководитель А. А. Боровой. - Инв. № 11.07/162. - Чернобыль, 1991. – 
82 с. 

31. Боровой А.А., Пазухин Э.М., Стрижов В.Ф. Эффективность мер по 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (активная стадия аварии). - 
Москва, 2007. - 38 с. – (Препр. / РНЦ «Курчатовский институт»; ИАЭ-
6471/11).  

32. Borovoi А.А. Analytical Report (Post- Accident Management of Destroyed 
Fuel from Chernobyl). - IAEA, Work Material, 1990. - Р. 1 - 99. 

 

33. Пазухин Э.М., Лагуненко А.С., Довыдьков С.А. Новые количественные 
оценки ядерного топлива в помещении 305/2 объекта «Укрытие» // Про-
блеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2010. - Вип. 14. – 
С. 85 – 94.  

34. Высотский Е.Д., Довыдьков А.И., Довыдьков С.А. и др.  Контроль топли-
восодержащих материалов в помещениях 505/3 и 914/2  объекта 
«Укрытие». – Чернобыль, 2013. - 32 с. – (Препр. /  НАН Украины,  ИПБ  
АЭС; 13-1). 



 113

35. Высотский Е.Д., Краснов В.А., Лагуненко А.C., Пазухин Э.М. Топливо в 
помещении 305/2 4-го блока ЧАЭС. Критмассовые зоны. Уточнение сце-
нария образования лавообразных топливосодержащих материалов // 
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2007. - Вип. 8. 
- С. 77 - 86. 

36. Бабенко В.А., Высотский Е.Д., Ключников А.А. и др. Моделирование ма-
ссовых и геометрических параметров скопления топливосодержащих ма-
териалов в юго-восточной части помещения 305/2 разрушенного 4 блока 
ЧАЭС // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2008. 
– Вип. 9. - С. 36 - 42. 

37. Изучение физико-химических свойств, радионуклидного, элементного и 
фазового состава ТСМ ОУ, оценка критичности скоплений ТСМ. Кн. 1 
«Изучение радионуклидного и элементного состава ЛТСМ ОУ»: (Отчет 
о НИР) (промежуточный) / МНТЦ «Укрытие». - Арх. № 3657. - Черно-
быль, 1996.  

38. Пазухин Э.М., Лагуненко А.С., Краснов В.А., Билько В.В. Топливо на вер-
хних отметках разрушенного 4-го блока ЧАЭС. Уточнение сценария об-
разования полихромной керамики // Радиохимия. – 2006. - Т. 48, № 6. - 
С. 470 - 480. 

39. Паспорт-справочник. Радиационная обстановка и описание состояния 
строительных конструкций в обследованных помещениях блока Б объек-
та "Укрытие": (Отчет) / МНТЦ "Укрытие". - Инв. № 3788. – Чернобыль, 
1995. - 367 с. 

40. Акт обследования радиационной обстановки и состояния строительных 
конструкций в пом. 304/3 / КЭ при ИАЭ им И. В. Курчатова. - Инв. № 88-
2401-307. - 1988. 

41. Комплексные визуальные и радиационные исследования состояния скоп-
лений ЛПВМ и отбор из них проб в помещениях 301/5, 301/6, 303/3, 
304/3 и 210/5: (Отчет) / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. - Инв. 
№ 11.07/63. - Чернобыль, 1990. - 43 с. 

42. Боровой А.А., Ибраимов Г.Д., Огородник С.С. и др. Состояние 1V блока и 
ядерного топлива, находящегося в нем (по результатам исследований 
1988 - 1989 гг.) / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. - Чернобыль, 1990. - 
72 с. 

43. Боровой А.А., Лагуненко А.С., Пазухин Э.М. Топливосодержащие матери-
алы в помещении 304/3 // Проблеми Чорнобиля. - 1998. - Вип. 3. - С. 29 - 
32. 

44. Боровой А.А., Лагуненко А.С., Пазухин Э.М. Радиохимические и неко-
торые физико-химические характеристики образцов лавы и бетона из 
подреакторного  помещения  304/3 4-го блока ЧАЭС. Их связь со сцена-
рием аварии // Радиохимия. - 1999. - Т. 41, № 2. - С. 187 - 192. 

45. О работах по отбору проб с помощью роботов в подреакторных поме-
щениях объекта «Укрытие» / А. И. Иванов, Ю. А. Мищенко, руководи-



 114

тель А. А. Боровой (Отчет) / ОЯРБ МНТЦ "Укрытие". - Инв. № 09/36 от 
22.12.92 г. - Чернобыль, 1992.- 14 c. 

46. Изучение физико-химических свойств ядерно-опасных делящихся мате-
риалов объекта "Укрытие", влияющих на степень ядерной, радиационной 
и радиоэкологической безопасности объекта "Укрытие": (Отчет о НИР) 
(заключительный) / ИПБ АЭС НАН Украины. - Арх. № 3970. - Черно-
быль, 2007. - 248 с. 

47. Боровой А.А., Лагуненко А.С., Пазухин Э.М. Новые оценки количества 
ядерного топлива, находящегося на нижних отметках объекта "Укрытие" 
// Проблеми Чорнобиля. – 2000. - Вип. 6. - С. 13 - 16.  

48. Беляев С.Т., Боровой А.А., Волков В.Г. и др. Техническое обоснование 
ядерной безопасности объекта «Укрытие» / КЭ при ИАЭ им. И. В. Кур-
чатова. - Чернобыль, 1990. - 160 с. 

49. Анализ текущей безопасности объекта «Укрытие» и прогнозные оценки 
развития ситуации: (Отчет) / МНТЦ «Укрытие». - Арх. № 3601. – Черно-
быль, 1996. - 272 с. 

50. Высотский Е.Д., Михайлов А.В. Концептуальная модель «дóменной» вер-
сии образования ядерно-опасных скоплений на 4-м блоке ЧАЭС // Про-
блеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2013. - Вип. 21. – 
С. 99 - 106. 

51. Высотский Е.Д., Михайлов А.В., Дорошенко А.А. Динамика температуры 
подреакторной плиты на фоне спада остаточного тепловыделения топли-
ва в зонах критмассового риска // Проблеми безпеки атомних електрос-
танцій і Чорнобиля. – 2014. - Вип. 22. – С. 76 - 84. 

52. Высотский Е.Д., Годун Р.Л. Нейтронная активность скоплений лавообра-
зных топливосодержащих матеиалов на 4-м блоке ЧАЭС // Проблеми 
безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. - Вип. 25. – С. 108 - 
114. 

53. Бабенко В.А., Павлович В.Н. Изучение возможности возникновения, раз-
вития и свойств самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в 
топливосодержащих массах объекта “Укрытие” // Ядерна фізика та енер-
гетика. – 2016 (в печати).  

54. Арутюнян Р.В.,  Большов Л.А., Боровой А.А., Велихов Е.П. Ядерное 
топливо в объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС. - М.: Наука, 2010. – 
240 с. 

55. Габелков С.В., Ключников А.А., Пархомчук П.Е., Чемерский Г.Ф. Природа 
формирования наноразмерных поровых каналов лавообразных топливо-
содержащих материалов объекта «Укрытие» // Вопросы атомной науки и 
техники. - 2015. - № 2(96). - С. 77 - 83. 

56. Барьяхтар В.Г., Гончар В.В., Жидков А.В., Ключников А.А. Радиационные 
повреждения в лавообразных топливосодержащих материалах объекта 



 115

“Укрытие”. - Чернобыль, 1998. - 17 с. - (Препр. / НАН Украины. МНТЦ 
“Укрытие”; 98-12).  

57. Исследование взаимодействия лавообразных топливосодержащих мате-
риалов объекта "Укрытие" с водой и атмосферой: (Отчет о НИР) / МНТЦ 
«Укрытие»; Руководитель А. В. Жидков. – № ГР 0195U003875. – Инв. 
№ 3651. – Чернобыль, 1997. 

58. Доступная пористость и молекулярно-ситовые свойства лавообразных 
топливосодержащих материалов объекта "Укрытие": (Отчет о НИР) / 
МНТЦ «Укрытие»; Руководитель А. В. Жидков. – № ГР 0195U003875. – 
Інв. № 3723. – Чорнобиль, 1998. 

59. Вивчення фізичних механізмів дії внутрішніх і структурних чинників, 
відповідальних за процеси деградації паливовмісних матеріалів об'єкта 
«Укриття» в період його переведення в екологічно безпечну систему: 
(Звіт про НДР) / ІПБ АЕС НАН України; Керівник С. В. Габєлков. – 
№ ДР 0108U001773. – Інв. № 4007. – Чорнобиль, 2012. 

60. Габелков С.В., Ключников А.А., Пархомчук П.Е., Чемерской Г.Ф. Модель 
деградации лавообразных топливосодержащих материалов объекта 
«Укрытие» // Тез. 10-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физи-
ка» NRP-2015, 8 - 11 сентября 2015 г., г. Курчатов, Республика Казах-
стан. - С. 60 - 61.  



РОЗДІЛ 3 
Паливний пил у приміщеннях об’єкта «Укриття» 

 

3.1. Джерела утворення радіоактивного пилу в об’єкті «Укриття» 
 

В об'єкті «Укриття» знаходиться значна кількість дрібнодисперго-
ваного палива, що утворилася під час аварії, а в наступні роки збільшу-
валась у результаті механічного, фізико-хімічного та біологічного впливу 
на ПВМ та радіоактивно забруднені будівельні конструкції. Дисперсність 
паливного пилу об’єкта «Укриття» характеризується діапазоном 1 - 250 
мкм [1, 2]. Субмікронні фракції паливного пилу в об’єкті «Укриття» за 
різними оцінками становлять у середньому не більше 4 % загальної 
активності пилу. Швидкість гравітаційного осідання частинок пилу такого 
розміру становить 85 см/с. 

Радіоактивний пил може переноситися повітряними потоками і фор-
мувати радіоактивне забруднення – радіоактивні аерозолі (РА) всередині 
об’єкта «Укриття» і в навколишньому середовищі. 

Радіоактивні частинки, що утворилися в період активної стадії ава-
рії в 1986 р. можна розділити на конденсаційні та паливні. 

Перший тип частинок утворився в результаті конденсації радіонук-
лідів, що мали низькі температури кипіння й випарувалися з палива при 
його розігріві під час активної стадії аварії й осідали на частинках пилу, 
сажі, графіту, природних аерозолях, будівельних конструкціях. 

Другий тип частинок утворився при сплеску потужності за рахунок 
виділення газоподібних продуктів поділу по межах зерен, з яких спресо-
вана паливна таблетка (їхні розміри становлять десятки і сотні мікрон), а 
також у результаті викиду дрібнодисперсної паливної фракції при горінні 
графітової кладки реактора, дисперсність цих частинок знаходиться в ін-
тервалі 3-4 мкм. 

Утворення радіоактивних частинок у результаті диспергації пали-
ва. Даний механізм руйнування опроміненого палива при важких аваріях з 
імпульсним енерговиділенням обумовлений міграцією газоподібних і 
летючих продуктів поділу, що призводить до аномальної пористості і 
фракціонування палива по межах зерен. Для Чорнобильської аварії оцінка 
імпульсного енерговиділення становить ~ 580 кал/г. Такої енергії достат-
ньо для розриву цирконієвого ТК і взаємодії розпечених фрагментів пали-
ва з теплоносієм. Розрив паливної таблетки за рахунок виділення газопо-
дібних продуктів поділу по межах зерен призводить до утворення «гаря-
чих» паливних частинок.  

Частинки даного типу (рис. 3.1, б) зустрічаються у внутрішніх при-
міщеннях об’єкта «Укриття» і на «західному сліді», сформованому відра-
зу після аварії. 
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Рис. 3.1. Поперечний шліф твела з вигорянням 4 МВт∙д∙кг після енерговиділення 
285 кал/г (U) (а); «гаряча» частинка у вигляді фази (Zr, U) Ox (б) та її шліф (в). 

 

Утворення радіоактивних частинок у результаті пароцирконієвої 
реакції. При взаємодії пари з металевим цирконієм протікає хімічна реак-
ція з утворенням водню:  

2H2O + Zr = 2H2 + ZrO2 + Q, Q = 1,46 · 108 Дж/кг H2. 
За різними оцінками кількість водню, що утворився в реакторі при 

аварії, варіює від 137 до 200 кг. При температурах, починаючи приблизно 
із 1500 °С і великої площі контакту цирконію з водою, реакція може носи-
ти вибуховий характер, але із цієї ж причини швидко припиняється за ра-
хунок охолодження. Саме цей механізм міг бути причиною формування 
уран-цирконієвих частинок (див. рис. 3.1, б та в) у вигляді фрагментів 
окислів урану в цирконієвій оболонці. 

Утворення радіоактивних частинок у результаті вивітрювання з 
ЛПВМ. Верхня оцінка швидкості утворення продуктів вітрової ерозії на 
поверхні коричневих ЛПВМ, отримана в 1990 р. (рис. 3.2), становила 
0,2 мкг (см2·рік). У 2011 і 2015 рр. аналогічний експеримент був повторе-
ний на трьох зразках коричневих ЛПВМ. Сумарна вітрова ерозія коричне-
вих ЛПВМ ~1,9 мкг/(см2·рік).  

Пилогенеруюча здатність усіх видів ЛПВМ лінійно зростає із збіль-
шенням концентрації в них палива і знаходиться в межах 5 - 15 Бк/(см2·д) 
по α-випромінювачам і 300 - 900 Бк/(см2·д) по β-випромінювачам (в осно-
вному 90Sr). Відповідні значення для опроміненого палива 40 і 2400 
Бк/(см2·д). Сумарне річне пилоутворення може досягати ~7∙1011 Бк по α-
активності і ~4∙1013 Бк по β-активності. З урахуванням питомої активності 
ЛПВМ щорічне надходження радіоактивного пилу за цим механізмом дає 
близько декількох десятків кілограмів. 

Утворення радіоактивних частинок у результаті високотемпера-
турного окислення фрагментів палива в повітряній атмосфері. При окис-
ленні паливних таблеток у повітряній атмосфері та температурах кілька 
сотень ºС паливо через 1 - 3 год розсипається на частинки U3O8 з розміра-
ми 1 - 15 мкм. 



118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.2. Швидкість ерозії різних типів ЛПВМ. 
 
При температурах понад 673 К паливо руйнується на дрібні частин-

ки, розмір яких зменшується зі збільшенням часу віджигу та температури. 
З частинками окисленого палива пов'язана значна частина активності по-
верхневого забруднення внутрішніх приміщень об’єкта «Укриття» і випа-
дінь ближньої зони ЧАЕС. Оцінка частки «паливних» випадінь за межами 
проммайданчика ЧАЕС, пов'язаних із даними частинками, 60 - 70 % при 
частці неокислених зерен UO2 10 – 15 %. Слабо трансформовані паливні 
частинки (рис. 3.3, а і б) утворилися на першій стадії аварії і були викину-
ті переважно в західному напрямку. Вони являють собою частинки ядер-
ного палива з добре вираженою зернистою структурою або окремі зерна 
(кристаліти) UO2. 

На більш пізніх стадіях аварії відбувалося утворення паливних час-
тинок із високим ступенем трансформації матриці (див. рис. 3.3, б і в). 
Ядерне паливо при окисленні в атмосфері повітря руйнувалося по межі 
зерен. У результаті дифузії кисню в зерно поверхня UO2 розтріскується. 
При високій температурі паливо могло частково оплавлятися. Воно кон-
тактувало з різними конструкційними матеріалами (графіт, цирконій, 
сталь тощо) і матеріалами засипки реактора (пісок, свинець тощо), що 
призвело до утворення складних хімічних сполук, у тому числі й на пове-
рхні частинок. Зміни структури на поверхні частинок могли відбуватися 
як під час аварії, так і в процесі подальшої деградації в навколишньому 
середовищі. Оплавлені паливні частинки містять цирконій за рахунок 
більш високої температури плавлення оксидів урану в порівнянні з їхніми 
сплавами з цирконієм. 
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Рис. 3.3. Слабо трансформовані паливні частинки (а, б)  
і сильно трансформовані паливні частинки (в, г). 

 

Утворення радіоактивних частинок під дією біотичного чинника. 
Велика кількість частинок у зразках аерозолів об’єкта «Укриття» склада-
ються з органічної речовини. Значна кількість цих частинок ідентифіку-
ється як клітини мікроорганізмів, спори, коки. Розміри цих частинок мо-
жуть бути субмікронними. Виявлені мікроорганізми, здатні розвиватися 
на опроміненому ядерному паливі (діоксиді урану) як джерелі мінеральної 
складової, і призводять до розчинення уранової матриці (рис. 3.4). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 3.4. Руйнування опроміненого ядерного палива (ОЯП) під дією біотичного 
чинника: а - вихідна частинка ОЯП; б - заселення частинки ОЯП культурою мік-
роорганізмів і деградація поверхні, розпад на кристаліти (30 діб); в - розчинення 

кристалітів (від 30 до 90 діб); г - повне розчинення мікроорганізмами ОЯП. 
 

Утворення радіоактивних частинок у результаті руйнування ЛПВМ 
при вилуговуванні. Атмосферна волога, надходячи всередину об’єкта «Ук-
риття» і омиваючи скупчення ЛПВМ, руйнує останні з утворенням части-
нок, які в подальшому можуть стати додатковим джерелом РА з розміра-

а б в г
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ми менше 1 мкм. З окислених частинок у нейтральних або слабколужних 
середовищах (як в об’єкті «Укриття») при постійному контакті з водою 90 
% активності можуть перейти в розчин за час менше одного року. Пода-
льше руйнування таких мікроблоків може формувати субмікронні частин-
ки, що містять уран (рис. 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Руйнування ЛПВМ в об’єкті «Укриття» під дією вилуговування. 
 

Новоутворення на поверхні ЛПВМ. Під впливом вологи на поверхні 
ЛПВМ відбувається утворення шару вторинних продуктів ерозії. Це пере-
важно комплексні сполуки оксикарбонатів урану. Яскраво-жовті плями 
новоутворень покривали чверть поверхні чорної кераміки, застиглої у всіх 
трьох патрубках третього пароскидного клапана в приміщенні 210/6 (рис. 
3.6, а і б). У 1995 р. жовті й зелені плями були знайдені й на поверхні де-
яких стін приміщень на позначці  +9.000 (див. рис. 3.6, в).  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    а                                         б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     в 

 

Рис. 3.6. Новоутворення: а - на поверхні ЛПВМ приміщення 210/6 ПРК; 
б - у третьому пароскидному клапані; в - ЛПВМ - чорна кераміка. 
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У даний час вся поверхня чорних ЛПВМ у третьому пароскидному 
клапані покрита щільним шаром оксикарбонатів урану достатньо великої 
товщини. При цьому колір їхньої поверхні змінився з яскраво-жовтого на 
темно-зелений. Аналізи показали наявність в новоутвореннях таких спо-
лук: (UO2)CO – ретзерфордін; UO3 · 2H2O – епіянтініт; UO3 · 16CO2 · 
1,91H2O;  UO4 · 4H2O;  Na4(UO2)(CO3)3;  Na4UO2 (CO3)3 · 3Na2CO3. 

Діаметр таких частинок досягає декількох міліметрів. Вміст ізотопів 
плутонію в новоутвореннях у сотні разів нижче, а масова частка урану в 
кілька разів вище, ніж у ЛПВМ. Розчинні сполуки урану можуть перено-
ситися потоками води і накопичуватися в окремих приміщеннях об'єкта. 
Кристали новоутворень при висиханні стають крихкими і розсипаються 
від найменшого дотику. При зменшенні вологості, зокрема після спору-
дження НБК, такі новоутворення представлятимуть додаткові джерела 
радіоактивних аерозолів (РА). 

 

Утворення радіоактивних частинок у післяаварійний період. У піс-
ляаварійний період відбувалося утворення вторинного паливного пилу 
(рис. 3.7) за рахунок:  
 руйнування відкритих поверхонь ЛПВМ;  

руйнування радіоактивно забруднених будівельних конструкцій;  
вилуговування радіонуклідів при взаємодії ЛПВМ з водою з утво-

ренням та пересиханням донних відкладень;  
руйнування новоутворень на поверхні ЛПВМ; 
біологічної корозії ЛПВМ. 
 

У даний час у ЛПВМ спостерігаються явні зміни властивостей міц-
ності, які проявляються в їхньому розтріскуванні, руйнуванні великих 
фрагментів ЛПВМ і, як наслідок, посилення пилогенеруючої активності. 
Унаслідок деструктивних процесів у ЛПВМ на нижніх позначках об’єкта 
«Укриття» щорічно утворюється приблизно 50 кг паливного пилу [3]. 
Оцінки, зроблені на основі визначення швидкості пилоутворення по вимі-
рюванню α- і β-активності, становлять по α-активності (5 - 10) Бк·см-2·д-1, 
по β-активності (300 - 900) Бк·см-2·д-1 [3]. 

 

Вторинний пилопідйом. Одним з основних механізмів вторинного 
пилопідйому та міграції пилу всередині об’єкта «Укриття» є техногенна 
діяльність і перенесення РА повітряними потоками, існуючими у внутрі-
шньому просторі об’єкта. Частина пилу виноситься за межі об’єкта «Ук-
риття» за рахунок повітряного переносу у вигляді викидів через ВТ (до 
2012 р. ВТ II черги ЧАЕС-ВТ-2; сьогодні через нову ВТ - НВТ) (організо-
ваний викид), а також через нещільність у стінах і покрівлі (неорганізова-
ний викид). Вимірювання повітряних потоків, що циркулюють усередині 
об'єкта «Укриття», проводилося регулярно протягом ряду років [3]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3.7. Основні чинники формування РА в підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття». 
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Інший механізм міграції пилу всередині об’єкта «Укриття» і за його 
межі – це змив водою на нижні позначки об’єкта «Укриття». При взаємо-
дії води, що надходить в об’єкт у вигляді атмосферних опадів, конденсату 
і пилопригнічувальних розчинів, з ЛПВМ і забрудненими поверхнями 
конструкцій формується радіоактивна вода (РВ).  

Активність РВ розподілена між розчинної формою, колоїдами і дріб-
нодисперсними частинками. Порядкова оцінка кількості змиваної пилу 
100 г/рік. 

 
3.2. Оцінки кількості радіоактивного пилу в підпокрівельному  

просторі об’єкта «Укриття» 
 

Загальну кількість пилу тільки в ЦЗ об’єкта «Укриття» (включаючи і 
нерадіоактивну компоненту) на 1995 р. оцінено в 50 т [2]. 

Спочатку вимірювання кількості пилу здійснювали дистанційними 
методами за вимірюваннями ПЕД або спектрального складу γ-випроміню-
вання з наступним перерахунком в абсолютну активність. Щільність за-
бруднення оцінювалася в 0,1 - 3,5 кг/м2 паливного пилу на площу горизо-
нтальної проекції розвалу чи окремих його ділянок. Маса паливного пилу 
в ЦЗ оцінювалася в діапазоні 250 - 5000 кг. 

 

У 1993 р. були виконані оцінки (рис 3.8) на підставі вимірювання в 
пробах  активності   144Ce [5].   За  результатами  оцінки  поверхневого 
забруднення 3,4 г/м2 (U) було розраховано загальну кількість паливного 
пилу  в  ЦЗ 510 кг  (у розрахунках використовувалася загальна площа 
розвалу  2500 м2  і  коефіцієнт 60, що враховує шорсткість поверхні роз-
валу). 

 

З 1996 по 1998 р. проведено ряд додаткових досліджень характерис-
тик радіоактивного пилу [7]. Застосовувалися три методи пробовідбору: 
спиртові та сухі мазки, а також метод «здування повітрям». Середнє зна-
чення щільності поверхневого паливного забруднення на поверхнях «роз-
валу» 1,45 г/м2.  

 

Середня оцінка щільності паливного поверхневого забруднення в ЦЗ 
на одиницю горизонтальної проекції площі «розвалу» становила 0,7 кг/м2, 
а кількість пилу в підпокрівельному просторі оцінено в 4 т [7]. У розраху-
нках враховувалася проекція площі «розвалу», здатної до генерації пилу, 
5580 м2. 

 

Узагальнення накопиченої до кінця 1990-х років інформації [8 - 10] 
показало, що забруднення, яке знімається на поверхні розвалу 4-го енер-
гоблока, характеризується масовою щільністю пилу 14 г/м2 і вмістом ура-
ну близько 0,25 % (мас).  
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Рис. 3.8. Точки відбору проб поверхневого забруднення (а) і «розвал» у ЦЗ об’єкта «Укриття», приміщення 914/2 (б). 
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З урахуванням минулого періоду, протягом якого відбувалося утво-
рення додаткової кількості вторинного пилу за рахунок руйнування 
ЛПВМ, найбільш реальними значенням кількості пилу в підпокрівельно-
му просторі на 2005 р. можна вважати 1100 кг [1, 11]. Інтегральні оцінки 
кількості пилу [12] наведено в табл. 3.1. 

 

У підпокрівельному просторі [13 - 18] міститься від 4 до 5 т палив-
ного пилу (по урану). У межах підпокрівельного простору знаходяться 
такі зруйновані приміщення і конструктивні елементи приміщень: 1314/3, 
1312/2, 1313/5-8, 1311/2, 1315/2, 1316/2, 1317/4-6, 1314/4, 2001/3-5, 2007/3-
4, 1006/7-8, Г902, Г903, 915/3 (осі 41 - 46), 915/4, 914/2 (див. рис. 3.7). Са-
ме у цих приміщеннях і знаходиться від 4 до 5 т пилу. Експертна оцінка 
[18] кількості паливного пилу у приміщеннях, пов'язаних по повітрю з 
підпокрівельним простором, а також у шахті реактора (приміщення 504/2) 
і приміщеннях 305/2, 404/3 і 404/4, які після аварії утворили з приміщен-
ням 504/2 єдиний простір (див. табл. 3.1), знаходиться ~2,7 - 3,5 т палив-
ного пилу. Аналіз наявної інформації дозволяє дати тільки порядкову оці-
нку - у межах об’єкта «Укриття» знаходиться близько 10 т паливного пи-
лу (по урану). 

 

Дисперсний склад паливних частинок усередині об’єкта «Укриття» 
не є постійною величиною для окремого приміщення або всього об’єкта і 
залежить, крім інших факторів, від виду та інтенсивності впливу на запи-
лені поверхні. У забруднених приміщеннях при роботах, що супроводжу-
ються струсом стін, стелі, підлоги та ін., у розподілі аерозолів по АМАД 
збільшується внесок великих частинок. При тривалій відсутності зовніш-
ніх впливів важкі, великі частинки осідають і розподіл зсувається в об-
ласть малих значень АМАД. При проведенні зварювання або інших вог-
невих робіт зростає внесок дрібнодисперсної фракції. У міру просування 
від місця інтенсивного утворення пилу до більш чистих приміщень роз-
поділ розмірів частинок зміщується в бік більш дрібних, так як вони 
більш рухливі й поширюються на великі відстані. За АМАД паливний пил 
об’єкта «Укриття» характеризується діапазоном 1 - 250 мкм [1, 15] (рис. 
3.9, а). 

 

Щільність паливних частинок. Перші результати з визначення щіль-
ності частинок дрібнодисперсного викиду були отримані по швидкості 
осадження частинок. Досліди проводилися із зразками викидів із шахти 
реактора графітової крихти, що містить велику кількість паливних части-
нок [15]. Результати визначення питомої ваги фракцій частинок із се-
реднім діаметром δ наведено в табл. 3.2.  

Частинки  мають  велику  густину,  оскільки  містять  окиси  урану 
(UO2 = 10,9 г/см3 і U3O8 = 8,3 г/см3).  
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Таблиця 3.1. Приміщення об’єкта «Укриття», в яких присутня значуща кількість паливного пилу 
 

№ Назва приміщення 
Площа,  

м2 
Об’єм, 

м3 
Кількість 

пилу по U, т 
σ(±), т 

2005/2 Операторська РЗМ 100 250 0,080 0,010 
2014/3 Пароскидна камера 27 140 0,022 0,003 
2014/4 Пароскидна камера 27 140 0,022 0,003 
1001/2 Коридор обслуговування 54 150 0,043 0,005 
1001/4 Коридор обслуговування 54 145 0,043 0,005 
1002/2 Приміщення контролю радіаційної безпеки 35 95 0,028 0,004 
1003/3 Приміщення ремзони контура газоочистки 105 290 0,084 0,011 
1003/4 Приміщення ремзони контура газоочистки 105 290 0,084 0,011 
1004/2 Приміщення електрощитової СУЗ 330 900 0,260 0,033 
1005/2 Операторська ЦЗ 35 300 0,028 0,004 
1011/1 Приміщення зрівнювальних об’ємів БС 21 70 0,017 0,002 
1011/2 Приміщення зрівнювальних об’ємів БС 21 70 0,017 0,002 
902/2 Приміщення контролю радіаційної безпеки 17 15 0,014 0,002 
903/2 Приміщення відбору проб 39 100 0,031 0,004 
904/3 Приміщення обслуговування боксів контура газоочистки 23 70 0,018 0,002 
904/4 Приміщення обслуговування боксів контура газоочистки 23 30 0,018 0,002 
905/3 Коридор зі східцями 30 110 0,024 0,003 
905/4 Коридор зі східцями 30 110 0,024 0,003 
906/2 Саншлюз 28 90 0,022 0,003 
907/2 Електротехнічне приміщення 32 95 0,026 0,003 

909/9-10 Бокс контура газоочистки 26 70 0,021 0,003 
909/11-12 Бокс контура газоочистки 26 80 0,021 0,003 
909/13-16 Бокс контура газоочистки 72 150 0,058 0,007 

910/2 Коридор 205 400 0,160 0,021 
911/2 Коридор ЦЗ 12 20 0,010 0,001 
912/2 Насосна теплообмінної установки охолодження схеми «Л» 81 230 0,065 0,008 
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Продовження табл. 3.1

№ Назва приміщення 
Площа,  

м2 
Об’єм, 

м3 
Кількість 

пилу по U, т 
σ(±), т 

915/3 Витяжний вентиляційний центр 210 700 0,170 0,021 
916/3 Приміщення імпульсних клапанів 14 35 0,011 0,001 
916/4 Приміщення імпульсних клапанів 14 35 0,011 0,001 

918/2 
Приміщення контрольно-вимірювальних приладів системи 
охолодження схеми "Л" 

17 45 
0,014 0,002 

919/5-6 Приміщення повітроохолоджувача 50 140 0,040 0,005 
919/5-8 Приміщення повітроохолоджувача 50 140 0,040 0,005 
926/3 Приміщення рівнемірів БС 31 130 0,025 0,003 
926/4 Приміщення рівнемірів БС 31 130 0,025 0,003 
935/1 Східці 4,5 20 0,004 0,000 
935/2 Східці 4,5 20 0,004 0,000 
804/3 Південний бокс БС 470 7000 0,380 0,047 
804/4 Північний бокс БС 470 6000 0,380 0,047 

612/2 
Приміщення операторської “гарячої” камери на позначці 
+21.800, приміщення ремонтної майстерні на позначках 
+24.000 і +31.000 

80 900 
0,064 0,008 

505/4 Басейн витримки відпрацьованого палива 40 500 0,032 0,004 
219/2 Ремонтна шахта РЗМ 63 1850 0,050 0,006 
061/2 Транспортний коридор (шахта) 45 1000 0,036 0,005 
305/2, 
504/2, 
404/3, 
404/4 

Підапаратне приміщення, шахта реактора, бокси НВК 740 5300 

0,590 0,074 
Усього 3,115 0,391 
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Рис. 3.9. Інтегральний розподіл частинок диспергованого палива по масі (а) 
і розподіл радіонуклідів за АМАД (б). 

 

Таблиця 3.2. Середні значення густин паливовмісних частинок 
 

Діаметр, δ, мкм 43,4 30,2 19,4 18,0 12,2 8,4 3,5 
Питома вага, г/см3 9,8 9,9 11,0 8,0 8,3 8,5 8,2 
 
Радіонуклідний склад паливних частинок. Паливні частинки мають 

такі різновиди: 
UO2, - найбільш типовий матеріал для більшості частинок;  
ZrхUуOz різного стехіометричного складу. У деяких зразках цей тип 

частинок становить до 40 % загальної кількості «гарячих» частинок;  
UOx з домішками Zr. Внесок цього типу «гарячих» частинок у за-

гальну кількість незначний, що свідчить про те, що температура понад 
2600 °С є лише в деяких ділянках активної зони;  

частинки вищих окисів урану, що утворилися при високотемпера-
турному окисленні палива в повітряній атмосфері. Ці частинки в даний 
час піддалися максимальному ступеню трансформації через свої малі роз-
міри (одиниці мікрон) і високий вміст урану. 

 

а 

б 

П
ро

це
нт

 м
ас

и 

Ефективний діаметр, мкм

К
ое

ф
іц

іе
нт

 д
еф

ля
ці

ї 

Аеродинамічний діаметр, мкм 



129 

Радіонуклідний склад паливовмісних частинок можна вважати «се-
редньопаливним». Респірабельна фракція частинок (<10 мкм) має ~ 2-
кратне збіднення по ізотопах цезію, але 1,5-2-кратне збагачення по нуклі-
дах: стронцій, плутоній та америцій (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3. Радіонуклідний склад паливних частинок 
 

Нуклід 90Sr 90Y 137Cs 238Pu 
Активність, Бк/г 
(U) (01.01.2015) 

5,97 · 108 5,97 · 108 7,23 · 109 6,19 · 106 

Нуклід 239Pu 240Pu 241Am 241Pu 
Активність, Бк/г 
(U) (01.01.2015) 

5,00 · 106 8,18 · 106 2,41 · 107 2,41 · 108 

 

На сьогодні можна констатувати: 
1. У межах об’єкта «Укриття» знаходиться близько 10 т паливного 

пилу. Відношення радіоактивної складової пилу до нерадіоактивної за 
наближеними оцінками 0,5 – 1 %. 

2. У приміщеннях об’єкта «Укриття» знаходиться близько 4 т палив-
ного пилу, що не закріплений пилопригнічуючими розчинами. 

3. Основна маса пилу знаходиться в приміщеннях, що не обслу-
говуються і пов’язані по повітрю з підпокрівельним простором. 

4. Питома вага основної маси частинок, що містять паливну компо-
ненту, 2 - 10,9 г/см3. 

5. Аеродинамічний діаметр пилових частинок знаходиться в діапазо-
ні 0,1 - 250 мкм. 

 

3.3. Контроль радіоактивних аерозолів в об’єкті «Укриття» 
 
Об'єкт «Укриття» в результаті аварії є місцем поверхневого зберіган-

ня неорганізованих РАВ. Згідно з законом України «Про поводження з 
радіоактивними відходами» (розділ V, стаття 14) для забезпечення радіа-
ційного моніторингу місць тимчасового зберігання РАВ виконуються ре-
гулярні спостереження за їхнім станом. 

 

Безпека експлуатації об’єкта «Укриття» визначається параметрами, 
що «характеризують вихід радіоактивних речовин та іонізуючих випромі-
нювань за встановлені межі» [16 - 18]. Метою робіт із моніторингу РА є 
ефективне виконання експлуатуючою організацією таких функцій безпе-
ки, як обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого 
випромінювання за встановлені межі.  

У рамках моніторингу проводиться контроль таких параметрів (рис. 
3.10.): 

дисперсного  і  радіонуклідного  (137Cs,  154Еu,  241Am,  90Sr + 90Y, PuΣ) 



 

 
 

 
 - РА в приземному шарі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3.10. Схема контролю РА об’єкта «Укриття»: 1 - контроль викидів РА через нещільності на верхніх (покрівля)  
позначках; 2 - контроль викидів РА через ВТ за даними вимірювань у системі «Байпас»; 3 - контроль випадінь РА 
в підпокрівельному просторі; 4 - контроль РА у приземному шарі повітря на проммайданчику і в локальній зоні;  

5 - контроль генерації РА з відкритих скупчень ЛПВМ. 

 

Підпокрівельний простір
об'єкта «Укриття» 

БАЙПАС

(1)

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(4) 

 
- Форсунки МСПП;     - РА в ОУ;   -  РА в приземному шарі 
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складу аерозолів, що виносяться з об’єкта «Укриття» через його техноло-
гічні отвори і нещільності в легкій покрівлі; 

об'ємної активності дочірніх продуктів радону і торону та їхнього 
внеску в сумарну активність аерозолів, що викидаються з об’єкта «Укрит-
тя»; 

активності і складу радіонуклідів аерозольних випадінь у підпокріве-
льному просторі об’єкта «Укриття»; 

об'ємної активності, дисперсного та радіонуклідного складу аерозо-
лів приземного шару повітря в місцях проведення будівельних та земля-
них робіт, що безпосередньо прилягають до об’єкта «Укриття»; 

співвідношень радіонуклідів в аерозольних викидах через нещільно-
сті покрівлі та в приземному повітрі локальної зони об’єкта «Укриття»; 

контроль метеорологічних параметрів: напрямок і швидкість вітру; 
температура повітря; відносна вологість повітря; атмосферні опади. 

Контроль активності і складу радіонуклідів в аерозолях, що вино-
сяться через технологічні отвори і нещільності легкої покрівлі об’єкта 
«Укриття». Контроль кількості (верхня оцінка) і складу радіонуклідів в 
аерозолях, що виносяться через технологічні отвори і нещільності легкої 
покрівлі об’єкта «Укриття», здійснюється за допомогою акумулюючих 
планшетів (див. рис. 3.10, 1). Планшети встановлені над технологічними 
люками № 7, 10, 13 і 15. Координати центру кожного люка такі: № 7 - ряд 
І+1400, вісь 46+1300; № 10 - ряд Л+700, вісь 46+1300; № 13 - ряд К+700, вісь 48-700; 
№ 15 - ряд Л+1300, вісь 48-500. Для консервативного підходу сумарна площа 
отворів на верхніх позначках об’єкта «Укриття» при розрахунку інтегра-
льного виносу приймалася рівною 120 м2 [19]. 

 

Над кожним із люків на легкій покрівлі встановлено три марлевих 
планшети. Один планшет установлено вертикально (для оцінок бічного 
переносу РА), два інших – горизонтально, безпосередньо над прорізом в 
люку. Верхній і нижній горизонтальні планшети розділені металевим лис-
том, що дозволяє розділяти прямий винос під легкою покрівлею і оса-
дження аерозолів із повітря і зовні. Планшети замінюються один раз на 
місяць. Так як підготовка планшетів відбувається у внутрішніх приміщен-
нях об’єкта «Укриття» і займає близько доби, паралельно споряджається 
«фоновий» планшет, за яким визначається випадкове забруднення, не по-
в'язане з виносом аерозолів з об’єкта «Укриття». 

Регулярний контроль неорганізованого викиду РА через нещільності 
в покрівлі об’єкта «Укриття» ведеться з 1998 р. (рис. 3.11). З 1998 р. спос-
терігалося зростання активності, що обумовлено проведенням робіт по 
ремонту ВТ-2. Деяке підвищення активності аерозолів у 2001 р. виклика-
но поєднанням несприятливих метеоумов (сухе жарке та вітряне літо) із 
проведенням ремонтних робіт на легкій покрівлі. 
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Рис. 3.11. Динаміка добового (а) та річного (б) неорганізованого викиду  

∑β РА через нещільності в покрівлі в об’єкті «Укриття». 
 
У наступні роки спостерігається зниження неорганізованого викиду 

РА через нещільності на верхніх позначках об’єкта «Укриття». Підви-
щення викиду РА у 2011 р. обумовлено як підвищеним викидом у зимо-
вий період, так і проведенням робіт з облаштування та монтажу НВТ. Ці 
роботи включали інтенсивні механічні роботи з демонтажу радіоактивно 
забрудненої ділянки даху. Струси від цих робіт передавалися на конструк-
ції підпокрівельного простору і приводили до генерації аерозолів. Це вне-
сло додатковий внесок у загальну величину неорганізованого викиду ае-
розолів. Неорганізований викид РА у 2012 р. був найменшим за всі попе-
редні роки спостережень. Підвищення викиду у 2013 р. викликано в пер-
шу чергу проведенням у листопаді робіт із демонтажу ВТ-2. 

Прогнозна оцінка величини неорганізованого викиду суми β-випро-
мінюючих аерозолів на кінець 2014 р., виконана на основі даних багаторі-
чних спостережень, 240 МБк.  

На рис. 3.11 і в табл. 3.4 представлено дані по ∑β-активності неорга-
нізованих викидів через нещільності на верхніх позначках об’єкта впро-
довж 10 років спостережень. Як видно, величина швидкості викидів від-

а 

б 
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чуває значні коливання, але загальний тренд указує на тенденцію посту-
пового зменшення викидів. Сама величина зменшення набагато переви-
щує спад за рахунок радіоактивного розпаду основних β-випромінюючих 
нуклідів у викидах з об’єкта «Укриття». 

 

Таблиця 3.4. Неорганізований викид РА через нещільності на верхніх  
позначках об’єкта «Укриття». 

 

 

Максимальна швидкість викиду ∑β-активності РА з об’єкта «Укрит-
тя» у 2015 р. була найменшою серед максимальних значень попередніх 
років (2012 - 2014 рр.) і становила 0,75 МБк/доба. 

Контроль дисперсного і радіонуклідного складу частинок в аерозолях 
викидів через систему «Байпас» [20]. Регулярний контроль за концентра-
ціями і дисперсним складом РА, що надходять із ЦЗ об’єкта «Укриття» в 
атмосферу через систему «Байпас» і ВТ, проводиться з 2002 р. Проби 
відбирають у приміщенні 2016/2 (рис. 3.12, а) через люк (б). Вико-
ристовуються пакети тришарових фільтрів Петрянова: 1-й шар – ФПА-70-
0,12; 2-й шар – ФПА-70-0,2; 3-й шар – із двох фільтрів АФА-РСП-20 і 
АФА РМП-20. Така композиція дає змогу більш повно вловлювати 
субмікронні аерозолі, у тому числі дочірні продукти радону і торону 
(ДПР) і одночасно визначати дисперсність частинок-носіїв радіонуклідів. 
Прокачування повітря проводиться за допомогою фільтровентиляційної 
установки (ФВУ) H810 SAIC. Лінійна швидкість фільтрації аерозолів 
приблизно 90 см/с. 

 

Вимірювання β-активності проб виконуються на радіометрі КРК-1 
відразу після закінчення відбору проб, що дає змогу розрахувати кількості 
короткоіснуючих ДПР і через 4 - 5 діб визначити довгоіснуючі радіонук-
ліди «чорнобильського» генезису і 212Pb. Гамма-спектрометричним мето-
дом визначається вміст 137Cs, 154Eu і 241Am.  

 

Максимальні об’єми викиду в системі «Байпас» об’єкта «Укриття» 
близько 40 тис. м3/рік і припадають на зимові місяці, а мінімальні об’єми 
викиду 7 – 11 тис. м3/рік – на літні. Сезонність в об’ємах викиду повітря 
практично не відбивається на концентраціях РА. Дисперсний склад аеро-
золів (АМАД) знаходиться в діапазоні 1 - 10 мкм. 

Концентрація суми β-випромінюючих аерозолів знаходиться в діапа-
зоні від 0,3 до 10 Бк/м3. 

Неорганізований 
викид РА 

2003 р. 
2004 -

2005 рр. 
2006 -

2009 рр. 
2012 р. 2013 р. 

2014 -
2015 рр. 

Інтегральний , 
МБк 

790 750 420 240 330 210 

Добовий , МБк 2,2 2,1 1,1 0,62 0,86 0,76 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.12. Схема приміщень системи «Байпас» - НВТ (а) і відбір проб РА ФВУ H810 SAIC (б).  
 

б 

а 

134 

а 

б 



 

135 
 

Динаміка сумарної об'ємної β-активності аерозолів показана на рис. 
3.13. Лінійна апроксимація значень Σβ, описувана експоненціальною за-
лежністю, показує тенденцію до зменшення об'ємної β-активності викидів 
через систему «Байпас». 

 
 

Рис. 3.13. Динаміка сумарної об'ємної β-активності аерозолів у системі «Байпас» 
об’єкта «Укриття» в 2004 - 2015 рр. 

 
У 2015 р. проведено відбір частинок аерозолів за допомогою 5-

каскадного імпактора ІБФ-5К. 
 

АМАД  РА більше 2 мкм (середнє значення 2,23 ± 0,46). Між наведе-
ними в табл. 3.5 значеннями активностей 137Cs та 241Am спостерігається 
явно виражена кореляція: r = 0,907 при довірчій імовірності Р = 0,95, що 
свідчить про паливну природу основної маси РА 11. 

 

Контроль активності і складу радіонуклідів аерозольних випадінь у 
підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття» [20]. Для оцінки кількості 
незакріплених РА в підпокрівельному і міжконтрфорсному просторах ви-
конується контроль активності та складу радіонуклідів аерозольних випа-
дінь у підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття». Для цього у встано-
влених точках контролю (південно-східний кут західної опори балки 
«Мамонт» - позначка +43.00, вісь 50, ряд В, приміщення 2007/3) (рис. 
3.14, а) і в міжконтрфорсному просторі - позначка +9.00, ряди П-Р, осі 51-
53 (б) установлено марлеві планшети. Робоча поверхня планшета 0,36 м2. 
У пробах РА визначають активність радіонуклідів чорнобильського гене-
зису 137Cs, 154Eu , 241Am. 

 

При значенні середньорічної щільності випадіння аерозолю-носія 
суми β-випромінювання 1,9 ∙ 10-2   Бк/(м2∙с) (табл. 3.6) поверхневе забруд-
нення, що знімається, зростає протягом року на величину приблизно 
1900 β част./(см2∙хв). 
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Таблиця 3.5. Активності 137Cs і 241Am на каскадах імпактора ИБФ-5К у 2015 р. 
 

Дата Об’єм, 
м3 

Нуклід Активність на каскаді, Бк 
Сумарна  

активність,  
Бк 

АМАД, 
мкм 

Каскад 1 2 3 4 5 

АД*, мкм 17  8,5 8,5  3,7 3,7  1,2 1,2  0,5 < 0,5 

16.0424.04 304 
137Cs 32 26 15 11 47 131 2,4 

241Am 0,58 0,37 0,21 0,13 0,68 1,97 3,3 

21.0428.04 340 
137Cs 22 17 14 9,6 37 99,6 1,8 

241Am 0,48 0,37 0,28 0,12 0,50 1,75 3,5 

28.0412.05 370 
137Cs 31 28 16 11 50 136 2,3 

241Am 0,58 0,42 - - 0,77 1,77 5,0 

12.0519.05 410 
137Cs 25 20 15 11 35 106 2,4 

241Am 0,56 0,43 - - 0,51 1,5 6,4 
 

* АД – діапазон аеродинамічних діаметрів РА. 
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Рис. 3.14. Планшети для збору аерозольних випадінь у приміщенні 2007/3 (а) 

та в міжконтрфорсному просторі об’єкта «Укриття» (б). 
 

Таблиця 3.6. Щільність випадінь РА в підпокрівельному і міжконтрфорсному 
просторах об’єкта «Укриття» у 2014 - 2015 рр. 

 

Точка відбору проб 
Щільність випадінь РА, Бк/(м2∙с) 

137Cs 154Eu 241Am ∑αрозр. ∑βрозр. 
Позначка +43.00, вісь 50, 

ряд В, прим. 2007/3 
6,3∙10-3 2,7∙10-5 2,0∙10-4 3,6∙10-4 1,9∙10-2 

Позначка +9.00, ряди П - Р, 
вісь 53  9,7∙10-4 5,2∙10-6 4,3∙10-5 7,7∙10-5 3,5∙10-3 

 

Відношення 241Am/154Eu, 137Cs/154Eu і 137Cs/241Am (див. табл. 3.6) у ви-
падіннях збігаються з розрахунковими відношеннями в базовому складі 
палива 4-го енергоблока ЧАЕС, що свідчить про те, що активність проб 
визначається паливними частинками. 
 

3.4. Контроль об'ємної активності, дисперсного та радіонуклідного 
складів аерозолів приземного шару повітря в місцях проведення  

будівельних та земляних робіт, що безпосередньо прилягають  
до об’єкта «Укриття» [20] 

 

Контроль радіаційного стану приземного шару повітря локальної 
зони об’єкта «Укриття». Регулярний відбір проб аерозолів на території, 
що безпосередньо примикає до об’єкта «Укриття», проводиться з 1993 р. 
на трьох пунктах контролю: АУ-1 («Північ»), АУ-2 («Північний захід») і 
АУ-3 («Південь»), що розташовані по периметру локальної зони (рис. 
3.15). Заміна фільтрів виконується двічі на місяць. Моніторинг здійсню-
ється з метою оцінки радіаційної обстановки на прилеглій території і в 
зонах виробництва робіт із будівництва НБК, а також урахування впливу 
радіоактивних викидів з об’єкта «Укриття» на навколишнє середовище. 
РА відбирають шляхом прокачування повітря аспіраційними установками 
через фільтруючий матеріал ФПП-15-1,5 площею близько 0,8 м2. При 
цьому середній добовий обсяг від 9 до 15 тис. м3/д. Період експозиції фі-
льтрів становить від 13 до 17 діб.  
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Рис. 3.15. Схема розташування аспіраційних установок (а)  
у локальній зоні об’єкта «Укриття» (б). 

 
У пробах визначається активність техногенних радіонуклідів чорно-

бильського генезису 137Cs, 154Eu, 241Am. За результатами γ-спектрометрич-
них вимірювань розраховуються концентрації α- і β-випромінюючих РА у 
приземному шарі повітря. У суму α-випромінювачів включено ізотопи 
238Pu, 239Pu, 240Pu і 241Am, а в суму β-випромінювачів - ізотопи 137Cs, 90Sr + 
90Y і 241Pu. Концентрацію радіонуклідів 238+239+240Pu, 241Pu і 90Sr + 90Y роз-
раховували, виходячи з їхніх співвідношень з 241Am і 137Cs в базовому 
складі палива 4-го енергоблока на момент вимірювань [22, 23]. 

Починаючи з 1993 р. (рис. 3.16, б) відбувалося систематичне змен-
шення в повітрі β-активних аерозолів-носіїв продуктів Чорнобильської 
аварії. Найбільш різкий спад приблизно в три рази стався за період 1993 -
1995 рр. У наступні 13 років у районах розташування АУ-1 і АУ-2 кон-
центрації не перевищували 0,01 Бк/м3 і не опускалися нижче 0,005 Бк/м3. 

 

Підвищення концентрацій РА в 2008 - 2010 рр. було визвано техно-
генним впливом, зокрема: будівельно-монтажними роботами зі стабілі-
зації нестабільних конструкцій, проведенням інтенсивних земляних робіт 
для будівництва північної і південної стрічок фундаменту НБК, ліквіда-
цією «берми» піонерної стіни. У 2012 - 2014 рр. підвищення концентрацій 
РА було також пов’язане з будівельно-монтажними роботами: демонта-
жем старої та будівництвом нової вентиляційних труб та ін. У 2013 р. 
додатковий вклад у приріст концентрацій РА дав обвал стінових панелей 
машинного залу. 

 

Істотних змін в об'ємній активності радіонуклідів у приземному шарі 
повітря локальної зони об’єкта «Укриття» за останні 2-3 роки не від-
значено. 

а
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Рис. 3.16. Динаміка концентрацій α- та  β-випромінюючих РА у приземному шарі повітря в локальній зоні об’єкта «Ук-
риття» у 2015 р. (а) і динаміка концентрацій α- та  β-випромінюючих РА у приземному шарі в 1993 - 2015 рр. (б). 
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На сьогодні максимальна концентрація суми α- і суми β-випроміню-
ючих аерозолів у приземному шарі повітря в локальній зоні у 2014 – 
2015 рр. (див. рис. 3.16) 1,3 ∙ 10-3 і 8,9 ∙ 10-2 Бк/м3.  

Оцінка концентрації РА в локальній зоні об’єкта «Укриття». Для 
визнчення вкладу в аерозольну обстановку вторинного пилепідйому при 
проведенні будівельно-монтажних робіт у локальній зоні проведена оцін-
ка концентрації пилу в приземному шарі повітря (рис. 3.17). Середня 
концентрація пилу в локальній зоні за період спостережень 2014 - 2015 рр. 
0,049 мг/м3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.17. Концентрація пилу у приземному шарі повітря локальної зони 
об'єкта «Укриття» у 2014 (а) і 2015 рр. (б). 

 

Однакова зміна графіків концентрацій α- і β-випромінюючих нуклі-
дів свідчить про те, що вони знаходяться в основному на одних і тих же 
частинках, які представляють собою фрагменти паливної матриці. 
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Контроль РА в атмосфері повітря на майданчику будівництва НБК. 
Проби аерозолю для визначення об'ємної активності і складу радіонуклі-
дів у приземному шарі атмосферного повітря відбираються фільтровенти-
ляційною установкою «GRAD-1.0» (рис. 3.18, а і б) через фільтруючий 
матеріал ФПП-15-1,5. Площа фільтра 0,56 м2, середній добовий обсяг 
прокачаного повітря від 11 до 12 тис. м3/д. 

Роботи проводилися в період: 
демонтажу ВТ-2 та евакуації її секцій з території ЧАЕС; 
демонтажу та евакуації секцій підйомного крана, який здійснював 

демонтаж секцій ВТ-2; 
демонтажу та евакуації бетонних плит, на які складались секції ВТ-2; 
збору та евакуації підстилки з керамзитних окатишів під бетонними 

плитами; 
дезактивації асфальтового покриття. 
Середня кількість відібраних проб близько 50. 
Для визначення дисперсного складу РА 137Cs у приземному шарі по-

вітря на «бермі» біля стіни машинного залу 4-го енергоблока проби відіб-
рано на імпактор "ANDERSEN" продуктивністю 1650 м3/д (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7. Результати γ-спектрометричних вимірювань дисперсного складу 
РА у приземному шарі атмосфери на «бермі» біля стіни машинного залу 

4-го енергоблока (липень - серпень 2015 р.) 
 

Дата 
відбору 

Дисперсний склад радіоактивного аерозолю 137Cs, 
Бк/м3 Сумма 

[Бк/м3]10-310,04,9 
мкм 

4,92,3 
мкм 

2,31,4 
мкм 

1,40,8 
мкм 

 0,8 мкм

02.07-14.07 2,2·10-4 1,0·10-4 4,8·10-5 2,6·10-5 1,2·10-4 5,1·10-4 

15.07-28.07 7,6·10-4 4,2·10-4 2,6·10-4 1,9·10-4 2,3·10-4 1,9·10-3 

29.07-06.08 3,1·10-4 1,5·10-4 1,2·10-4 1,1·10-4 1,0·10-3 1,7·10-3 

18.08-01.09 8,3·10-4 1,1·10-3 6,8·10-4 4,4·10-4 8,0·10-4 3,9·10-3 

 

Максимальні значення становили: 
об’ємна активність: 137Cs - 1,5·10-1 Бк/м3;  241Am - 4,8·10-2 Бк/м3; 
щільність випадінь: 137Cs - 6,4·10-4 Бк/(м2·с); 241Am - 8,0·10-6 Бк/(м2·с); 
швидкість випадінь: 137Cs - 1,1·10-2 м/с,  241Am - 1,3·10-2 м/с; 
дисперсний склад: 137Cs - від 0,8  до 10,0 мкм. 
Контроль аерозольного стану атмосферного повітря на території, 

прилеглій до проммайданчика об’єкта «Укриття». Відбір проб аерозолю 
на території, прилеглій до проммайданчика (рис. 3.19), проводиться на 
двох  пунктах контролю: санпропускник  СП-1430 і адміністративний кор- 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.18. Фільтровентиляційна установка «GRAD-1.0» під час демонтажу підйомного крана (а) і на «бермі» біля південної 

стіни машинного залу 4-го енергоблока (б). Динаміка об'ємної активності 137Cs у приземному шарі повітря на території 
майданчика складування секцій ВТ-2 (в) і в приземному шарі повітря на «бермі» біля стіни машинного залу  

4-го енергоблока у 2014 - 2015 рр. (г). 
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пус об'єкта «Укриття» (АК ОУ). Моніторинг здійснюється з метою оцінки 
радіаційної обстановки на прилеглій території в місцях постійного пере-
бування персоналу. Контролюються об'ємна активність та щільність ви-
падінь ізотопу 137Cs, лічильна концентрація аерозолю. За значеннями об'-
ємної активності і щільності випадінь розраховується швидкість випадінь 
ізотопу 137Cs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 3.19. Фільтровентиляційні установки «Wentmeca» на території СП-1430 (а) 
і «Тайфун» на території АК ОУ (б). Динаміка об'ємної активності 137Cs у  

приземному шарі повітря території  СП-1430 (в) і біля АК ОУ (г) у 2014 - 2015 рр. 
 

Максимальні значення активності (див. рис. 3.19, в, г): 
об'ємна активність: 137Cs - 5,8·10-3 Бк/м3, 241Am - 1,4·10-4 Бк/м3; 
щільність випадінь: 137Cs - 6,9·10-5 Бк/(м2·с), 241Am - 2,6·10-6 Бк/(м2·с); 
швидкість випадінь: 137Cs - 5,0·10-2 м/с, 241Am - 5,7·10-2 м/с. 
 
Проби аерозолю для визначення об'ємної активності ізотопу 137Cs 

відбираються прокачуванням повітря через фільтруючий матеріал ФПП-
15-1,5. На території СП-1430 використовується ФВУ «Wentmeca» з пло-
щею фільтра 0,36 м2 і середнім добовим обсягом прокачки від 6 до 
7 тис. м3/д. 
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На території АК ОУ використовується ФВУ «Тайфун» з площею фі-
льтра 0,78 м2 і середнім добовим обсягом від 100 до 120 тис. м3/д. Заміна 
фільтрів виконується раз на тиждень, крім екстремальних ситуацій, коли 
фільтри змінюються частіше. Протягом року відбирається близько 50 
проб. 

Контроль щільності випадінь ізотопу 137Cs на території, прилеглій 
до проммайданчика об’єкта «Укриття». Проби аерозолю для визначення 
щільності випадінь ізотопу 137Cs на підстилаючу поверхню відбираються 
шляхом збору на фільтруючий матеріал ФПП-15-1,5 на горизонтальні 
планшети (рис. 3.20). На обох майданчиках використовуються ідентичні 
планшети. Заміна фільтрів виконується раз на місяць. Протягом року від-
бирається близько 12 проб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.20. Планшети-збірники випадінь РА: а - на територіях СП-1430;  
б – біля АК ОУ. Графіки щільності випадінь ізотопу 137Cs: в - на підстилаючу 

поверхню території СП-1430; г - біля АК ОУ у 2014 - 2015 рр. 
 

Максимальні значення щільності випадінь ізотопу 137Cs становили: 
на території СП-1430 – 5,5 · 10-5 Бк/(м2·с); 
на території АК ОУ – 3,0 · 10-6 Бк/(м2·с). 
Контроль лічильної концентрації аерозолю на території, прилеглій 

до проммайданчика об’єкта «Укриття». Для визначення лічильної кон-
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центрації аерозолю на території СП-1430 і АК ОУ використовується лічи-
льник аерозольних частинок «CLIMET-208» (рис. 3.21, а). Цей пристрій 
дозволяє виміряти розподіл аерозольних частинок по п'яти діапазонах 
геометричних діаметрів: ≤ 0,5 мкм; ≤ 1,0 мкм; ≤ 3,0 мкм; ≤ 5,0 мкм і 
≤ 10,0 мкм. Діапазон вимірювань даного пристрою 0 - 106 част./л; продук-
тивність прокачування 7 л/хв. Вимірювання проводяться при відсутності 
атмосферних опадів. Усього за звітний період проведено 49 серій вимірю-
вань (по п'ять вимірювань) на кожному з вимірювальних майданчиків. 

На майданчику СП-1430 максимальні значення концентрації аерозо-
лю в приземному шарі атмосфери з розмірами понад 3,0 мкм відзначено 
26.05.2015, 18.08.2015 та 26.08.2015 р. Максимальні значення рахункової 
концентрації аерозолю в приземному шарі на території АК ОУ відзначе-
но: при пожежі 16.06.2015 р. на нафтобазі під Васильковом, що призвело 
до зростання значень лічильної концентрації аерозолю діаметром більше 
0,5 мкм і не призвело до збільшення для діаметрів 1,0 - 5,0 мкм на обох 
майданчиках спостереження; при пожежі 01.07.2015 р. в районі с. Полісь-
кого частинки розміром до 0,5 мкм (до 1,5 порядків) і діаметром 1,0 - 
5,0 мкм на обох майданчиках спостереження; 26.08 та 01.09.2015 р. від 
пожеж торфовищ у заплаві р. Ірпінь призвело до зростання значень лічи-
льної концентрації аерозолю діаметром більше 0,5 мкм (до двох порядків) 
на обох майданчиках спостереження і діаметром 1,0 - 5,0 мкм (до одного 
порядку) на майданчику СП-1430 і до шести крат на майданчику АК ОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.21. Лічильник концентрації РА (а) і динаміка лічильної концентрації  
аерозолю з геометричним розміром частинок більше 0,5 мкм на території СП-1430 

та АК ОУ у 2014 - 2015 рр.(б).  
 

Контроль метеорологічних параметрів. Контроль метеорологічних 
параметрів проводиться в місці розташування АК ОУ, розташованого на 
віддаленні 1 км від об’єкта «Укриття» (рис. 3.22). На даху цієї будівлі (ви-
сота 14 м) установлена мобільна метеостанція CR-10. Технічні характери-
стики цієї метеостанції дають змогу вимірювати всі основні метеорологі-
чні параметри (напрям і швидкість вітру, температуру і відносну вологість 

а б 
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повітря, кількість опадів) із заданим періодом усереднення на чотирьох 
рівнях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.22. Метеостанція CR-10 (а) і «Роза вітрів» на висоті 18 м  
у 2014 - 2015 рр. (б).  

 

Спостереження метеорологічних параметрів за допомогою метеоста-
нції CR-10 ведеться безперервно з частотою замірів один раз на 10 хв і 
періодом усереднення 3 год (стандартний період для мережі метеостанцій 
Укргідромету). Отримані дані записуються на комп'ютер, після чого об-
робляються помісячно. Надалі значення основних метеорологічних пара-
метрів усереднюються з тригодинним періодом і компонуються помісяч-
но. Усі значення регулярно зіставляються з даними, отриманими на ме-
теостанції Укргідромету у Чорнобилі. 
 

3.5. Контроль генерації РА з відкритих скупчень ЛПВМ 
об’єкта «Укриття» 20 

 

Дослідження ЛПВМ, що почалися в 1990 р. [23], виявили, принаймні, 
три процеси їх зміни:  

руйнування поверхні і поява на ній паливному пилу; 
утворення на поверхні під впливом вологи нових сполук урану і ви-

луговування радіонуклідів; 
поява мікротріщин із-за внутрішньої напруги, викликаної неоднорід-

ністю ЛПВМ. 
У 2011 - 2014 рр. були виконані спостереження концентрацій, радіо-

нуклідного і дисперсного складів аерозолів в приміщеннях 012/7, 012/15 
басейну-барботера і 210/7 паророзподільного коридору [20 - 22]. 

Відбір проб аерозолів і аналіз радіоактивних речовин проводився за 
єдиною процедурою. Аерозолі відбирались  на пакети фільтрів Петрянова 
площею 20 см2, які складаються з шарів ФПА-70-0,12, ФПА-70-0,2, АФА 
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РСП-20 і АФА РМА-20. Для визначення кількості 137Cs всі фільтруючі 
пакети вимірювали на сцинтиляційному γ-спектрометрі. Найбільш активні 
проби для виявлення не тільки 137Cs, а й 154Eu і 241Am вимірювали на напі-
впровідниковому γ-спектрометричному комплексі. 

Контроль генерації РА із скупчень ЛПВМ у приміщенні 012/7 ББ-1.  
Роботи з оцінки радіонуклідного складу, дисперсності та концентра-

ції РА у приміщенні 012/7 були виконані у 2010 - 2011 рр. [20]. 
Проби відбирали в безпосередній близькості (на відстані 20 - 30 см) 

від поверхні скупчення ЛПВМ - "купи" 1-го поверху ББ (див. розділ 2). 
Уся апаратура розміщувалася на спеціальному візку (рис. 3.23), який по-
тім укочували в приміщення 012/7 до південного кінця скупчення ЛПВМ. 
Приблизно через 2 ч експозицію фільтрів закінчували, шасі витягали у 
приміщення 012/8, фільтри демонтували, а прилад СРС- 05 знову укочу-
вали у приміщення 012/7. На наступну добу усі операції повторювали з 
новим пакетом фільтрів. Таким чином, радіоактивні аерозолі контролюва-
ли раз на добу, а динаміку концентрацій радону і торону безперервно про-
тягом 4 - 5 діб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          б  
 
 

Рис. 3.23. Дистанційний відбір проб РА поблизу скупчення ЛПВМ  
у приміщенні 012/7. 

 
Результати радіометричних і γ-спектрометричних вимірів відібраних 

аерозолів наведено на рис. 3.24. 
За весь період величини Σβ-активності аерозолів змінювались у діа-

пазоні 4,2 - 593 Бк/м3, 137Cs - 0,61 - 63 Бк/м3, 241Am - 0,036 - 6 Бк/м3 і  
154Eu - 0,0087 - 1,1 Бк/м3. Таким чином, мінімальні і максимальні значення 
розрізнялися на два порядки величини.  

Більшість результатів знаходиться (див. рис. 3.24, б) у діапазонах 
значень: Σβ 20-50, 137Cs 3-6, 241Am 0,1-0,4 і 154Eu 0,02-0,06 Бк/м3. З цього 
випливає,  що  у  приміщенні  012/7 майже півтора року зберігалося стійке  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.24. Об'ємні активності аерозолів-носіїв β-випромінюючих нуклідів (а) і співвідношення об'ємних  
активностей 137Cs/154Eu, 137Cs/241Am і 137Cs/Σβ у приміщенні 012/7 у 2010 - 2011 рр. (б). 
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значення вмісту радіоактивних аерозолів-продуктів Чорнобильської ава-
рії. 

Досить стабільними були і співвідношення радіонуклідів. Середнє 
значення відношення концентрацій: 137Cs/Σβ = 0,13, 137Cs/241Am = 15 і 
137Cs/154Eu = 75. З отриманої середньої величини 137Cs/Σβ випливає, що 
внесок 137Cs в суму β-випромінюючих нуклідів-продуктів Чорнобильської 
аварії становив лише 13 % , що вказує на те, що активність РА в цьому 
приміщенні обумовлена частками руйнування ЛПВМ.  

Це підтверджують дані по дисперсності аерозолів. Найбільш часто 
носіями продуктів аварії були частинки з АМАД 2 - 8 мкм. Тому основ-
ним механізмом виникнення РА в приміщенні 012/7 є деструкції поверхні 
скупчення ЛПВМ.  

Контроль генерації РА зі скупчень ЛПВМ у ПРК об’єкта «Укриття»  
Контроль генерації РА зі скупчень ЛПВМ у ПРК проводився у 

2013 р 21. 
 

За результатами обстежень ПРК виконаних в 2013 р. було встановле-
но, що біля дверного отвору ПЕД була в п'ять разів менша за рахунок ек-
ранування бетонною стіною товщиною близько 1 м. Як показали спосте-
реження, у скупченні чорних ЛПВМ присутня значна кількість окремих 
великих фрагментів, розміри яких досягають 20 см. Матова кераміка про-
низана великими газовими порожнечами. Площа горизонтальної проекції 
поверхні відкритих скупчень ЛПВМ у приміщенні 210/6 становить за екс-
пертною оцінкою 20 ± 3 м2, а загальна площа скупчення (відкриті і закриті 
поверхні) – 82 ± 17 м2. Південна частина приміщень 210/5, 210/6 і 210/7 
залита водою. Її глибина у 2013 р. в рядах И - Ж становила 10 - 15 см . 
Унаслідок цього південні краї скупчення ЛПВМ, розташовані в ПРК, пос-
тійно контактують з водою. 

Схема розміщення пробоотбірної апаратури представлена на 
рис. 3.25. 

 

Протягом 2013 р. у повітрі приміщення 210/7 зберігалося стійке зна-
чення вмісту радіоактивних аерозолів-продуктів Чорнобильської аварії. У 
більшості проб (74 %) сумарна активність β-випромінюючих нуклідів (Σβ) 
становила 1 - 10 Бк/м3. 

 

Результати вимірів відібраних аерозолів на радіометрі КРК- 1 пред-
ставлені на рис. 3.26. Всього за 2013 р. було досліджено 61 пробу. 

 

Як видно з представлених даних, величини Σβ варіювали в діапазоні 
0,2 - 180 Бк/м3. Таким чином, мінімальні і максимальні значення розрізня-
лися на три порядки величини. Проте в більшості проб (74 %) Σβ станови-
ла 1 - 10 Бк/м3. Всього 6 проб мали активність менше 1 Бк/м3 і 10 проб - 
більше 10 Бк/м3. 
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Рис. 3.25. Відбір проб аерозолів з приміщення 210/7. 
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Рис. 3.26. Об'ємна активність аерозолів-носіїв суми β-випромінюючих нуклідів 

у приміщенні 210/7 в 2013 р. 
 

З даних, представлених на рис. 3.27, витікає, що об'ємні активності 
ДПР знаходилися в діапазоні 40 - 200 Бк/м3. 
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Рис. 3.27. Об'ємна активність аерозолів-носіїв ДПР у приміщенні 210/7 у 2013 р. 
 

Співвідношення концентрацій радіонуклідів: 241Am/154Eu = 7,1; 
137Cs/241Am = 140  (при мінімальному  значенні 58  і  максимальному 267) і 
137Cs/Σβ = 0,52 (мінімум 0,38, максимум 0,72). З останнього співвідношен-
ня випливає, що внесок 137Cs в суму β-випромінюючих нуклідів-продуктів 
Чорнобильської аварії становив близько 50 %. Таким чином, аерозолі у 
приміщенні 210/7 були збагачені цезієм порівняно з його вмістом у відп-
рацьованому ядерному паливі та ЛПВМ. Це свідчить про відсутність або 
незначну деструкції ЛПВМ у приміщенні 210/7. 
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Контроль генерації РА зі скупчення ЛПВМ у приміщенні 012/15 
об’єкта «Укриття» 22. Роботи проводилися у 2014 р.  

За результатами  обстежень,  виконаних  у  2013 р.,  величина  ПЕД 
γ-випромінювання біля північного боку скупчення ЛПВМ досягала 
300 Р/год. 

Пробовідбірна апаратура розміщувалася у приміщенні 012/16. 
Пакет фільтрів Петрянова встановлювали у фільтроутримувачі, якого 

закріплювали на вході пластмасової труби з внутрішнім діаметром 2 см і 
завдовжки близько 4 м (рис. 3.28). Трубу через грати укладали на козлах 
заввишки близько 1 м у проході між приміщеннями 012/16 і 012/15. У ре-
зультаті фільтроутримувач розташовувався у просторі приміщення 012/15 
приблизно в 5 м від північного краю "купи". Повітря прокачували близько 
2 год. Потім трубу витягували, воронку знімали і фільтри відправляли на 
аналіз. 

 
Рис. 3.28. Схема розміщення апаратури при дослідженні аерозолів  

у приміщенні 012/15. 
 

Результати вимірів радіоактивності аерозолів, відібраних у примі-
щенні 012/15, наведено на рис. 3.29 і 3.30. Усього за 2014 р. досліджено 69 
проб. 

Активність радіонуклідів Σβ (рис. 3.29) варіювалась у діапазоні 0,1 - 
10 Бк/м3. Співвідношення 137Cs/Σβ лежали в діапазоні 0,2 - 0,5. Таким чи-
ном, приблизно третина β-активності в аерозолях припадала на 137Cs. 

Співвідношення 241Am/154Eu = 4,5. Відзначимо, що при одночасному 
відборі проб у системі «Байпас» середнє за 2014 р. відношення 137Cs/241Am 
= 97, а 241Am/154Eu = 6,2. У ЛПВМ [26], що знаходяться у приміщенні 
012/15, відношення 137Cs/241Am = 11,2 і 241Am/154Eu = 5,5. Із зіставлення 
цих даних із радіонуклідним складом аерозолів із приміщення 012/15 вид-
но, що в аерозолях величина відношення 137Cs/241Am істотно більша, ніж у 
ЛПВМ. 
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Рис. 3.29. Об’ємна активність аерозолів-носіїв суми β-випромінюючих 

нуклідів у приміщенні 012/15 у 2014 р. 
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Рис. 3.30. Концентрації ДПР і 212Pb у приміщенні 012/15 у 2014 р. 

 

Отже, ЛПВМ не могли бути основним джерелом РА, які протягом 
2014 р. детектувалися у приміщенні 012/15. Очевидно, тут з поверхні лави 
генерація аерозолів відбувалася незначно і не впливала на концентрацію і 
радіонуклідну складову аерозолів.  

Контроль генерації РА зі скупчення ЛПВМ у приміщенні 304/3 24, 
25. Контроль генерації РА зі скупчення ЛПВМ (рис. 3.31, а) у примі-
щенні 304/3 проводився в період 2011 - 2013 рр. 

 

У приміщенні 304/3 зосереджена значна кількість палива (див. рис. 
3.31, б, в та г). Саме в цьому приміщенні в 1990 р. було зареєстровано зна-
чне збільшення потоку нейтронів, яке могло бути пов'язано зі значним 
збільшенням коефіцієнта розмноження нейтронів. Максимальна щільність 
нейтронного потоку на поверхні ЛПВМ, що залила приміщення, станови-
ла 200 н∙см-2∙с-1. 
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Рис. 3.31. Схема приміщення 304/3 (а) і розташування апаратури контролю РА у приміщенні 318/2 (б, в);  
г - скупчення чорних ЛПВМ у приміщенні 304/3. 
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Післяаварійні обстеження показали, що приміщення сильно закоп-
чено. У ньому заходиться велика кількість пилу. Стіна, що розділяє при-
міщення 304/3 і 305/2, вигнута дугою в бік приміщення 304/3 і розтріска-
лася. ЛПВМ заповнили всю площу приміщення 304/3. Поверхня ЛПВМ 
неоднорідна, покрита тріщинами. Місцями вона хвилеподібна, місцями 
покрита шлаком. 

Верхня межа ЛПВМ досягає позначки +10,30 м. Колір ЛПВМ чор-
ний. Візуально структура ЛПВМ дуже пориста. У застиглій лаві багато 
великих порожнин, деякі з яких мають обєм 1 - 2 дм3. 

Під дією високої температури на двох ділянках підлоги приміщення 
304/3 (північно-східна частина) будівельний бетон деструктувався і пере-
творився на щебінь, що дає підставу стверджувати про значний пропал 
підлоги біля північної стіни. 

Об’єм ЛПВМ може досягати  70 м3. З урахуванням середнього зна-
чення густини ЛПВМ (2,69 ± 0,17) г/см3 загальна кількість палива (по 
урану) у приміщенні 304/3 може становити (6 ± 2) т. 

Вимірювання α-активності пилу з поверхні ЛПВМ приміщення 304/3 
тривали протягом 284 д (див. рис. 3.31, б, в). Сумарна α-активність пилу з 
ЛПВМ за 283 д була 495,5 Бк і становить 2,15 кБк/м2 за рік. Найбільш 
імовірною причиною руйнування матриці ЛПВМ у цьому приміщенні є її 
деформація внаслідок об'ємного розширення при доокисленні урану в 
частинках UO2.  

Деструкція поверхні ЛПВМ у приміщенні 304/3 відбувається в міс-
цях з підвищеною концентрацією UO2. Очікуваний вплив НБК – інтенси-
фікація доокислення UO2 за рахунок зростання кількості відкритих пір у 
висихаючих ЛПВМ. 
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РОЗДІЛ 4 
Радіоактивна вода в об'єкті «Укриття» 

 

4.1. Шляхи розповсюдження води в об’єкті «Укриття» 
 

Ще одним з основних факторів, здатних дестабілізувати існуючий у 
даний час рівень ядерної, радіаційної та екологічної безпеки об’єкта «Ук-
риття», є процес надходження вологи всередину об'єкта і її накопичення 
на нижніх позначках блока у вигляді радіоактивної води. Об'ємна актив-
ність радіонуклідів у водних скупченнях і мулистих донних відкладеннях 
на нижніх позначках у приміщеннях блоків Б, ДСРВ, машинного залу і ДЕ 
згідно з ОСПУ-2005 і НРБУ-97 класифікує їх як низько- і середньоактивні 
короткоіснуючі та рідкі РАВ (РРВ). 

Вода надходить в об’єкт «Укриття» у вигляді атмосферних опадів, 
конденсату (рис. 4.1), а також техногенних розчинів. Атмосферні опади 
проникають в об’єкт через щілини і нещільності в легкій покрівлі і стінах 
об'єкта. Конденсат утворюється через різницю температури конструкцій і 
навколишнього повітря. Джерелом техногенних розчинів є діюча система 
пилопригнічення.  

Потрапляючи в приміщення об’єкта «Укриття» і протікаючи від вер-
хніх позначок до нижніх, вода взаємодіє з конструкційними матеріалами і 
ПВМ. У результаті складних фізико-хімічних процесів вилуговування 
разом з ураном з ПВМ і фрагментів активної зони у водні протікання пе-
реходять цезій, стронцій, плутоній, америцій, кюрій та інші довгоіснуючі 
радіонукліди.  

Максимальне річне надходження радіоактивної води в нижні примі-
щення щорічно становить до 1000 м3. Установлено, що водні потоки, ут-
ворюються в результаті конденсації на будівельних конструкціях об’єкта і 
проникаючих у нього атмосферних опадів, збираються в приміщенні 
001/3 і через нещільності в роздільній стіні надходять у систему збору 
трапних вод на 3-й енергоблок. Верхня межа надходження опадів у при-
міщення блока Б і ДСРВ становить ~ 1700 м3/рік. У результаті конденсації 
може утворитися до 340 м3/рік вологи. 

Частина водних потоків надходить у приміщення 017/2-018/2, в яко-
му знаходяться приямки системи збору трапних вод. Через цю систему 
вода зі східної частини блока Б організовано, але без попереднього очи-
щення йде на 3-й блок ~ 390 - 850 м3/рік.  

Далі РРВ просочується через роздільну стіну в приміщення 3-го ене-
ргоблока ЧАЕС. РРВ містять не тільки уран і α-випромінюючі ТУЕ, але й 
органічні речовини, у тому числі нафтопродукти, синтетичні поверхнево-
активні речовини та плівкоутворювальні  сполуки в кількостях, які значно
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Рис. 4.1. Схема водних потоків і скупчень РРВ в об’єкті «Укриття». 
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перевищують критерії приймання РРВ для переробки за штатною техно-
логією ЧАЕС. Наявність цих органічних речовин обумовлено регулярним 
проведенням на об’єкті «Укриття», починаючи з 1986 р., сеансів пилопри-
гнічення. 
 

Створення НБК може істотно змінити сформовану систему збору 
РРВ. Крім того, експлуатація НБК може призвести до утворення експлуа-
таційних РРВ. Їхня кількість, активність, ізотопний склад та інші характе-
ристики будуть залежати від робіт, виконуваних при експлуатації НБК. 

 

На сьогодні немає достовірних оцінок, як зміняться процеси конден-
сації-випаровування води і, відповідно, динаміка її обсягів в об’єкті «Ук-
риття» під НБК. Потрібно виконати аналіз зміни процесів конденсації-
випаровування та накопичення-осушення води в приміщеннях об’єкта з 
урахуванням НБК. На підставі цього аналізу має бути прийняте рішення 
про доцільність створення системи вилучення РРВ із приміщень об’єкта 
«Укриття». При прийнятті рішення потрібно врахувати не тільки негатив-
ні фактори впливу водних скупчень на нижніх позначках об’єкта на на-
вколишнє середовище і 3-й енергоблок ЧАЕС, а й негативний вплив воло-
гості в приміщеннях на скупчення ПВМ, на будівельні конструкції і т.п. 
Не виключено можливе утворення конденсаційної вологи на огороджу-
вальних поверхнях усередині НБК. Утворення експлуатаційних РРВ та-
кож може відбуватися в технологічній будівлі. Прогнозується, що РРВ 
НБК  з  технологічної будівлі, як і РРВ об’єкта «Укриття», будуть харак-
теризуватись підвищеною концентрацією органічних сполук і підви-
щеною активністю ТУЕ, що завадить їхній переробці без додаткового 
очищення.  

 

Проектування і будівництво ділянки попередньої переробки РРВ 
об’єкта «Укриття» НБК і технологічної будівлі вимагають оцінки обсягів, 
динаміки накопичення РРВ, їхнього ізотопного складу, активності та ін-
ших характеристик для обґрунтованого вибору обладнання та його проду-
ктивності. Вибір технологій попередньої переробки РРВ об’єкта «Укрит-
тя», зокрема виділення ТУЕ, повинен буде враховувати критерії прий-
мання РВ для їхнього тимчасового зберігання й подальшої переробки.  

Сумарна активність РРВ, відкачаної з машинного залу, майже на два 
порядки менше активності «блокових» вод, що утворюються в приміщен-
нях блока Б і ДСРВ. 

РРВ (рис. 4.2) із приміщень машинного залу (БТВ-71/81), міжбаково-
го простору приміщення Г-091/3 і дренажного приямку приміщення Г-001 
ДЕ (у тому числі вода від саншлюзу на позначці +5,8 ДЕ і відпрацьовані 
дезрозчини від ділянки дезактивації дрібного обладнання та інструменту) 
відкачуються в баки БРВ-1 і накопичуються в них.                                                                                  
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Рис. 4.2. Схема збору та видалення РРВ об’єкта «Укриття». 
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За результатами аналізу питомої активності РРВ (Апит) у баках про-
водиться відкачка РРВ з баків БРВ-1 у систему збору трапних вод 3-го 
енергоблоку (при Апит ≤ 3,7 · 108 Бк/м3) або в баки тимчасового зберігання 
РРВ СРТВ (при 3,7 · 108 Бк/м3 ≤ Апит ≤ 1,85 · 1010 Бк/м3). 

 

Ізотопний склад РРВ і донних відкладень об’єкта «Укриття». Сере-
дні значення виносу радіонуклідів і ізотопів, що діляться, на 3-й енерго-
блок становлять: 5·1013 Бк/рік 137Cs, 2,4·1012 Бк/рік 90Sr, 2,4·108 Бк/рік Pu і 
13,5 кг/рік урану, у тому числі близько 150 г/рік 235U (табл. 4.1). 

 

Склад суспензій у пробах блокових вод становить 0,02 - 0,6 г/л, тому 
з частинками твердої фази (табл. 4.2) транспортується до 30 % ізотопів 
цезію та стронцію і практично 100 % ізотопів плутонію і америцію. Част-
ка розчинених форм цезію змінюється в межах 76 - 94 %, стронцію-90 в 
межах 23 - 92 %, урану в межах 86 - 99 %. 

 
4.2. Контроль РРВ об'єкта «Укриття» 

 
Скупчення РРВ об’єкта «Укриття» 

 
Скупчення РРВ на позначці мінус 2,6 м. Джерелами формування вод-

них скупчень на нижніх позначках об’єкта «Укриття» є протікання атмо-
сферних опадів і пилопригнічуючих розчинів, що надходять у підпокріве-
льний простір, а також конденсат, що утворюється на нижніх позначках у 
літній період. 

 

Контроль РРВ об’єкта «Укриття» проводиться регулярно, починаючи 
з 1998 р. Щомісячно проводиться візуальний огляд, заміри глибини РРВ і 
оцінка обсягів неорганізованих скупчень у приміщеннях на нижніх позна-
чках об’єкта (див. рис. 4.1). 

 

Велика частина водних протікань збирається в приміщенні 001/3, яке 
відноситься до блока допоміжних систем реакторного відділення й розта-
шоване між рядам У і У/1 та осями 42 і 51'. Довжина приміщення 57 м, 
ширина до позначки -1,485 м становить 6 м. Нижче, на позначці -2,6 м, 
ширина підлоги становить 3 м за рахунок укосу з боку ряду У. Проектна 
позначка підлоги -2,60 м. Проектна позначка стелі +0,25 м. До аварії при-
міщення розташовувалося між осями 24 - 51' і мало довжину 162 м. У 
процесі ліквідації аварії між осями 41 і 42 була влаштована роздільна сті-
на. При цьому частина приміщення виявилася залитою бетоном, що змі-
нило геометрію вільного простору. Установлено, що товщина напливу 
бетону від підлоги 0,8 - 1 м [3]. 

 

У даний час доступ в приміщення 001/3 обмежений: сходи по ряду У 
між осями 51 - 51' на висоті одного прольоту залиті водою. 
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Таблиця 4.1. Об'ємна активність α-випромінюючих нуклідів в основних скупченнях РРВ 2 
 

№ приміщення, 
точка відбору 

(т.в.) 
 

Об'ємна активність, кБк/м3 

ΣU* 238Pu 239+240Pu 241Am 244Cm 242Cm Σα 

012/16 (6) 8,6 · 102 1,2 · 103 2,4 · 103 2,3 · 104 1,1 · 103 64 2,9 · 104 
405/2 (10) 38 1,3 · 102 2,7 · 102 8,3 · 102 30 <МДА** 1,3 · 103 
061/2 (13) 1,8 · 103 8,6 · 102 1,9 · 103 2,1 · 104 8,4 · 102 43 2,6 · 104 
406/2 (14) 1,3 · 102 2,8 · 102 6,4 · 102 4,3 · 103 1,3 · 102 <МДА** 5,5 · 103 
014/2 (17) 8,7 · 102 6,5 · 102 1,4 · 103 5,3 · 103 1,8 · 102 <МДА** 8,4 · 103 
017/2 (18) 62 46 93 4,7 · 102 14 <МДА** 6,9 · 102 

01/3 ПРК(20) 1,3 · 103 5,6 · 103 1,1 · 104 9,7 · 104 3,7 · 103 2,8 · 102 1,2 · 105 
012/3 (21) 1,4 · 102 76 1,7 · 102 2,5 · 102 12 <МДА** 6,5 · 102 
001/3 (30) 4,5 · 102 9,7 · 102 1,9 · 103 2,8 · 104 1,4 · 103 77 3,3 · 104 
012/6 (31) 5,6 · 102 1,3 · 103 2,5 · 103 5,1 · 104 2,2 · 103 1,6 · 102 5,8 · 104 
012/7 (32) 9,0 · 102 2,1 · 103 4,2 · 103 5,3 · 104 2,7 · 103 1,7 · 102 6,3 · 104 
012/8 (35) 3,2 · 103 4,4 · 103 8,7 · 103 1,1 · 105 5,2 · 103 2,8 · 102 1,3 · 105 
061/2 (36) 2,3 · 102 1,4 · 102 3,0 · 102 2,7 · 103 1,1 · 102 <МДА** 3,5 · 103 

Перетік на 3-й 
енергоблок 

9,9 · 102 6,0 · 102 1,2 · 103 1,1 · 104 4,9 · 102 22 1,4 · 104 
 

*  234+235+236 +238U.  
** менше мінімально детектованої активності. 

 

Донні відкладення в основному зосереджені в приміщенні 001/3. Вони являють собою неоднорідну суміш 
грубодисперсних частинок і чорного мулу. Верхній шар донних відкладень складається з більш легкої і більш 
радіоактивної мулистої фракції. Середня щільність сухого осаду 1,54 г/см3. Вологість мулистої фракції осаду 
близько 85 %. 
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Таблиця 4.2. Радіонуклідний і дисперсний склад донних відкладень у приміщенні 001/3 

 

Точка відбору 
(т.в.), 

приміщення  
 

Дисперсний 
склад твердої фази 

Питома активність у твердій фазі в перерахунку на сухий осад, Бк/г 

137Cs 241Am 154Eu 90Sr ∑Pu U, мг/г 

 

т.в. 30, 
центр. частина 

прим. 001/3 
 

d >10 мкм (26 %) 3.0 · 105 3.6 · 103 3.0 · 103 1.9 · 105 970 - 

d = 0.5 - 10 мкм (16 %) 3.5 · 105 2.3 · 103 1.8 · 103 2.1 · 105 650 0.5 

d = 0.2 - 0.5 мкм (15 %) 4.1 · 105 4.6 · 103 3.6 · 103 1.4 · 105 1290 1.4 

d = 0.1 - 0.2 мкм (31 %) 5.6 · 105 3.8 · 103 2.1 · 103 2.0 · 106 80 1.3 

d = 0.03 - 0.1 мкм (6 %) 4.9 · 106 - - 11 · 106 - 1.6 

d = 0.01 - 0.03 мкм (6 %) 6.4 · 106 - - 17 · 106 - 2.0 

d = 0.01 - 10 мкм (100 %) 1.1 · 106 3.6 · 103 2.6 · 103 2.4 · 106 650 1.2 

т.в. 110, 
східна частина 

прим. 001/3 

d > 0.2 мкм (100 %) 2.0 · 106 1.6 · 103 1.0 · 103 1.4 · 106 180 1.0 

 

Нижній шар донних відкладень в основному складається із звичайного піску (SiO2), який, імовірно, утво-
рився в результаті руйнування бетону. Наявна в даний час інформація показує (табл. 4.3), що склад донних 
відкладень в основному формується в результаті таких процесів: 

деструкція бетону; 
корозія металевих конструкцій; 
осадження колоїдних форм і розчинних продуктів деструкції і корозії ЛПВМ; 
осадження органічних сполук. 
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Таблиця 4.3. Оцінка вмісту органічних зєднань у приміщеннях блока Б і ДСРВ, мг/л 2 
 

 
Компонент 

 
ОП-7 

 
Гліцерин 

Силоксан-
акрилатна 
емульсія 

Олеїнова 
кислота 
C18H34O2 

 
ОЕДТФ 

Щавлева 
кислота 
H2C2O4 

 
Родамін-6Ж 

Концентрація 
в ППС, мг/л 

5000 5000 30000 –60000 6000 5000 5000 100 

Концентрація 
в ББ, мг/л 

250 250 1500 - 3000 300 250 250 5 

Концентрація 
в прим. 001/3, мг/л 

50 50 300 – 600 60 50 50 1 

Допустима межа 
для ЧАЕС, г/л 25 Плівкоутворюючі з’єднання відсутні 3 - 

 

П р и м і т к а: ППС - пилопригнічуюча суміш; ОЕДТФ - оксіетилендифосфонова кислота. 
 

Представлені в таблиці дані показують, що концентрації органічних сполук у пробах води з приміщення 
001/3 значно перевищують допустимі рівні приймання трапних вод на випарні установки ЧАЕС як за вмістом 
ПАР (ОП-7) і щавлевої кислоти, так і за вмістом плівкоутворюючих сполук (гліцерин, силоксан-акрилатна 
емульсія, олеїнова кислота). 
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Крім того, ці сходи від основного приміщення відокремлює стіна, в 
якій двері також на 3/4 залиті водою. У зв'язку з цим дослідження прово-
дяться через свердловини, пробурені в підлозі приміщення 01/3 (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. План розташування скупчень РРВ і точок пробовідбору у приміщеннях 

на позначці +0,00 - +12,50 м. 
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Рівень води у приміщенні 001/3 постійно тримається на одній поз-
начці ~ 0,9 м. Стовп води у точці відбору проб (т.в. 30) дорівнює 110 см 
(рис. 4.4). Кількість води у приміщенні протягом року залишається прак-
тично постійною – близько 270 м3 [4]. 

Водне скупчення у приміщенні 001/3 ДСРВ є найбільшим скупчен-
ням радіоактивно забруднених вод в об’єкті «Укриття», оскільки тут аку-
мулюються не тільки велика частина протікань у північній частині блока 
Б, але й частина південного водопотоку [5]. 

У приміщенні 001/3 також зосереджена велика частина донних відк-
ладень. Верхній шар відкладень представлений текучими мулами чорного 
кольору з характерним запахом органічних речовин, що розкладаються. 
Його потужність у точці відбору проб приблизно 0,2 м. Нижче залягає 
шар висотою 0,4 м ущільнених донних опадів з великим вмістом піску. 
Обсяг донних відкладень оцінюється в 100 м3 із сумарною масою близько 
150 т [3]. 

 

Водний потік із приміщення просочується через роздільну стіну по 
осі 41 у приміщення 001/3 ДСРВ 3-го блока. На рис. 4.5 представлена ди-
наміка притоку води в приміщення 001/3 з візуально контрольованих 
джерел – протікання із скважини 2.1-116 (т.в. 8) і протікання з ПРК (т.в. 
20) (див. рис. 4.5, б). Представлені дані не включають приток РРВ із при-
міщень ББ [4], а також інших приміщень блока Б [5]. Спостереження да-
ного параметра виконується з метою оцінки загальної динаміки надхо-
дження води (табл. 4.4) в об’єкт «Укриття».  

 

Як видно з таблиці, надходження води з ПРК через т.в. 20 відносно 
невелике, але ці протікання характеризують центральний потік РРВ через 
реакторний простір (РП) і розташовані нижче по потоку приміщення 
(приміщення 305/2 → ПРК → ББ → приміщення 001/3 → приміщення 
0005 ДСРВ). 

 

Надходження води у приміщення 001/3 зі свердловини 2.1-116 і тру-
би з ПРК із 2001 р. має стійкий тренд до зниження й у 2010 - 2011 рр. ста-
новило 60 м3. У 2012 р. обсяг води, що надходив у приміщення 001/3 зі 
свердловини 2.1-116 і труби з ПРК, був більше 140 м3, що в 2,3 рази біль-
ше, ніж у 2011 р. Причиною цього підвищення було випадіння максима-
льної за останні 10 років кількості опадів – 954 мм. У лютому 2013 р. спо-
стерігалося максимальне надходження води із свердловини 2.1-116 за 
останні 5 років, що пояснюється метеорологічними параметрами. У табл. 
4.4 представлено результати обстежень водних скупчень, виконані у 
2015 р. Об’єми РРВ у різних приміщеннях об’єкта «Укриття» змінюються 
від 0,1 до 14 м3. Найбільше скупчення РРВ ~270 м3 знаходиться у примі-
щенні 001/3 ДСРВ. 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Рис. 4.4. Поперечний розріз приміщення 001/3 (а) і скупчення РРВ у приміщенні 001/3 ДСРВ (ряд У, осі 51 - 51') (б); 
в - свердловина у приміщенні 001/3 (т.в. 30); г - контроль рівня води у приміщенні 001/3. 
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ББ       ДСРВ 
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Рис. 4.5. Динаміка надходження РРВ: а - у приміщення 001/3 зі свердловини  
2.1-116 і труби з ПРК у 2012 - 2015 рр.; б – зі свердловини 2.1-116 і ПРК  

у приміщення 001/3 і кількість опадів за період із 2001 р. по листопад 2014 р. 
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Таблиця 4.4. Об’єми водних скупчень у 2015 р. 
 

Приміщення Позначка Вісь Ряд V, м3 
012/5 - 8 -0,65 45 - 49 Г - Ж 7,2 
012/5 - 8 -0,65 45 - 49 П - Т 1,0 
012/6,7,8 -0,95 46 - 49 С - Т 5,2 
009/4 -0,65 49 - 50 Ж - И 1,4 
012/13 - 16 2,20 45 - 49 Г - Ж 14 
012/13 - 16 2,20 45 - 49 П - Т 1,6 
013/2 0,00 44 - 45 Г - Е 0,7 
014/2 0,00 44 - 45 Ж - И 0,1 
017/2 0,00 43 - 44 Г - Е 5,4 
018/2 0,00 42 - 43 Г - И 0,1 
061/2 6,00 41 - 42 Е - Ж 2,9 
001/3 - 2,60 41 - 52 У – У1 268 

Усього 308 
 

На рис. 4.6 показано сумарні за рік об’єми РРВ, що надходять через 
роздільну стіну по осі 41 із приміщення 001/3 ДСРВ 4-го енергоблоку у 
приміщення 001/3 ДСРВ 3-го енергоблоку на позначці -2,6 м. Станом на 
2014 р. об’єми РРВ скоротилися до 200 м3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.6. Об’єми РРВ, що надходять на 3-й енергоблок ЧАЕС. 
 

Надходження РРВ у приміщення 01/3 з контрольованих джерел у 
2014 р. було 4,3 м3, що істотно менше порівняно з 2012 і 2013 рр. (140 м3 
[6] і 84 м3 [7] відповідно).  

Скупчення РРВ на позначці +0,00 м. У приміщення 009/4 (рис. 4.7) 
вода надходить із розташованого вище приміщення 207/4-5 на позначці 
+6,0 м, а також за рахунок конденсату, що утворюється у весняно-літній 
період. Колір води у приміщенні 009/4 вказує на прямі протічки пилопри-
гнічуючих розчинів.  
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                      а                                                                       б 
Рис. 4.7. Скупчення РРВ у приміщенні 009/4, т.в. 7 (а) і перетік РРВ із приміщення 

009/4 у приміщення 012/7 (б). 
 

У 1998 р. шар води в цьому приміщенні був близько 25 см. Протягом 
1999 р. відбулося істотне зменшення обсягу води і до середини 2000 р. від 
водного скупчення залишилися тільки невеликі калюжі. Однак після ін-
тенсивних опадів у липні 2000 р. рівень води знову відновився. У наступні 
роки об'єм води у приміщенні коливався від повного висихання до неве-
ликої калюжі. У 2009 р., а потім у 2010 р. кількість води у приміщенні 
009/4 істотно зросла й у 2011 - 2013 рр. рівень водного скупчення стано-
вив 10 - 15 см.  

Скупчення РРВ у північній частині приміщення 012/5-8 ББ (ряди Г-
Ж, позначка -0,65 м) формується в результаті протікань із розташованих 
вище приміщень другого поверху ББ і ПРК, а також за рахунок конденса-
ції вологи в літній період. Колір води визначається наявністю протипило-
вого складу (рис. 4.8). Кількість води в цих приміщеннях в останні роки 
піддається значним коливанням. Витік води відбувається в напрямку при-
міщення 001/3 через проходки у стіні по ряду Т. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  а б 
 

Рис. 4.8. Скупчення РРВ у приміщенні 012/6 (північ), т.в. 31 (а) і скупчення РРВ 
у приміщенні 012/7 (північ) (б). 
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Скупчення РРВ у південній частині приміщень 012/5-8 ББ (ряди Г-Ж, 
позначка -0,65 м) формується за рахунок протікання з розташованих вище 
приміщень 12/13-16 другого поверху ББ і приміщення 208/11 ПРК, а та-
кож за рахунок конденсації вологи в літній період (рис. 4.9). Крім того, 
сюди надходять організовані протічки зі свердловин у приміщення 207/4-
5. Колір води визначається наявністю протипилового складу. Обсяги ску-
пчень регулюються процесами випаровування та конденсації. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 а б 
 

Рис. 4.9. Скупчення РРВ у приміщенні 012/7(південь) ББ, т.в. 32 (а) і скупчення 
РРВ у приміщенні 013/2 (б). 

 

У східній частині блока Б постійні водні скупчення спостерігаються 
в південній частині коридору 017/2 (рис. 4.10), у приміщеннях 013/2, 
014/2, 018/2 і формуються за рахунок надходження води з верхніх позна-
чок. Рівень води в південній частині приміщення 017/2 визначається висо-
тою порога дверного отвору в приміщенні 018/2 (див. рис. 4.10, а). При 
підвищенні рівня надлишок води перетікає в приміщення 018/2, а також у 
приміщення 025/2 (див. рис. 4.10, б) → приміщення 0025 блока В → при-
міщення Г071. Постійний об'єм РРВ у приміщення 017/2 у 2015 р. стано-
вив 5,4 м3. 

Частина води з приміщення 018/2 через систему трапних вод надхо-
дить у колекторний трубопровід, що знаходиться у приміщенні 001/3. Ко-
лір води у приміщеннях 013/2, 014/2, 017/2 і 018/2 визначається прямими 
протічками пилопригнічуючого складу. 

Скупчення РРВ на позначці +2,20 м. Водне скупчення в північній ча-
стині приміщення 012/13-16 ББ (ряди П-Т, позначка +2,20 м) (рис. 4.11, а) 
формується протічками з розташованих вище приміщень ПРК, а також за 
рахунок конденсації вологи в літній період. Крім того, сюди надходять 
протічки із центральної частини ББ (див. рис. 4.11, б). У період превалю-
вання процесу випаровування водні скупчення скорочуються до розмірів 
калюж. Витік води відбувається в напрямку приміщень першого поверху 
ББ. 
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                                      а б 

Рис. 4.10. Скупчення РРВ: а - у приміщенні 017/2 (т.в. 18) і перетікання у примі-
щення 018/2; б - у приміщенні 017/2 і перетікання у приміщення 025/2. 
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Рис. 4.11. Скупчення РРВ у при-
міщенні 012/13 (північ), т.в. 21 
(а) і перетікання РРВ із примі-
щення 012/15 (центр) у примі-
щення 012/15 (північ) (б); в - 
скупчення РРВ у приміщенні 
012/16 (південь), т.в. 6. 
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У південній частині приміщення 012/13-16 ББ (ряди Г-Ж, позначка 
+2,20 м) спостерігається постійне скупчення води (див. рис 4.11, в). Рівень 
води в цьому приміщенні до 10 см, колір води визначається наявністю 
протікань пилопригнічуючого складу. У воді велика кількість суспензії, 
донні відкладення темно-сірого кольору. Скупчення формується за раху-
нок протікань із приміщення 208/9 ПРК, де в період освоєння аварійного 
енергоблока було пробито спеціальний люк, а також за рахунок конденса-
ту. Витік води з цих приміщень відбувається через приміщення 012/15 у 
його північну частину і далі через отвір у підлозі (ряд Р, вісь 48) перетікає 
на перший поверх у приміщення 012/7 ББ. 

 

Скупчення РРВ на позначці +6,00 м. Найбільш велике скупчення РРВ 
на позначці +6,00 м, обсягом близько 5 м3, знаходиться у східній частині 
блока Б у південній частині приміщення 061/2 (рис. 4.12, а). Місцезнахо-
дження цього скупчення представлено на рис. 4.13, б. Дане скупчення 
формується за рахунок протікання води з верхніх позначок через шахту 
РЗМ у північну частину приміщення і далі по схилу бетонного напливу в 
південному напрямку. У холодний період року скупчення повністю заме-
рзає. Танення льоду завершується до травня. За рахунок процесу сезонної 
кристалізації вода в скупченні залишається безбарвною і прозорою до 
моменту надходження протікання пилопригнічуючого складу. Висота ша-
ру води біля південної стіни приміщення досягає 40 см. 

 

У період інтенсивних протікань із верхніх позначок або утворення 
конденсату рівень води в цьому приміщенні підвищується і відбувається її 
витік через поріг дверного отвору в коридор 217/2. Звідси витік води від-
бувається в розташовані нижче коридори 106/5 і 017/2. 

 

Водні скупчення спостерігаються також у південній частині примі-
щень 210/5-7 ПРК (див. рис. 4.13, а). Сумарний об'єм РРВ може становити 
до 10 м3. Контроль скупчень у цих приміщеннях ускладнюється високим 
рівнем γ-випромінювання від скупчень ЛПВМ. Імовірний напрям витоку - 
у розташовані нижче приміщення ББ. 

 

У табл. 4.5 представлено результати обстежень скупчень РРВ за ста-
ном на 2015 р. Об'єми скупчень РРВ у контрольованих приміщеннях і ди-
наміка перетоків РРВ протягом року характеризуються сезонною цикліч-
ністю. У квітні температура в підпокрівельному просторі стає позитивною 
і починається інтенсивне танення снігу і льоду, що призводить до швид-
кого збільшення кількості РРВ на нижніх позначках блока. У період тра-
вень – вересень», коли температура всередині об’єкта «Укриття» нижча, 
ніж зовні, на нижніх позначках відбувається інтенсивне утворення кон-
денсату. Восени і взимку відбувається випаровування вологи і зменшення 
обсягів водних скупчень. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       а 
 
 б 
 

Рис. 4.12. Скупчення РРВ у приміщенні 061/2, т.в. 36 (а) і схема його місцезнаходження на позначці +6,00 (б). 
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                                     а б 
 

Рис. 4.13. Скупчення РРВ у приміщенні 210/7 (а) і динаміка об'ємів РРВ у приміщенні 012/13-16 (ряди Г-Ж) 
і опадів у 2014 - 2015 рр. (б). 
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Таблиця 4.5. Об'єми основних скупчень РРВ за станом на 2014 р. 
 

Приміщення Позначка Вісь Ряд V, м3 
012/5 - 8 -0,65 45 - 49 Г - Ж 11 
012/5 - 8 -0,65 45 - 49 П - Т 2,5 
012/6,7,8 -0,95 46 - 49 С - Т 7,8 
009/4 -0,65 49 - 50 Ж - И 2,5 
012/13 - 16 2,20 45 - 49 Г - Ж 21 
012/13 - 16 2,20 45 - 49 П - Т 2,8 
013/2 0,00 44 - 45 Г - Е 0,8 
014/2 0,00 44 - 45 Ж - И 0,1 
017/2 0,00 43 - 44 Г - Е 5,4 
018/2 0,00 42 - 43 Г - И 0,15 
061/2 6,00 41 - 42 Е - Ж 3,6 
001/3 - 2,60 41 - 52 У – У1 268 

Усього 326 
 

На рис. 4.13, б показано сезонні зміни обсягів водних скупчень у 
приміщеннях 012/13-16 (ряди Г-Ж). У період весна - осінь у приміщеннях 
відбувається зростання обсягів води від 20 до 45 м3. З листопада по бере-
зень обсяги зменшуються. Аналогічні зміни обсягів води спостерігаються 
і в інших контрольованих приміщеннях. 

У 2010 р. відзначено підвищення максимальних значень об'ємів кон-
трольованих скупчень РРВ у порівнянні з попередніми роками (рис. 4.14). 
Причиною цього стала тривала аномально висока температура та воло-
гість у липні - серпні 2010 р., що призвело до збільшення конденсації на 
поверхнях приміщень на нижніх позначках об’єкта «Укриття», де протя-
гом року температура змінюється незначно. У результаті цього в примі-
щенні 012/13-16 (ряди Г-Ж) об'єм скупчень РРВ у 2010 р. зріс і досяг рів-
ня 2007 р. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.14. Середньорічні об'єми РРВ у приміщеннях 012/13-16 (ряди Г-Ж). 
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4.3. Радіонуклідний склад скупчень РРВ об’єкта «Укриття» 

Приміщення першого та другого поверхів ББ на позначках 0,00 і 
+3,00 м у т.в. 6, 21, 31 і 32. Максимальні концентрації радіонуклідів і 
урану у 2014 - 2015 рр. у пробах РРВ із приміщень першого і другого по-
верхів ББ на позначках 0,00 і +3,00 м у т.в. 6, 21, 31 і становили: 

по 137Cs - 3,6 ∙ 1010 Бк/м3, т.в. 31;  
по 90Sr - 1,4 ∙ 1010 Бк/м3, т.в. 32 (рис 4.15, а); 
по 238Pu + 239Pu + 240Pu (PuΣ) - 1,1 ∙ 107 Бк/м3, т.в. 32 (див. рис 4.15, б);  
по урану - 62 г/м3, т.в. 31 (див. рис. 4.15, в). 
Зазначені концентрації не перевищили раніше зафіксовані макси-

мальні значення. 
У прилеглих до ББ із південного сходу приміщеннях 014/2 017/2 і на 

позначці 0,00 (т.в. 17 і 18) у 2014 - 2015 рр. максимальні концентрації не 
перевищили значення, які раніше спостерігалися. Їхні максимальні зна-
чення і становили:  

по 137Cs - 1,6 ∙ 109 Бк/м3, т.в. 17;  
по 90Sr - 1,7 ∙ 108 Бк/м3, т.в. 17;  
по PuΣ - 7,5 ∙ 105 Бк/м3, т.в. 18;  
по урану - 2,4 г/м3, т.в. 17. 
Скупчення РРВ у приміщенні 001/3 ДСРВ (т.в. 30) є найбільшим се-

ред скупчень РРВ в об’єкта «Укриття». Сума об'ємних активностей 137Cs 
та  90Sr  у  2014 - 2015 рр. (рис. 4.16)  тут  мала  максимальне  значення 
1,4 ∙ 1010 Бк/м3. Концентрація урану була 10 - 14 г/м3. Об'ємна активність 
PuΣ перебувала в діапазоні 2,2 ∙ 106 - 3,9 Бк ∙ 106/м3. 

Із діаграм випливає, що продовжує зберігатися тенденція до збіль-
шення концентрацій 90Sr, PuΣ. Як і в попередні роки, внесок ізотопів плу-
тонію в сумарну α-активність РРВ об’єкта «Укриття» становить не більше 
30 %. Основний внесок (до 80 %) вносить 241Am. Об'ємна активність 137Cs 
з 2004 р. практично залишалася на одному рівні. 

Протікання РРВ із ПРК (т в. 20). Максимальна сумарна об'ємна ак-
тивність 137Cs та 90Sr у протіканнях РРВ із ПРК (т.в. 20) у 2014 - 2015 рр. 
3,7 ∙ 1010 Бк/м3, а максимальна концентрація урану - 85 г/м3. Максимальна 
об'ємна активність плутонію (PuΣ) і америцію в РРВ із ПРК 2,1 ∙ 107 Бк/м3 
і 1,5 ∙ 108 Бк/м3 відповідно. Зазначені концентрації не перевищили раніше 
зафіксовані їхні максимальні значення. 

На рис 4.17 представлена динаміка середньорічних концентрацій 
90Sr, PuΣ і 241Am та урану у протічках із ПРК у приміщення 01/3. Для за-
значених радіонуклідів у цьому скупченні зберігається тенденція до збі-
льшення їхніх концентрацій. Як і в попередні роки, внесок ізотопів плу-
тонію в сумарну α-активність РРВ об’єкта «Укриття» становить не більше 
30 %. Основний внесок (до 80 %) вносить 241Am. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.15. Динаміка об'ємної активності 137Cs, 90Sr (а) і концентрації плутонію та америцію у скупченні РРВ у приміщенні 

012/7, південь (т.в. 32) (б). Динаміка концентрації урану у скупченні РРВ у приміщенні 012/6, північ (т.в. 31) (в) 
і концентрації плутонію та америцію у протічках зі свердловин у приміщенні 305/2 (т. в. 35) (г). 
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Рис. 4.16. Динаміка середньорічних концентрацій 90Sr, PuΣ, 241Am (а) і урану  
у скупченні РРВ приміщення 001/3 (т.в. 30) з 1996 р. по листопад 2014 р. (б). 

 
Результати контролю неорганізованих протікань РРВ об’єкта «Ук-

риття» показали, що контрольовані параметри протягом усього періоду 
спостережень не перевищували встановленого контрольного рівня по об'-
ємній β (γ)-активності нуклідів у РРВ неорганізованих протікань у примі-
щеннях 4-го енергоблоку (1,85 ∙ 1012 Бк/м3) [8]. Максимальні значення 
об'ємної активності 137Cs, 90Sr, PuΣ і концентрації урану, як і в попередні 
роки, спостерігалися у скупченнях РРВ  ББ і протічках із ПРК. 

Необхідно звернути увагу, як у РРВ із ПРК, так і в РРВ приміщення 
001/3 (див. рис. 4.16 і 4.17) іде постійне зростання концентрації радіонук-
лідів. Найвірогіднішою причиною цього може бути деструкція ЛПВМ і, 
як наслідок, збільшення поверхні, що омивається водою. 

Щорічно проводиться відбір проб і контроль стабільних компонен-
тів: гадоліній (нейтронний поглинач), HPO4

2-, НСО3
-, CO3

2- (мг/дм3) і зна-
чення рН. 
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Рис. 4.17. Динаміка середньорічної об'ємної активності 90Sr, PuΣ і 241Am (а) 
та урану в РРВ із ПРК (т.в. 20) з 1996 по 2015 р. (б). 

 

Значення рН і концентрації деяких аніонів у РРВ об’єкта «Укриття» 
за станом на 2015 р. наведено в табл. 4.6. Величина рН змінювалась від 
8,6 до 9,7, що свідчить про лужне середовище у скупченнях РРВ. Концен-
трація фосфатів (HPO4

2-) змінювалась від 0,35 до 2,2 мг/дм3. Вміст карбо-
натів і гідрокарбонатів становить 40 - 700 і 280 - 1220 мг/дм3 відповідно. 

 

Таблиця 4.6. Концентрація макрокомпонентів (мг/дм3) 
у РРВ об’єкта «Укриття»  

 

Номер точки   
відбору 

pH HPO4
2- CO3

2- HCO3
- 

6 9,0 0,67 80 530 
7 8,6 0,75 Н.о. 280 

17 8,8 0,74 60 370 

1,E+07

1,E+08

1,E+09

1,E+10

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

1,E+04

1,E+06

1,E+08

Sr-90 Pu Am-241 Бк/м3

Линии тренд

Бк/м3

О
бъ

ем
на

я 
ак

ти
вн

ос
ть

 90
Sr

О
бъ

ем
на

я 
ак

ти
вн

ос
ть

 P
u,

 24
1 A

m

0,1

1

10

100

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

U, г/м3

Линия тренда



 182

Продовження табл. 4.6 
Номер точки   

відбору 
pH HPO4

2- CO3
2- HCO3

- 

18 9,3 1,2 120 490 
20 9,2 0,74 110 400 
21 9,7 0,71 700 1220 
30 9,1 0,41 105 390 
31 9,2 2,2 130 720 
32 8,9 0,35 40 340 
35 8,7 Н.о. 50 450 

 

Контроль концентрації гадолінію. Азотнокислий гадоліній подається 
з пилопригнічуючими розчинами при роботі модернізованої системи пи-
лопригнічення як превентивна міра підтримки ядерно-небезпечних скуп-
чень ЛПВМ у приміщення 305/2 у підкритичному стані. 

Для контролю ефективності доставки гадолінію в це скупчення орга-
нізовано контроль його концентрації в протіканнях зі свердловин, пробу-
рених із приміщення 207/5 у приміщення 305/2. РРВ із зазначеної області 
об’єкта «Укриття» збирається в колекторі, розташованому у приміщенні 
207/4-5, і виводиться по трубопроводу в південну частину приміщення 
012/8 (т.в. 35). Вміст гадолінію у протіканнях зі свердловин у розчинних і 
колоїдних формах становить 0,26 - 2,5 г/м3 при вихідній концентрації у 
промивальному розчині 451 г/м3 (по металу). Найбільша концентрація 
спостерігалася у протічках, відібраних на початку січня 2014 р. Більше 
половини вмісту гадолінію у пробах протікань представлено у вигляді 
твердої фази з розміром частинок більше 0,2 мкм. На рис. 4.18 показано 
зміну концентрації гадолінію у протічках із труби ПРК (т.в. 20) і труби із 
приміщення 207/4-5 (т.в. 35) після проведення сеансів пилопригнічення у 
2011 - 2013 рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.18. Динаміка концентрації гадолінію у протічках із труби ПРК (т.в. 20) 

і труби із приміщення 207/4-5 (т.в. 35). 
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РОЗДІЛ 5 
 

Дистанційно керовані агрегати для робіт у зруйнованому  
4-му енергоблоці ЧАЕС 

 

Ліквідація наслідків важких ядерних аварій на об'єктах, таких як 
зруйнований 4-й енергоблок ЧАЕС, які характеризуються високими раді-
аційними полями і руйнуваннями будівельних конструкцій, неможлива 
без застосування дистанційних технологій. Дистанційно керовані самохід-
ні агрегати (ДКСА) дозволяють проводити роботи в радіаційно-небез-
печних і агресивних середовищах. Створення робототехніки для таких 
об'єктів стикається з низкою проблем. Сьогодні не вирішені проблеми від-
даленого доступу та управління, а електроніка в умовах високих радіацій-
них полів взагалі не працює. Реально роботи для таких умов досі проек-
туються за принципом «терміново і під конкретну задачу». У застосуванні 
до 4-го енергоблока ЧАЕС розроблялися не роботи, а дистанційно керо-
вані пристрої з елементами робототехніки. Серійно вони не виробляють-
ся. Кожен робот унікальний і призначений для виконання конкретного 
завдання і в конкретних умовах. 

Застосування роботів почалося з перших днів ліквідації аварії на 
ЧАЕС. Найбільш відомі марки роботів, що застосовувалися на ЧАЕС у 
1986 р. [1]:  

«Клин-1»;  
спеціалізований транспортний робот (СТР-1);  
Мобот-Ч-ХВ і Мобот-Ч-ХВ-2;  
MF-2 і МF-3 - важкі радіокеровані роботи (Німеччина);  
«Баєр» («Білоярець»);  
МВТУ-2;  
ТР-Б1;  
РТК «Авангард»; 
РР-Г1 (робот-розвідник);  
радіокерований бульдозер амфібія «KOMATSU», який був здатний 

працювати навіть на морському дні, але не витримав радіаційних наван-
тажень і швидко вийшов із ладу.  

Непридатним для таких робіт виявилися і два німецьких робота MF-2 
MF-3. Найбільш затребуваними стали роботи СТР-1, комплекс «Клин» і 
Мобот-Ч-ХВ. 

Робот СТР-1 – спеціалізований транспортний робот (рис. 5.1), який 
застосовувався при очищенні покрівлі зруйнованого 4-го енергоблока 
ЧАЕС від завалів високорадіоактивних фрагментів активної зони реакто-
ра. Робот експлуатувався при рівнях γ-фону до 3000 Р/год. Для створення 
конструкції СТР були використані напрацювання ВНДІ «Трансмаш» по 
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самохідному шасі місяцеходу. Саме це дозволило запустити робот на дах 
ЧАЕС уже наприкінці серпня 1986 р. 

 

Рис. 5.1. Спеціалізований транспортний робот (СТР-1) при роботах з очищення 
покрівлі об’єкта «Укриття» (блок В) від високоактивних АЗФ зруйнованого  

реактора. 
 

Комплекс «Клин-1» був розроблений ВНДІ «Трансмаш» (рис. 5.2). 
Він був створений усього за кілька місяців і виявився найбільш ефектив-
ною роботизованою системою, яка виконала величезний обсяг робіт по 
ліквідації  аварії на  ЧАЕС.  Комплекс створений  у 1986 р. на базі танка 
Т-72. У комплекс входило дві машини – робот на гусеничному ходу (див. 
рис. 5.2, б) і машина управління (а), яка дистанційно здійснювала управ-
ління машиною-роботом. Робот був зібраний на основі інженерної маши-
ни розгородження (ІМР), що також активно використовувалися для лікві-
дації аварії на ЧАЕС. Машина управління не мала робочих органів і вико-
ристовувалася винятково як пересувне робоче місце оператора робота і 
була додатково посилена захистом від радіації. Екіпаж машини управлін-
ня складався з двох чоловік – водія та оператора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  а                                                            б 
 

Рис. 5.2. Комплекс «Клин-1»: а - машина управління; б - машина-робот. 
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Мобот-Ч-ХВ (М - мобільний, Ч - Чорнобиль, ХВ - хімвійска). Мобот 
(рис. 5.3) є першим дослідним зразком робота, який був сконструйований 
МГТУ ім. Н. Е. Баумана. Робот мав робоче обладнання для очищення даху 
ЧАЕС, а також обладнання для проведення радіаційної розвідки. Мобот-
Ч-ХВ виконав найбільший обсяг робіт серед інших робототехнічних сис-
тем, що були залучені на ліквідацію аварії на ЧАЕС. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.3. Мобот-Ч-ХВ. 
 

Розробка спеціальних робототехнічних пристроїв почалася тільки з 
кінця 1989 р., коли була отримана основна частина інформації про стан 
конструкцій усередині об’єкта «Укриття», розташуванні та фізико-хіміч-
них властивостях ПВМ. Задачу доручили Лабораторії фізико-хімічних 
проблем ядерної енергетики Курчатовського інституту, а в складі Комп-
лексної експедиції була створена спеціальна лабораторія. Після створення 
в 1992 р. МНТЦ лабораторію перетворили у відділ дистанційних компле-
ксів і технологій. 

В основу більшості агрегатів, розроблених в МНТЦ, були покладені 
самохідні платформи, здатні долати перешкоди висотою до 150 мм, ви-
тримувати кути підйому ≤ 30о і рухатися по сипучих і в'язких покриттях. 
Важили вони від 30 до 50 кг, могли нести від 50 до 100 кг і пересувалися 
зі швидкістю від 0,6 до 2,5 м/хв. Вузли пультів управління і бортова авто-
матика були уніфіковані завдяки спеціально розробленій єдиній системі 
передачі кодованих команд на борт установки. 

ДКСА ТР-1 для придушення РА і очищення повітря у приміщеннях 
об’єкта «Укриття» від радіоактивного пилу. Першим на об'єкті «Укрит-
тя» застосували робот ТР-1 (рис. 5.4, а та б), який облягав радіоактивні 
аерозолі  за  допомогою спеціальних розчинів і наносив  пилопригнічуючі 
покриття на стіни, стелю та обладнання.  Для  цього на рухому платформу 
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Рис. 5.4. ДКСА ТР-1 для пригнічення РА в об’єкті «Укриття» (а, б) і ДКСА для очистки повітря від РА (в). 
 
 
 
 
 

б

а в 
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встановили спеціально сконструйовану розпилюючу установку. Незважа-
ючи на відносну простоту конструкції, застосування ТР-1 дозволило зна-
чно зменшити колективну дозу персоналу.  Для очистки повітря від РА 
був розроблений ДКСА (див. рис. 5.4, в).  

При розробці плану з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему одним із найважливіших було питання про кількість і 
класифікацію РАВ. Зокрема, треба було встановити глибину проникнення 
ЛПВМ у бетонні конструкції. Для цього (рис. 5.5) до кінця 1990 р. була 
створена самохідна бурова установка з глибиною відбору проб до 600 мм 
- ДКСА ТР-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 б 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.5. ДКСА ТР-4: а - у похідному положенні; 
б - у робочому стані. 

 

Буріння проводилося без використання промивних рідин, що виклю-
чало вимивання фрагментів і зразків. Бурова головка установки могла 
надавати буровому інструменту як обертальне, так і ударне переміщення. 
На пульт управління крім відеозображення з робота надходили сигнали 
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про спрацювання пристрою подачі бурової головки та її температури. 
Щоб робот міг дістатися до потрібного місця через щілини і провали, бу-
рове і телевізійне обладнання перебувало в складеному стані (див. рис. 
5.5, а) і розгорталося в робочій зоні (б). За допомогою ТР-4 вперше були 
відібрані «гарячі» керни з вертикальних свердловин у приміщенні 301/5 
(див. також розділ 2). 

Починаючи з 1994 р., фахівці МНТЦ розробили ряд функціональних 
роботів: 

1. Роботи для відео- та радіаційної розвідки ТР-2, ТР-3, ТР-10, «маг-
нітохід» (рис. 5.6). Роботи були оснащені телевізійною апаратурою і при-
ладами радіаційної розвідки. Причому ТР-10 мав телекамери, прожектор і 
спрямований у підлогу дозиметр, що дало змогу в реальному часі контро-
лювати ПЕД. Телевізійний блок міг повертатися в горизонтальній площи-
ні на кут ± 90º, а у вертикальній площині на кут ± 30º. 

2. Роботи для виконання різних механічних операцій: ДКСА ТР-7 –
для різання металоконструкцій (рис 5.7, а), забезпечений абразивним кру-
гом (2) і кліщовим захватом (3), що дозволяло піднімати й утримувати 
вантаж масою до 50 кг і діаметром до 150 мм.; ТР-12 – ДКСА з універса-
льною робочою платформою для захоплення і транспортування труб у 
приміщеннях ББ (див. рис 5.7, б та в). 

Особливу увагу слід звернути на конструкцію робота «магнітохід», 
який за рахунок наявності коліс на постійних магнітах міг пересуватися 
по вертикальних металевих поверхнях. Так, у 2008 р. «магнітохід» вико-
ристовувався в якості пристрою радіаційної розвідки на каскадній стіні 
об’єкта «Укриття» (див. рис. 5.6, г та д) для оцінки дозових навантажень 
на персонал, який виконує роботи зі стабілізаційних заходів щодо поси-
лення північних щитів-ключок. 

Оскільки Чорнобильська катастрофа стала подією світового масшта-
бу, агрегати для об’єкта «Укриття» розроблялися фахівцями МНТЦ (а в 
наступному ІПБ АЕС) у співдружності з українськими та іноземними нау-
ковими організаціями. Так, у 1997 - 1998 рр. спеціально для робіт на 
ЧАЕС був створений багатофункціональний робот «Піонер» (рис. 5.8). У 
розробці брали участь такі відомі організації, як: 

 

Національний робототехнічний інженерний консорціум Університе-
ту «Карнегі-Меллона»;  

група машинного зору і датчиків стеження Лабораторії реактивного 
руху НАСА;  

група робототехніки та нових технологій Лабораторії реактивного 
руху НАСА;  

група автоматизації і робототехніки Ліверморської національної ла-
бораторії імені Лоуренса;  
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Рис. 5.6. ДКСА для відео- і радіаційної розвідки: а - ТР-2; б - ТР-4; в - ТР-10; г - «магнітохід»; д - на вертикальному уступі 

каскадної стіни об’єкта «Укриття»; е - агрегат розвідки для приміщення 305/2. 
 

(е) (д) (г) 

(в) (б) (а) 
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Рис. 5.7. ДКСА: а - для різання металоконструкцій; б, в - транспортувальник-навантажувач. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

(а) (б)

(в)

(а (в(б

2 
1

3

Рис. 5.8. Багатофункціональний робот 
«Піонер» (а); б - презентація робота на 
майданчику об’єкта «Укриття» в 1998 р.; 
в - лабораторні випробування - за 
пультом директор ІПБ АЕС О. О. Ключ-
ников (Пітсбург, США, 1997 р.). 
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група інтелектуальних механізмів Еймс дослідницького Центру 
НАСА;  

відділ робототехніки та виробничих систем Національної лабораторії 
ОК-Рідж; 

фірма «RedZone робототехніки Inc.»;  
лабораторія графічного представлення інформації Університету 

штату Айова;  
Центр науки і технології компанії «Вестінгауз». 
Компьютери були надані компанією «Silicon Graphics Inc.». 
У створенні, випробуваннях і технічному супроводі робота на об’єкті 

«Укриття» брали участь і фахівці ІПБ АЕС. Робот складався із самохідної 
гусеничної платформи, системи управління і розподілу енергії, системи 
дистанційного спостереження із тривимірним картографуванням, системи 
контролю стану навколишнього середовища, маніпулятора і бурового 
пристрою для відбору зразків бетону. 

У 1999 р. спільно з НДІ ПМ «РИТМ» і КПІ був розроблений і прой-
шов лабораторні випробування робототехнічний комплекс ДУА КТ-100 
для відеорозвідки та відбору проб РА в радіаційно-небезпечних примі-
щеннях об’єкта «Укриття» (рис. 5.9). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.9. ДУА КТ-100 (а) та маніпулятор-пробовідбірник РА («змія») 
із вбудованим імпактором (б). 

 

Основна стратегічна мета перетворення об’єкта «Укриття» - це вилу-
чення, контейнеризація і захоронення ПВМ і ВАВ. Цілком очевидно, що 
ця діяльність, як і будь-яка інша, що виконується в радіаційно-небез-
печних приміщеннях неможлива без використання дистанційно керованих 
агрегатів (ДКА) і відповідних дистанційних технологій. 

Для вирішення цих завдань в ІПБ АЕС у 2000 - 2015 рр. було спроек-
товано та виготовлено цілу серію ДКСА (рис. 5.10): 

а б 
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Рис. 5.10. ДКСА: а - для нанесення локалізуючих РА покриттів типу ЕКОР; б - для 
фрагментації високоактивних ПВМ із гідрогарматою (1) і захватом (2); в - для 

контейнеризації та транспортування ПВМ; г - для вилучення та локалізації ПВМ 
із відкритих скупчень у приміщеннях об’єкта «Укриття». 

 
1. ДКСА для нанесення локалізуючих РА покриттів типу ЕКОР (див. 

рис. 5.10, а). 
 

2. У 2004 р. був розроблений ДКСА ТР-11 для фрагментації високоа-
ктивних ЛПВМ, оснащений захватом і гідрогарматою (див. рис 5.10, б). 
Слід зазначити, що цей агрегат подвійного призначення. Протягом року 
він проходив тестування в антитеростичному центрі МВС України як ро-
бот із визначення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

 

3. На виконання Указу Президента України № 1167/2007 від 29 жовт-
ня 2007 р. «Про деякі заходи, щодо перетворення об'єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему» був створений і випробуваний ДКСА КТ – 
контейнеризатор-транспортувальник ПВМ (див. рис. 5.10, в). 

 

4. У 2011 р. розроблена конструкторська документація, виготовлений 
і пройшов ходові випробування прототип ДКА для вилучення і локалізації 
ПВМ із відкритих скупчень у приміщеннях об’єкта «Укриття» (див. рис. 
5.10, г). 

(

а б 

в г 

2

1
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5. У 2014 - 2015 рр. в ІПБ АЕС спроектовані та виготовлені принци-
пово нові конструкції роботів. Це багатофункціональний, маневрений 
ДКСА, який може використовуватися для відео- та радіаційної розвідки, 
нести апаратуру для відбору проб РА поблизу відкритих скупчень ЛПВМ, 
а також теплометричне обладнання для оцінки залишкового тепловиді-
лення у скупченнях ПВМ (рис. 5.11, а). У 2014 р. за допомогою цього аг-
регату проведені роботи по вимірюванню температури в скупченні ЛПВМ 
приміщення 012/7 ББ-1 об’єкта «Укриття». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.11. Схема розташування обладнання і маршрут руху ДКСА (а);  
г, д - багатофункціональний ДКСА для відбору проб РА; б - проведення робіт 
із вимірювання теплових потоків у скупченні ЛПВМ приміщення 012/7 ББ-1;  

в - пультова управління ДКСА. 
 
6. Для відбору проб ЛПВМ із прихованих під бетоном скупчень 

ЛПВМ спроектований, виготовлений і пройшов ходові випробування 
ДКСА «шнекохід» (рис. 5.12, а). Відмінною особливістю такої конст-
рукції є можливість переміщатися всередині свердловин (див. рис. 5.12, 

б (а) 

д 

в г 

а 
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б), пробурених до прихованих скупчень ЛПВМ (див. рис. 5.12, в). «Шне-
кохід» може бути забезпечений бурової головкою для відбору проб, або, 
при необхідності, відеокамерою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.12.ДКСА «шнекохід» (а); в - ядерно-небезпечне скупчення, що знаходиться 
під бетоном у приміщенні 305/2; б - бурова свердловина З-9-Е, яка веде до цього 

скупчення. 
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РОЗДІЛ 6 
Стабілізація стану об’єкта «Укриття» 

 

6.1. Стабілізація будівельних конструкцій 
 

6.1.1. Загальна характеристика стану будівельних конструкцій 
до реалізації стабілізаційних заходів 

Зважаючи на те, що будівельні конструкції виконують функцію ос-
новного фізичного бар'єра на шляхах виходу радіоактивних речовин та 
іонізуючого випромінювання в навколишнє середовище, проблема їхньої 
надійності й довговічності є надзвичайно актуальною для забезпечення 
ядерної та радіаційної безпеки об’єкта «Укриття». 

Проведені дослідження показали, що стійкість існуючої сукупності 
конструкцій недостатня при екстремальних впливах (землетрус, смерч та 
ін.), а у деяких критичних зонах - і при помірних додаткових навантажен-
нях, головним чином у зв'язку з місцевими пошкодженнями, надмірним 
навантаженням та корозією. Основним негативним фактором є те, що при 
будівництві об’єкта «Укриття» у надзвичайно важких радіаційних умовах 
неможливо було забезпечити дотримання нормативних вимог до опорних 
закріплень конструкцій та контролю за якістю монтажу.  

Протягом 1988 - 1989 рр. проводились дослідження й паспортизація 
доступних приміщень та виявлення зон аварійного стану будівельних кон-
струкцій, що впливають на загальну стійкість і цілісність об’єкта «Укрит-
тя». Дослідження в основному проводились фахівцями ВНДПІЕТ та КЕ 
ІАЕ. Було  виявлено  три  зони, що вимагали  негайних  протиаварійних 
робіт: 

верхній ярус каркаса деаераторної етажерки (ДЕ); 
перекриття над південним приміщенням ГЦН (приміщення 4023); 
перекриття над південним приміщенням повітропроводів витяжної 

вентиляції (приміщення 8053). 
За результатами огляду верхнього ярусу каркаса ДЕ (в осях Б-В/41-

51) було встановлено, що колони відхились від вертикалі в бік машинного 
залу на величину 700 - 1100 мм. У місцях стику колон утворились зломи з 
шириною розкриття тріщин порядку 150 мм. Поздовжня арматура розір-
валась, глибина проникнення тріщин у глиб перерізу колон 0,6 - 0,9 м. 
Рамні вузли сполучення колон і ригелів також зруйнувались, що підтвер-
джувалось розривом верхніх робочих стрижнів  і зсувом ригелів з опор-
них консолей на 70 - 150 мм. При цьому на перекритті (вище позначки 
38,600) утворились завали будівельних конструкцій, обладнання та мате-
ріалів, що застосовувались у процесі ліквідації наслідків аварії, висотою 
від 3 до 5 м. 
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Такий стан конструкцій верхнього ярусу каркаса ДЕ було класифіко-
вано як аварійний. Небезпечність ситуації обумовлювалась тим, що пош-
коджені колони по осі Б були перевантажені через обпирання на них кон-
струкцій покриття над машинним залом. Руйнування колон спричинило б 
обвалення цього покриття, а також інших металоконструкцій південної 
частини об’єкта «Укриття» (балки «Восьминіг», південних щитів-
ключок). За несприятливого розвитку ситуації не виключалось руйнуван-
ня опор балки «Мамонт» і можливість подальшого обвалення металокон-
струкцій покриття над південною частиною реакторного блока. 

На основі отриманих даних про стан конструкцій верхнього ярусу 
каркаса ДЕ було оперативно здійснено закріплення верхньої зони залізо-
бетонних колон по осі Б шляхом встановлення похилих тяжів із двох шве-
лерів № 16, приварених до заповнених бетоном ємностям деаераторів. 
Одночасно були встановлені підкоси із двох швелерів № 24 для підкріп-
лення ригелів у середині їхнього прогону (рис. 6.1). 

Крім того, було демонтовано післяаварійне покриття  машинного за-
лу (проектне рішення 1986 р.), металеві ферми якого обпирались на кон-
солі пошкоджених колон деаераторної етажерки і замість нього змонтова-
но нове покриття з обпиранням на сталебетонні стіни, що були заново 
зведені в машинному залі (див. рис. 6.1). Особливість нового покриття 
полягає в тому, що воно не навантажує конструкції ДЕ і в той же час ви-
конує роль горизонтального упору, який перешкоджає небажаному її змі-
щенню в бік машинного залу. 

 

У результаті обстеження приміщення ГЦН (приміщення 4023) в осях 
Г-Е/41-50 було встановлено, що стіна і колони по осі Г відхилились у бік 
ДЕ на 400÷600 мм. У вузлах сполучення ригелів із колонами спостеріга-
лись розриви верхніх стрижнів арматури ригелів і значні відколи бетону. 
Такий стан колон каркаса і перекриття було визнано аварійним. Підси-
лення цих конструкцій було здійснено за допомогою підведення підтри-
муючих металоконструкцій під ригелі в зоні їхнього обпирання на консолі 
колон (рис. 6.2). Конструкції підсилення виконані у вигляді несучих мета-
левих ферм, об’єднаних у просторові блоки системою горизонтальних і 
вертикальних зв’язків, які потім дистанційно були насунуті в проектне 
положення по існуючим коліям мостового крану. 

В аварійному стані також перебувало перекриття над південним при-
міщенням повітропроводів витяжної вентиляції (приміщення 8053). 

Вузли сполучення залізобетонних ригелів із колонами по осі Г і сті-
ною по осі Е були суттєво пошкоджені, ригелі змістились з опорних кон-
солей. Підсилення перекриття було виконано шляхом підведення під низ 
ригелів викладок із оброблених антисептиком дерев’яних шпал (див. рис. 
6.2). 
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Рис. 6.1. Підсилення каркаса ДЕ: А - стан до підсилення; 
Б - стан після підсилення. 

 
Після розпаду колишнього СРСР дослідження стану будівельних 

конструкцій об’єкта «Укриття» були продовжені українськими організа-
ціями. Варто відзначити значний обсяг робіт, виконаний фахівцями 
НДІБК [1 - 17]. 
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Рис. 6.2. Конструкція підсилення перекриттів у приміщеннях 4023 і 8053. 

 
Особливості подальших досліджень, що проводились після 5-річного 

терміну експлуатації об’єкта «Укриття» (протягом 1992 - 1997 рр.), поля-
гали: 

у розширенні обсягів досліджень (додатково оцінювався стан несу-
чих конструкцій західного фрагмента – залізобетонної стіни по осі 50, 
каркаса і стін між осями 49-51, опорних вузлів блоків балок Б1 і Б2 на 
стіні по осі 50, захисно-роздільних стін і металоконструкцій покриття, 
ґрунтів основи, суміжних конструкцій блоків В і ДСРВ); 

у комплексному підході (поєднання натурних досліджень з імовірніс-
ним аналізом та чисельним моделюванням і створення фізичних моделей). 

Зокрема, натурні обстеження виявили дефекти в зоні обпирання пів-
денного блока балок Б1 і Б2 на західну стіну по осі 50 і ряду Ж. Стіна у 
цьому місці під час аварії значно відхилилась від проектного положення 
(біля 1000 мм). Ця обставина була відома і раніше, тому пошкоджена ді-
лянка стіни була підсилена ще підчас спорудження об’єкта «Укриття» за 
допомогою влаштування спеціальної металевої опалубки («корсета») з 
наступним заповненням її бетоном. Але враховуючи надзвичайно важкі 
умови виконання будівельно-монтажних робіт зразу ж після аварії, про-
ектні рішення з підсилення не були виконані в повному обсязі. 

Виконані обстеження дозволили виявити фактичні параметри «кор-
сета», умови його обпирання на завали конструкцій і на стіну по осі 50, а 
також ступінь заповнення його бетоном. Стан опори блока балок Б1 і Б2 
був визнаний аварійним. 
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У 1994 р. було виконано підсилення зазначеної опори шляхом підве-
дення під нижні пояси блока балок Б1 і Б2 металевих стояків, опертих на 
бетонну поверхню всередині «корсета». Однак реалізація цього заходу 
вирішила проблему підвищення надійності опори тільки частково. Зали-
шилась потреба в більш кардинальному підсиленні як безпосередньо зон 
обпирання блока балок Б1 і Б2, так і всього західного фрагмента реактор-
ного блока, до складу якого входить стіна по осі 50 і залізобетонний кар-
кас в осях 49÷51'. 

Важливим кроком у вирішенні проблеми підвищення надійності кон-
струкцій, що впливають на безпеку об’єкта «Укриття», була ліквідація 
небезпеки, пов’язаної з аварійним станом вентиляційної труби ВТ-2.  

У процесі обстеження елементів і вузлів несучого каркаса ВТ було 
виявлено близько 30 дефектів, таких як обрив елементів, недопустимий 
вигин або втрата стійкості елементів, значні корозійні пошкодження то-
що. Один із таких дефектів наведено на рис. 6.3.  

 

 
Рис. 6.3. Дефекти несучого каркаса ВТ-2. 

Ремонт несучого каркаса ВТ було виконано в 1998 р. у рамках між-
народного проекту за участю спеціалістів України, США та Канади. 

Починаючи з 1998 р., подальші роботи з обстеження стану будівель-
них конструкцій та їхнього стабілізації виконуються відповідно з ПЗЗ на 
об’єкті «Укриття». 

У рамках ПЗЗ ці роботи набули більш системного та масштабного 
характеру. Цьому сприяли систематизація всієї попередньої інформації 
про стан конструкцій, отримання  нових даних натурних обстежень і роз-
робка комп’ютерних моделей для оцінки надійності конструкцій, що 
впливають на безпеку об’єкта «Укриття». 
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Проведений аналіз стану будівельних конструкцій за весь час їхнього 
існування, а також оцінка ефективності раніше виконаних заходів із під-
силення аварійних вузлів та елементів дав змогу виділити критичні зони 
споруди, що вимагають реалізації додаткових стабілізаційних заходів. 

Як уже зазначалось, підсилення вузлів обпирання південних балок Б1 
і Б2, виконаних у 1994 р., не забезпечило прийнятного рівня надійності 
цього вузла. Крім того, були виявлені також дефекти в зоні обпирання 
північних балок Б1 і Б2. Тому, зважаючи на важливість надійності цих 
вузлів для загальної безпеки об’єкта «Укриття», у 1999 р. було виконано 
додаткове підсилення опор балок Б1 і Б2. Це підсилення передбачало 
приварку додаткових опорних елементів для досягнення більш надійного 
обпирання балок Б1 і Б2 на стіну, а також підсилення самої стіни бетону-
ванням її верхньої частини (рис. 6.4). 

 

 

Рис. 6.4. Підсилення опор балок Б1 і Б2. 

Проектна документація для реалізації вказаного стабілізаційного за-
ходу була розроблена міжнародним консорціумом ICC(MK) у складі 
Washington Group International Inc. (США), BNFL Engineering Ltd. (Вели-
кобританія) і українських організацій: НДІБК, КІЕП та ІПБ АЕС. 

Слід зазначити, що виконані обстеження та перелічені заходи з під-
силення конструкцій дали змогу забезпечити безаварійну експлуатацію 
об’єкта «Укриття». Проте стало очевидним, що будь-які локальні підси-
лення опор балок Б1 і Б2 не вирішують у цілому проблеми надійності по-
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криття над зруйнованим реакторним блоком. Це пов’язано з тим, що увесь 
західний фрагмент об’єкта «Укриття», до складу якого входить стіна по 
осі 50 і каркас по осях 49-51', має значні пошкодження (наскрізні проломи 
в стіні, тріщини, горизонтальні зміщення до 1000 мм) і знаходиться в не-
стабільному стані.  

 

Руйнування вказаної зони могло б призвести до обвалення важкого 
трубного накату, його падіння на завали ЦЗ і конструкції, що локалізують 
ПВМ. Це могло б спровокувати зміщення ПВМ, зміну їхньої геометрії і, 
як наслідок, не виключалась можливість виникнення ядерного інциденту 
при попаданні води. 

 

Крім того, руйнування цих будівельних конструкцій пов’язано із 
значним викидом у навколишнє середовище радіоактивних речовин, що 
знаходяться всередині об’єкта «Укриття». 

 

Таким чином, стабілізація західного фрагмента необхідна для попе-
редження можливого ядерного інциденту і значних радіаційних наслідків 
для персоналу і довкілля. 

 

Незважаючи на виконані в 1988 - 1989 рр. заходи по закріпленню 
верхнього ярусу каркаса ДЕ, стан пошкоджених колон не став стабільним, 
що підтверджувалось даними вимірювань їхніх деформацій. Радіаційні 
наслідки можливого руйнування конструкцій ДЕ обумовлюються розк-
риттям південної частини об’єкта «Укриття» і викидом значної кількості 
радіоактивного пилу. 

 

Враховуючи ці обставини, було зроблено висновок, що стабілізація 
західного фрагмента і каркаса ДЕ повинна бути виконана незалежно від 
конструкції і термінів спорудження НБК. Це пов’язано з тим, що можливе 
обвалення нестабільних конструкцій у процесі експлуатації НБК призведе 
до значного радіоактивного забруднення внутрішніх поверхонь захисної 
оболонки та технологічного обладнання, що не дозволить виконувати на-
лежним чином функції НБК без проведення дезактивації та інших заходів 
із ліквідації наслідків аварії. При цьому реалізація заходів із ліквідації 
наслідків такої аварії може призвести до значного опромінення персоналу, 
що може перевищити дозовитрати на виконання стабілізаційних заходів 
до початку будівництва НБК.  

 

У результаті обстежень опор балки «Мамонт» були виявлені суттєві 
дефекти, що впливали на показники їхньої надійності при екстремальному 
сейсмічному впливі. Зокрема, положення західної опори не відповідає 
проекту (опора розвернута на 180°, навантаження від балки «Мамонт» 
передається на опору зі значним ексцентриситетом). Основою східної 
опори є забетонований завал із щебеню і уламків зруйнованих конструк-
цій, в якому виявлені значні пустоти. 
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Відсутність зварних або болтових з’єднань щитів і щитів-ключок з 
несучими конструкціями і між собою не забезпечує цілісність споруди 
об’єкта «Укриття»  при  екстремальних вітрових і сейсмічних наванта-
женнях. 

У цілому за результатами проведених досліджень було виявлено 29 
зон об’єкта «Укриття», що вимагали прийняття адекватних заходів з їх-
нього підсилення. Ця група нестабільних конструкцій та вузлів увійшла у 
так званий «Перелік 29» [18]. 

6.1.2. Обсяг стабілізаційних заходів 

Виконаний у рамках ПЗЗ (задача 1 пакета А) детальний аналіз стану 
будівельних конструкцій та результатів їхнього розрахунку, а також оцін-
ка ефективності раніше проведених заходів щодо підсилення аварійних 
вузлів та елементів дозволили оптимізувати як «Перелік 29», так і промі-
жний «Перелік 20», розглянутий у передінтегрованому проекті [19]. 

У рекомендованому комплексі з 15 стабілізаційних заходів окремі 
заходи «Переліку 29» і «Переліку 20» були виключені, інші згруповані по 
зонах і об'єднані в єдиний інтегрований проект (табл. 6.1) [20]. Рішенням 
П1 [21] була підтверджена достатність рекомендованого «Переліку 15» 
для стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» на період до 
закінчення будівництва НБК. 

Інтегрований (концептуальний) проект був узгоджений Держатомре-
гулювання України за умови, що рекомендований комплекс стабілізацій-
них заходів буде уточнений на стадії робочого проектування [22, 23]. 

Протягом 2002 - 2003 рр. консорціумом КСК, що складається з укра-
їнських організацій КІЕП, НДІБК і ІПБ АЕС, був розроблений і погодже-
ний з регулюючими органами України робочий проект стабілізаційних 
заходів.  

За результатами робочого проектування були рекомендовані до реа-
лізації невідкладні стабілізаційні заходи 2, 3, 5, 8, 11, 14 і 14а. 

Згодом рекомендований «Перелік 15» був уточнений (табл. 6.2), що 
зафіксовано в рішенні П2 [24]. 

Мінімальний обсяг невідкладних стабілізаційних заходів був обра-
ний з урахуванням таких основних чинників: 

підсилення найбільш ненадійних і небезпечних за наслідками обва-
лення конструкцій; 

мінімізація доз опромінення персоналу, який виконує будівельно-
монтажні роботи; 

будівництво нового безпечного конфайнмента в найближчі роки. 
Відповідне Технічне рішення ДСП ЧАЕС «Про кількість невідклад-

них стабілізаційних заходів,  прийнятих до реалізації в рамках стабілізації 
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Таблиця 6.1. Комплекс заходів щодо стабілізації будівельних конструкцій 
об’єкта «Укриття» (рекомендований «Перелік 15») 

 

№ 
заходу 

Назва стабілізаційного заходу 

Західна зона 
1 Підсилення вузлів обпирання блоків балок Б1 і Б2 в осях 50/Ж і 50П* 
2 Підсилення західного фрагмента об’єкта «Укриття» 

Південна зона 
3 Стабілізація каркаса ДЕ 

Східна і Північна зона 
4 Підсилення вентиляційних шахт 
5 Бетонування верхньої частини північної контрфорсної стіни 

Покриття 
6 З’єднання південних щитів між собою 
7 З’єднання південних щитів-ключок між собою 
8 З’єднання південних щитів-ключок з південними щитами 
9 З’єднання північних щитів-ключок між собою 
10 Фіксація північних щитів-ключок до балки Б1 траверсами 
11 З’єднання північних щитів-ключок з північною контрфорсною стіною за 

допомогою анкерів-фіксаторів 
12 Упирання південних щитів у стіну по осі 50 
13 Об’єднання дисків північної та південної складок за допомогою трубного 

накату 
14 Підсилення західної опори балки «Мамонт» 
15 Упирання південних щитів-ключок у стіни машинного залу 

* Захід реалізовано в 1999 р. 
 

Таблиця 6.2. Уточнений перелік стабілізаційних заходів (згідно П 2) 
 

№ 
заходу 

Назва стабілізаційного заходу 

Західна зона 
2 Підсилення західного фрагмента об’єкта «Укриття» 

Південна зона 
3 Стабілізація каркаса ДЕ 

Східна і північна зони 
4 Локальне підсилення вентиляційних шахт 
5 Бетонування верхньої частини північної контрфорсної стіни 

Покриття 
8 З’єднання південних щитів-ключок з південними щитами 
11 З’єднання північних щитів-ключок з північною контрфорсною стіною  

за допомогою анкерів-фіксаторів 
14 Підсилення західної опори балки «Мамонт» 
14а Підсилення східної опори балки «Мамонт» 
б/н Ремонт легкої покрівлі 
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будівельних конструкцій на ОУ» від 06.05.2004 р. було погоджено Дер-
жатомрегулювання України (лист № 14-14/2560 від 18.05.04 р.). 

У число невідкладних стабілізаційних заходів не був включений за-
хід із локального підсилення вентиляційних шахт (захід 4) через дуже 
складні радіаційні умови у цій зоні. Тому були прийняті такі конструкти-
вні рішення зі стабілізації західного фрагмента (захід 2), що дало змогу 
відмовитися від реалізації заходу 4 із забезпеченням прийнятного рівня 
надійності обпирання балок Б1 на вентиляційні шахти. 

У ході реалізації невідкладних стабілізаційних заходів було виявле-
но, що фактичні дози опромінення персоналу виявилися нижчими розра-
хункових. Це було обумовлено оптимізацією технології виробництва бу-
дівельно-монтажних робіт, застосуванням сучасного будівельного облад-
нання, ефективних екрануючих пристроїв і більш досконалих ЗІЗОД, а 
також тим, що фактичні радіаційні параметри в ЗВР у цілому були більш 
сприятливими, ніж ті, які використовувалися в оцінках дозовитрат на ета-
пі проектування. Дана обставина дозволила переглянути питання про ре-
монт легкої покрівлі об’єкта «Укриття», яку було відкладено за результа-
тами аналізу «доз/витрат/вигод» на етапі розробки робочого проекту. З 
урахуванням позитивного досвіду реалізації невідкладних стабілізаційних 
заходів ДСП ЧАЕС прийняв Технічне рішення № 30 від 22.06.2007 р. про 
виконання ремонту легкої покрівлі (захід без номера). 

6.1.3. Основні конструктивні рішення стабілізаційних заходів 
 

6.1.3.1. Стабілізація західного фрагмента об’єкта «Укриття» 
 

Стабілізація західного фрагмента об’єкта «Укриття» (захід 2) поляга-
ла у спорудженні західніше контрфорсної стіни двох просторових метале-
вих веж, які встановлені на масивні залізобетонні фундаменти і з’єднані 
між собою просторовими блок-фермами у трьох рівнях (рис. 6.5). Вежі 
виконані з консолями, які призначені для обпирання блоків балок Б1 і Б2, 
що виконують функцію основних несучих елементів в системі існуючого 
покриття над зруйнованим реакторним блоком. 

Таке рішення дозволило зняти навантаження на пошкоджені каркас і 
стіну західного фрагмента та передати його на заново зведені конструкції 
веж. Крім того, за допомогою системи спеціальних упорів, розміщених у 
трьох рівнях, забезпечується сприймання новими конструкціями горизон-
тальних навантажень від західного фрагмента об’єкта «Укриття» в нап-
рямку «схід - захід» при сейсмічному впливі. Таким чином, були створені 
умови для фіксації існуючого положення стіни по осі 50 і каркаса, який 
прилягає до неї, та для перешкоджання подальшому їхньому зміщенню в 
західному напрямку, яке могло б призвести до обрушення західного фра-
гмента об’єкта «Укриття». 
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Рис. 6.5. Стабілізація західного фрагмента об’єкта «Укриття». 

 

До початку виконання основних робіт зі стабілізації каркаса ДЕ до-
датково були встановлені металеві підпори під аварійні плити перекриття 
(рис. 6.6). 

Стабілізація каркаса ДЕ (захід 3) передбачала монтаж додаткових 
металевих похилих елементів (підкосів), що з’єднують верхню частину 
колон, які мають значне відхилення від вертикалі в бік машинного залу з 
конструкціями перекриття, що знаходяться нижче і не мають суттєвих 
пошкоджень (рис. 6.7). 

 

 
 

Рис. 6.6. Стабілізація аварійних плит перекриття. 
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Рис. 6.7. Стабілізація каркаса ДЕ. 

6.1.3.2. Стабілізація південної частини об’єкта «Укриття» 

Стабілізація південної частини покриття (захід 8) здійснювалась 
шляхом з’єднання плоских щитів і щитів-ключок між собою у місці їхньо-
го обпирання на балку «Мамонт». Це було досягнуто за допомогою уста-
новлення зв’язкової ферми на зовнішній поверхні покриття (рис. 6.8). 

 

 
 

Рис. 6.8. Стабілізація південної частини об’єкта «Укриття». 
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6.1.3.3. Стабілізація північної частини об’єкта «Укриття» 

Реалізація стабілізаційних заходів у північній частині об’єкта «Ук-
риття» передбачала вирішення одночасно двох проблем: 

об’єднання в єдину конструктивну систему північних елементів: щи-
тів-ключок і контрфорсної стіни (захід 11); 

зміцнення контрфорсної стіни бетонуванням її верхньої частини (за-
хід 5). 

Об’єднання щитів-ключок і контрфорсної стіни було виконане уста-
новленням і закріпленням в опорних частинах щитів-ключок анкерів-
фіксаторів, їхнім розміщенням у незаповненому бетоном внутрішньому 
просторі стіни з наступним бетонуванням цього простору (рис. 6.9).  

Бетонування верхньої частини контрфорсної стіни до проектної поз-
начки (чого не було зроблено при спорудженні об’єкта «Укриття») з уста-
новленими всередину анкерами-фіксаторами підвищило надійність як 
самої стіни, так і забезпечило сприйняття щитами-ключками екстремаль-
них вітрових і сейсмічних навантажень. 

 

 
 

Рис. 6.9. Стабілізація північної частини об’єкта «Укриття». 
 

6.1.3.4. Стабілізація опор балки «Мамонт» 

Стабілізація західної опори балки «Мамонт» (захід 14) передбачала 
підсилення вертикальних хрестоподібних зв’язок шляхом збільшенням 
їхнього перерізу за рахунок приварювання додаткових елементів (рис. 
6.10).  
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Рис. 6.10. Стабілізація західної опори балки «Мамонт». 

 

Стабілізація східної опори балки «Мамонт» (захід 14а) була виріше-
на завдяки заповненню бетоном пустот, що мали місце в її основі (рис. 
6.11).  

 

Рис. 6.11. Стабілізація східної опори балки «Мамонт». 
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6.1.3.5. Ремонт легкої покрівлі 

Ремонт легкої крівлі (захід б/н) передбачав: 
улаштування нового покриття із профільованого настилу на 40 % 

площі покрівлі. Нове покриття встановлювалось поверх існуючого пош-
кодженого покриття; 

заміну нащільників між блоками покрівлі; 
установлення кришок і люків для модернізованої системи пилоприг-

нічення. 
За результатами виконаного аналізу «доз/витрат/вигод» цей захід 

спочатку не був рекомендований для невідкладної реалізації. Проте після 
закінчення основних робіт із невідкладних заходів та уточнення радіацій-
ної обстановки на легкій покрівлі, а також з урахуванням наявності влаш-
тованих шляхів доступу в місця виконання робіт була виконана повторна 
оцінка доз опромінення персоналу на реалізацію даного заходу, що дало 
змогу прийняти рішення про доцільність виконання робіт із ремонту пок-
рівлі.   

Ремонт легкої покрівлі дозволив покращити радіаційну безпеку за 
рахунок зменшення надходження атмосферних опадів усередину споруди 
і зменшення неорганізованих викидів з об’єкта «Укриття», а також під-
вищити загальнопромислову безпеку при експлуатації його систем. 
 

6.1.4. Відповідність будівельних конструкцій технічним критеріям 
і вимогам безпеки 

 

Технічні критерії та вимоги до будівельних конструкцій об’єкта 
«Укриття» встановлені в документах [29, 31]. Зазначені документи міс-
тять проектні критерії, пов'язані з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
подій, критерії будівельного проектування, радіаційної та загальнотехніч-
ної безпеки, а також критерії, що визначаються взаємозв'язком з іншими 
видами діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпе-
чну систему. 

У загальному вигляді вимоги до цілісності споруди об’єкта «Укрит-
тя» формулюються таким чином [26, 29]: 

функції локалізації існуючої зовнішньої оболонки споруди повинні 
бути збережені протягом усього встановленого періоду експлуатації; 

функції локалізації існуючої зовнішньої оболонки повинні бути за-
безпечені при екстремальних впливах таким чином, щоб дотримувалися 
вимоги чинних нормативних документів у частині впливу на персонал і 
навколишнє середовище; 

діяльність на об’єкті «Укриття» повинна здійснюватися відповідно 
до основних вимог, принципів і критеріїв, що передбачені діючими в 
атомній енергетиці нормами, правилами а також документом [27]. 
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У документі [29] установлено термін безпечної експлуатації стабілі-
зованих конструкцій – 15 років. При визначенні цього терміну передба-
чалося, що в зазначений період буде споруджено НБК. 

Згідно з [32], до будь-якої діяльності на об’єкті «Укриття» (проекту-
вання, будівництво та експлуатація) застосовуються основні вимоги, 
принципи і характер технічних і організаційних заходів, які передбачені 
відповідними чинними в Україні нормами і правилами з ядерної та радіа-
ційної безпеки. 

З урахуванням вищевикладеного положення, а також беручи до уваги 
відсутність спеціальних нормативно-технічних документів будівельного 
проектування для об’єкта «Укриття», проектування стабілізаційних захо-
дів здійснювалося з урахуванням вимог документа [28]. 

Виходячи з вимог документа [28], була виконана класифікація буді-
вельних конструкцій за ступенем впливу на радіаційну та ядерну безпеку 
об’єкта «Укриття» (залежно від наслідків їхнього потенційного руйнуван-
ня). Для ранжирування наслідків руйнування конструкцій об’єкта «Ук-
риття» використано підхід до класифікації радіаційних аварій за масшта-
бами відповідно до НРБУ-97 [34], а також з урахуванням наявності зони 
відчуження навколо ЧАЕС: 

до промислових аварій відносяться такі радіаційні аварії, наслідки 
яких не поширюються за межі зони відчуження, а аварійного опромінення 
може зазнавати лише персонал; 

до комунальних аварій відносяться радіаційні аварії, наслідки яких 
поширюються за межі зони відчуження, де проживає населення. 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного до I категорії відне-
сені конструкції об’єкта «Укриття», відмови яких можуть призвести до 
аварійного опромінення населення в умовах комунальної аварії. 

Крім того, до I категорії віднесені конструкції об’єкта «Укриття», ві-
дмови яких можуть вплинути на стан ядерної безпеки внаслідок: 

створення додаткових шляхів і збільшення обсягу надходження ат-
мосферних опадів (води) в ядерно-небезпечні скупчення ПВМ; 

порушення функцій контролю стану ПВМ і підтримки їх у підкрити-
чному стані (в результаті пошкодження/руйнування відповідних систем 
об’єкта «Укриття»); 

неконтрольованого переміщення ПВМ з утворенням нових ядерно-
небезпечних композицій. 

До II категорії віднесено конструкції, відмови яких можуть призвес-
ти до аварійного опромінення персоналу в умовах промислової аварії. 

У той же час, враховуючи радіаційно-небезпечні умови об’єкта «Ук-
риття» і виходячи з необхідності оптимізації обсягу робіт зі стабілізації і, 
відповідно, колективної ефективної дози опромінення персоналу, було 
визнано прийнятним частково зменшити екстремальні навантаження і 
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впливи в порівнянні з вимогами [28]. Значення встановлених таким чином 
розрахункових екстремальних навантажень і впливів для конструкцій I та 
II категорій за умовами їхньої відповідальності за ядерну та радіаційну 
безпеку наведено в табл. 6.3. 

У процесі робочого проектування невідкладних стабілізаційних за-
ходів облік екстремальних навантажень і впливів здійснювався таким чи-
ном: 

снігове й вітрове навантаження, а також вплив кліматичної темпера-
тури приймалися за даними табл. 6.3 як для конструкцій I категорії з тер-
міном експлуатації 15 років; 

сейсмічний вплив приймався рівним 5 або 6 балам (за шкалою МСК) 
як для конструкцій I категорії з терміном експлуатації 15 років або більше 
40 років відповідно. При цьому термін експлуатації конструкцій більше 
40 років був встановлений тільки для стабілізаційного заходу 2; 

навантаження від смерчу не враховувалося (обґрунтування наведено 
нижче). 

 

Таблиця 6.3. Значення розрахункових навантажень і впливів 
 

Навантаження 
та впливи  

I категорія 
II категорія Термін експлуатації стабілі-

заційних конструкцій, роки 
більше 40 

років 
40 15  

Сніг, кгс/м2 210 170 150 100 
Вітер, кгс/м2 75 60 52 42 
Кліматична температура, 0С:     
взимку -45 -35 -30 -22 
влітку +45 +40 +34 +29 
Смерч:     
клас 1.5 1.2 0.9 - 
швидкість вітру, м/с 50 45 40 - 
тиск  вітру, кгс/м2 150 105 95 - 
перепад  тиску,  кгс/м2 300 230 190 - 
Сейсміка, бали 6 5.4 5.0 5.0 
 

Можливість відмови від урахування навантажень від смерчу класу 
F1.5 і нижче для невідкладних стабілізаційних заходів було обґрунтовано 
в документі [33], в якому за результатами виконаного аналізу сформульо-
вано такі висновки: 

наслідки впливу смерчу класу F1.5 і нижче на населення не переви-
щують нижніх меж виправданості для невідкладних заходів (укриття, ева-
куація, обмеження перебування на відкритому повітрі); 
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наслідки впливу смерчу класу F1.5 і нижче на населення не переви-
щують нижніх меж виправданості для довготривалих контрзаходів (прий-
няття рішення про переселення); 

радіаційно-гігієнічні регламенти потенційного опромінення персона-
лу у випадку обвалення конструкцій об’єкта «Укриття» в результаті про-
ходження смерчу класу Fl.5 не перевищують референтних значень, регла-
ментованих НРБУ-97/Д-2000 [35]. 

Таким чином, результати проведеного аналізу радіаційних наслідків 
проходження смерчу безпосередньо над об’єктом «Укриття» на персонал і 
населення, яке проживає за межами зони відчуження, свідчили про те, що 
навантаження від смерчу класу F1.5 і нижче на будівельні конструкції при 
розробці проекту невідкладних стабілізаційних заходів можна не врахову-
вати. 

Підсумкові значення розрахункових навантажень і впливів, прийня-
тих для робочого проектування невідкладних стабілізаційних заходів, на-
ведено в табл. 6.4. 

Таблиця 6.4. Підсумкові значення розрахункових навантажень і впливів 
 

№ 
заходу Сніг, 

кгс/м2 
Вітер, 
кгс/м2 

Кліматична  
температура, °С Смерч, 

клас 
Сейсміка, 

бали 
взимку влітку 

2  150 52 -30 +34 - 6 
3  150 52 -30 +34 - 5 

5 і 11 150 52 -30 +34 - 5 
8 150 52 -30 +34 - 5 

14  150 52 -30 +34 - 5 
14а 150 52 -30 +34 - 5 
б/н 150 52 -30 +34 - 5 

Виходячи з результатів аналізу вихідних подій [29], додаткові впли-
ви, пов'язані із зовнішніми та внутрішніми пожежами, повенями, внутрі-
шнім вибухом водню і/або хмарами пилу, падінням літальних апаратів, 
блискавкою, а також техногенним впливом об'єктів, що знаходяться на 
промисловому майданчику ЧАЕС, у робочому проекті стабілізаційних 
заходів не розглядалися. 

Крім того, у робочому проекті також не враховувалися навантаження 
від зовнішнього вибуху, виходячи з того, що ДСП ЧАЕС реалізує органі-
заційно-технічні заходи, що виключають транспортування та розміщення 
вибухонебезпечних джерел поблизу об’єкта «Укриття» в кількостях, ви-
бух яких може становити небезпеку для його будівельних конструкцій. 

Проектування стабілізаційних заходів здійснювалося з урахуванням 
основних вимог до конструктивних рішень, а також вимог, що визнача-
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ються взаємозв'язками стабілізації з іншими видами діяльності з перетво-
рення об’єкта «Укриття» [29], зокрема: 

забезпечується цілісність зовнішньої оболонки споруди при звичай-
них та екстремальних навантаженнях і впливах; 

при розрахунках будівельних конструкцій передбачаються додаткові 
запаси, що компенсують імовірне зниження якості робіт у зонах підвище-
ної радіації, шляхом уведення додаткового коефіцієнта безпеки по матері-
алах для залізобетонних конструкцій і для зварних монтажних з'єднань 
Кдоп = 0,7; 

забезпечуються мінімальні дози опромінювання при виконанні буді-
вельно-монтажних робіт; 

забезпечується наступність і не створюються обмежуючі умови для 
реалізації подальших етапів перетворення об’єкта «Укриття» (будівницт-
во НБК, вилучення ПВМ та інших РАВ); 

передбачається технічна перспектива розвитку стабілізаційних захо-
дів на випадок, якщо пауза між стабілізацією і спорудженням НБК затяг-
неться; 

передбачається можливість подальшого демонтажу конструкцій піс-
ля спорудження НБК. 

Робочий проект стабілізаційних заходів виконаний відповідно до ви-
мог чинних нормативних документів щодо забезпечення ядерної, радіа-
ційної та промислової безпеки, а також з урахуванням досвіду виконання 
будівельно-монтажних робіт у радіаційно-небезпечних умовах об’єкта 
«Укриття». 

Для обґрунтувань конструктивних рішень стабілізаційних заходів 
були створені комп'ютерні моделі, розрахунок яких виконувався за допо-
могою програмного комплексу «Ліра-Windows». Результати таких обґрун-
тувань викладені в документі [31]. 

 

Ефективність стабілізації оцінювалась залежно від змінювання імо-
вірності відмови стабілізованих конструкцій після виконання заходів із 
їхнього підсилення (з урахуванням навантажень, прийнятих для стабіліза-
ції на термін експлуатації конструкцій 15 років). 

Методика оцінки ймовірності відмов будівельних конструкцій із ви-
користанням ретроспективного підходу докладно викладена в документі 
[36]. Слід зазначити, що за допомогою ретроспективного підходу не мож-
на отримати абсолютних значень імовірностей відмови будівельних конс-
трукцій, а тільки їхні відносні значення, які можуть бути використані для 
проведенні як порівняльного аналізу з метою обґрунтування пріоритетно-
сті виконання тих чи інших стабілізаційних заходів, так і аналізу ефектив-
ності стабілізаційних заходів шляхом порівняння ймовірностей відмови 
конструкцій до і після стабілізації. 
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Імовірності відмови будівельних конструкцій до і після реалізації 
стабілізаційних заходів наведено в табл. 6.5.  

 

Таблиця 6.5. Імовірності відмови конструкцій до і після стабілізації  
(з урахуванням заміни навантаження від смерчу на навантаження  

від екстремального вітру) 
 

 
Конструкції і вузли 

Навантаження, 
що визначає 
необхідність 
стабілізації 

Оцінка ймовірності відмови, 
рік-1 

до  
стабілізації 

після  
стабілізації 

Західна зона 
Західні опори балок Б1 і Б2  

Сейсміка 
1,310-1 110-4 

Стіна по осі 50 з прилег-
лим каркасом 

1,310-1 210-3* 

Західна контрфорсна стіна  
 

Екстремальний 
вітер 

110-4 110-4 
Покриття між західною 
контрфорсною стіною і 
каркасом по осі 51' 

 
110-4 

 
110-4 

Західні ключки 1,410-2 110-4*** 
Південна зона 

Деаераторна етажерка Сейсміка 1,310-1 110-3 
Східна зона 

Східні опори балок Б1 і Б2 
на вентиляційні шахти 

Сейсміка -** 110-4 

Північна  зона 
Північна контрфорсна  
стіна 

Екстремальний 
вітер 

- - 

Північні щити-ключки 1,410-2 110-4 
Покриття 

Опори балки «Мамонт»: 
- на вертикальне наванта-

ження 
- на горизонтальне наван-

таження 

 
Сейсміка 

 
110-4 

 

1,310-1 

 
110-4 

 
110-3 

Південні щити Екстремальний 
вітер 

110-4 410-4 
Південні щити-ключки 1,410-2 

* У результаті виконання стабілізаційного заходу 2 балки Б1 і Б2 спираються 
на нову конструкцію. Тому допускається локальне руйнування стіни по осі 50 з 
прилеглим каркасом, оскільки це не призведе до відмови конструкцій покриття 
об’єкта «Укриття» і, отже, не відбудеться такого розкриття споруди, щоб наслідки 
відповідали масштабам комунальної аварії. 

** Знак «-» означає, що оцінки ймовірності відмови відсутні або виконання 
стабілізаційних заходів не передбачалося. 

*** Імовірність відмови західних ключок знизилася за рахунок реалізації за-
ходу 2. 
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Аналіз імовірностей руйнування конструкцій до і після стабілізації 
свідчить про те, що виконання заходів по їхньому підсиленню виправдано 
і призводить до зниження, приблизно на два порядки, імовірності відмов 
цих конструкцій (за винятком південних щитів). 

Незначне підвищення ймовірності відмови південних щитів після 
стабілізації пов'язано з тим, що для конструкцій південних щитів і півден-
них щитів-ключок визначальним є не несуча здатність, а стійкість поло-
ження. 

Після виконання заходу № 8 (з'єднання південних щитів і південних 
щитів-ключок) критичне навантаження, що визначає стійкість положення 
системи «південні щити – південні щити-ключки», стало менше, так як 
щити повинні втримувати і приєднані до них щити-ключки. Таким чином, 
імовірність відмови цих конструкцій після стабілізації стала однаковою. 
Для  щитів-ключок  вона  зменшилася, а для щитів  відповідно  збільши-
лася і становить 4∙10-4, що є прийнятним для терміну експлуатації до 
15 років. 

Слід підкреслити, що наведені в табл. 6.5 дані відповідають імовір-
ностям відмови окремих конструкцій без урахування впливу залежних 
відмов суміжних з ними конструкцій і тому вони не характеризують зага-
льну ймовірність відмови конструкцій об’єкта «Укриття». Зважаючи на 
це, у табл. 6.6 наведено загальну оцінку ймовірності відмови основних 
конструкцій об’єкта «Укриття». При цьому передбачалося, що якщо від-
бувається відмова конструкцій, які є опорами для інших, то відмова 
останніх відбувається з ймовірністю, рівною одиниці. 

Аналіз даних табл. 6.6 свідчить про те, що: 
загальна ймовірність відмови огороджувальних конструкцій західної 

зони (покриття між західною контрфорсної стіною і каркасом по осі 51 ', а 
також західні ключки) становить 210-3 і визначається відмовою стіни по 
осі 50 з прилеглим каркасом від сейсмічного впливу. Слід зазначити, що 
перераховані конструкції відносяться до конструкцій II категорії за умо-
вами відповідальності за ЯРБ і, отже, радіаційні наслідки їхньої відмови 
будуть незначними і така потенційна аварія буде відноситися до класу 
промислових аварій. Тому ймовірність відмови зазначених конструкцій 
(рівну 210-3) можна вважати прийнятною, виходячи з мінімального обся-
гу невідкладних стабілізаційних заходів; 

загальна ймовірність відмови конструкцій південної зони і покриття 
(опори балки «Мамонт», південні щити і південні щити-ключки) стано-
вить 10-3 і визначається відмовою ДЕ і опор балки «Мамонт» від сейсміч-
ного впливу. При цьому до складу конструкцій даної зони об’єкта «Ук-
риття» входять конструкції I категорії за умовами відповідальності за 
ЯРБ. Імовірність  відмови  зазначених конструкцій (рівну 10-3) можна вва- 
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жати прийнятною, виходячи з мінімального обсягу невідкладних стабілі-
заційних заходів. 

 
Таблиця 6.6. Загальна оцінка ймовірностей відмови основних конструкцій 

(після невідкладної стабілізації) 
 

Конструкції і вузли 

К
ат

ег
ор

ія
  

ко
нс

тр
ук

ці
й 

Оцінка ймовірності  
відмови, рік-1 

 
 
 

Примітка 

бе
з 

вр
ах

у-
ва

нн
я 

за
ле

-
ж

ни
х 

ві
дм

ов
 

 
з 

ур
ах

ув
ан

-
ня

м
 з

ал
еж

-
ни

х 
ві

дм
ов

 

Західна зона 
Західні опори балок Б1 
і Б2 

I 110-4 110-4  

Стіна по осі 50 з приле-
глим каркасом 

II  210-3 210-3  

Західна контрфорсна 
стіна 

II 110-4 110-4  

Покриття між західною 
контрфорсною стіною і 
каркасом по осі  51' 

 
II 

 
110-4 

 

 
210-3 

Загальна оцінка ймовір-
ності відмови визначаєть-
ся відмовою стіни по осі 
50 з прилеглим каркасом Західні ключки 

Південна зона 
Деаераторна етажерка I 110-3 110-3  

Східна зона 
Східні опори балок Б1 
і Б2 на вентиляційні 
шахти 

 
I 

 
-* 

 
110-4 

 

Північна  зона 
Північна контрфорсна 
стіна 

II -* -*  

Північні щити-ключки II 110-4 110-4  
Покриття 

Опори балки «Ма-
монт»: 
на вертикальне наван-
таження  
на горизонтальне нава-
нтаження 

 
I 

 
110-4 

 
110-3 

 
110-3 

 
110-3 

Загальна оцінка ймовір-
ності відмови визначаєть-
ся відмовами ДЕ і опор 
балки «Мамонт» на гори-
зонтальне навантаження 

Південні щити і пів-
денні щити-ключки 

 
I 

 
410-4 

 
110-3 

Загальна оцінка ймовір-
ності відмови визначаєть-
ся відмовою ДЕ 

Легка покрівля II -* -*  
 

*  Оцінка ймовірності відмови відсутня.  
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Таким чином, реалізація невідкладних стабілізаційних заходів доз-
волила підвищити рівень безпеки споруди об’єкта «Укриття», проте пов-
ною мірою критерії безпеки, установлювані нормами радіаційної безпеки, 
не досягнуті. У той же час слід зазначити, що метою здійснення невідкла-
дних стабілізаційних заходів не є повне досягнення цих критеріїв (що в 
принципі неможливо, враховуючи мінімальний обсяг невідкладних захо-
дів), а підвищення рівня безпеки об’єкта «Укриття», виходячи з обмеже-
ного терміну експлуатації стабілізованих конструкцій до 15 років і припу-
скаючи, що в зазначений період буде споруджено НБК. 

Отже, мета здійснення невідкладних стабілізаційних заходів, що по-
лягає в зниженні ризиків руйнування найбільш відповідальних конструк-
цій об’єкта «Укриття» до завершення будівництва НБК, досягнута. Надалі 
проблема нестабільних конструкцій повинна вирішуватися шляхом їхньо-
го демонтажу або посилення всередині НБК. 

 

6.1.5. Організація безпечного виконання будівельно-монтажних робіт 

Зважаючи на те, що будівельно-монтажні роботи будуть виконува-
тись в радіаційно-небезпечних умовах об’єкта «Укриття», розробка прое-
кту організації будівництва в складі робочого проекту стабілізації здійс-
нювалась з урахуванням таких основних принципів: 

максимально можливе виконання робіт за межами локальної зони; 
заводське виготовлення металевих конструкцій і їхня доставка на бу-

дівельний майданчик з максимально можливими габаритами і масою; 
виготовлення арматурних каркасів та сіток на «малій» будівельній 

базі, розташованій у відносно чистій зоні (за межами проммайданчика 
об’єкта «Укриття»); 

укрупнення конструкцій в монтажні блоки у відносно чистій зоні; 
монтаж конструкцій укрупненими блоками або переміщення пов-

ністю змонтованих у відносно чистій зоні конструкцій в проектне поло-
ження; 

використання монтажних кранів великої вантажопідйомності і вели-
кої зони обслуговування для можливості монтажу укрупнених блоків; 

оптимальне розташування шляхів доступу на майданчик будівництва 
і в зони виконання робіт; 

екранування (біологічний захист) шляхів доступу і місць виконання 
робіт; 

відпрацювання виконання окремих операцій на спеціальних макетах 
для тренінгу персоналу; 

використання сучасних високопродуктивних машин, механізмів та 
обладнання для мінімізації затрат праці будівельного персоналу під час 
виконання робіт. 
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Для найбільш масштабного стабілізаційного заходу № 2 розгляда-
лось 4 варіанти будівництва з метою вибору оптимального варіанта [38]. 

Варіант 1 - монтаж металоконструкцій укрупненими блоками, зібра-
ними за межами локальної зони об’єкта «Укриття», що передбачає вико-
нання таких основних робіт: 

монтаж металоконструкцій укрупненими блоками масою до 60 т 
баштовим краном вантажопідйомністю 80 т на вильоті стріли 30 м і верх-
ньою позначкою крюка крана 80 м; 

укрупнене складання металоконструкцій на спеціальному майдан-
чику розмірами 80×135 м, який розміщується за межами локальної зони. 
Для  укрупнення металоконструкцій використовується козловий кран ван-
тажопідйомністю 80 т, прогоном 50 м і верхньою позначкою крюка 25 м; 

розбивку металоконструкцій на монтажні блоки; 
доставку укрупнених блоків у зону дії баштового крана по заліз-

ничних коліях довжиною 150 м на спарених платформах; 
доставку металоконструкцій з «малої» будівельної бази на майдан-

чик укрупненого складання автотранспортом по існуючих дорогах. 
 

Варіант 2 - повне складання металоконструкцій на відстані від 
об’єкта «Укриття» (але в межах локальної зони) і наступне переміщення в 
проектне положення, що передбачає виконання таких основних робіт: 

повне складання металоконструкцій на спеціальних пересувних віз-
ках, установлених на залізничних коліях в локальній зоні. Монтаж кон-
струкцій укрупненими блоками здійснюється за допомогою баштового 
крана вантажопідйомністю 40 т на вильоті стріли 30 м; 

переміщення металоконструкцій у проектне положення. Для пересу-
вання передбачається улаштування насипу з піщаного ґрунту – 17000 м3, 
залізобетонних плит під залізничну колію – 125 м (погонних) та залізнич-
ної колії з рейок Р-65; 

укрупнене складання металоконструкцій блоків на спеціальному 
майданчику розмірами 40×55 м, який розміщується в межах локальної 
зони. Для укрупнення металоконструкцій масою до 40 т використовується 
гусеничний кран вантажопідйомністю 50 т на вильоті стріли 30 м і верх-
ньою позначкою крюка 30 м; 

доставку металоконструкцій з «малої» будівельної бази на майдан-
чик укрупненого складання автотранспортом по існуючих дорогах. 

Варіант 3 - монтаж металоконструкцій укрупненими блоками, зібра-
ними в локальній зоні об’єкта «Укриття», що передбачає виконання таких 
основних робіт: 

монтаж металоконструкцій укрупненими блоками масою до 60 т 
баштовим краном вантажопідйомністю 80 т на вильоті стріли 30 м і верх-
ньою позначкою крюка 80 м, довжина стріли 100 м. Укрупнене складання 
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металоконструкцій виконують на спеціальному майданчику розмірами 
30×40 м, який розміщується в межах локальної зони. Для укрупнення 
металоконструкцій використовується гусеничний кран вантажопідйом-
ністю 50 т на вильоті стріли 30 м і верхньою позначкою крюка крана 30 м 
та основний баштовий кран; 

доставку укрупнених блоків в монтажну зону баштовим краном, 
який послідовно виконує перестановку укрупнених блоків. Для проміж-
них перестановок споруджуються монтажні майданчики із збірних залізо-
бетонних плит; 

доставку металоконструкцій з «малої» будівельної бази на майдан-
чик укрупненого складання автотранспортом по існуючих (або заново 
споруджених) дорогах. 

Варіант 4 - повне складання металоконструкцій за межами локальної 
зони об’єкта «Укриття» і наступне переміщення в проектне положення, 
що передбачає виконання таких основних робіт: 

повне складання металоконструкцій на спеціальних пересувних 
візках, установлених на залізничних коліях за межами локальної зони. 
Монтаж конструкцій укрупненими блоками (за аналогією з варіантом 2) 
здійснюється за допомогою баштового крана вантажопідйомністю 40 т на 
вильоті стріли 30 м. 

переміщення металоконструкцій в проектне положення. Для пере-
міщення передбачається улаштування насипу із піщаного ґрунту – 
63850 м3, залізобетонних плит під залізничну колію – 276 м (погонних) та 
залізничної колії з рейок Р-65; 

укрупнене складання металоконструкцій блоків на двох спеціальних 
майданчиках розмірами 30×40 м, які розміщуються за межами локальної 
зони. Для укрупнення металоконструкцій використовується два гусенич-
них крани вантажопідйомністю 50 т на вильоті стріли 30 м і верхньою 
позначкою крюка крана 30 м; 

доставку металоконструкцій з «малої» будівельної бази на майдан-
чик укрупненого складання автотранспортом по існуючих дорогах. 

 

Варіанти будівництва порівнювались за такими основними показни-
ками: 

трудомісткість; 
колективна ефективна доза (КЕД) опромінення будівельників; 
потреба в робочі силі; 
вартість будівництва.  
При цьому аналізувалась діяльність по кожному із варіантів на різ-

них етапах виконання будівельно-монтажних робіт, зокрема:  
підготовчі роботи в локальній зоні; 
підготовчі роботи за межами локальної зони; 
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основні роботи на «малій» будівельній базі; 
основні будівельно-монтажні роботи; 
облаштування шляхів доступу; екранування. 
Результати порівняння варіантів за вказаними основними показника-

ми засвідчили, що загалом показники для різних варіантів відрізняються 
несуттєво і для остаточного вибору кращого варіанта був потрібен аналіз 
з урахуванням додаткових критеріїв [39, 40].  

Одними із важливих факторів, які впливають на вибір варіанта будів-
ництва, є ризики в процесі здійснення будівельно-монтажних робіт, зок-
рема: падіння баштового крана; падіння укрупнених блоків під час мон-
тажу; падіння вантажів масою до 1 т під час монтажу; падіння (переки-
дання) просторової металевої конструкції при переміщені в проектне по-
ложення. 

Були розглянуті й інші фактори, що впливають на вибір варіанта бу-
дівництва, наприклад об’єм РАВ, наявність досвіду з реалізації подібних 
технічних рішень тощо. Зокрема враховувались такі обставини: 

технологічні операції з укрупнення блоків і їхній монтаж є розпов-
сюдженими і відпрацьованими в практиці будівництва;  

досвід із виконання робіт із переміщення повністю складених конст-
рукцій незначний, нормативна база відсутня, сам процес потребує знач-
них обсягів проектних та підготовчих робіт, утворюється значна кількість 
РАВ; 

переміщення повністю складених конструкцій башт передбачає вла-
штування фундаментів разом з елементами переміщення, що створює сут-
тєві складності при армуванні і бетонуванні фундаментів, а також уск-
ладнює можливість контролю їхніх додаткових просідань та кренів. Не 
виключається, що при бетонуванні фундаментів після переміщення мета-
локонструкцій башт може виникнути крен всієї системи, який важко буде 
усунути. Це пояснюється тим, що основні осідання (приблизно 90 %) від-
буваються під час бетонування. Крім того, при реалізації такої схеми 
також виникає небезпечне ослаблення контрфорсної стіни через необхід-
ність одночасного улаштування 14 вирізів для пропуску упорів. 

 

Остаточні результати аналізу варіантів будівництва стабілізаційного 
заходу № 2 наведено в підсумковій табл. 6.7, що враховує всі раніше розг-
лянуті показники порівняння варіантів. При цьому використовувалась 
така методика аналізу варіантів: 

складається повний перелік показників (критеріїв), що враховуються 
при порівнянні варіантів;  

установлюється максимальна сума балів по всіх показниках (у дано-
му випадку 1000 балів), а також максимальна кількість балів по кожному 
показнику δі;  
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установлюється коефіцієнт відхилення кожного показника по варіан-
тах Кі від найкращого показника інших варіантів;  

по кожному варіанту підраховується сума балів В за формулою 
 

B = Σ δі · Ki ≤ 1000,  при  Ki ≤ 1. 
 

Таблиця 6.7. Результати порівняння варіантів будівництва 
 

Найменування 
показників 

Макси-
мальний 

бал 
 

Оцінка варіантів за окремими 
показниками 

Варіант 
1 

Варіант 
2 

Варіант 
3 

Варіант 
4 

1. КЕД при будівництві:      
коефіцієнти  0,81 0,83 0,82 1 
бали 250 203 205 207 250 
2. Загальна трудоміст-
кість: 

     

коефіцієнти  0,87 0,83 1,0 0,64 
бали 75 65 62 75 48 
3. Вартість:      
коефіцієнти  0,97 0,91 1,0 0,81 
бали 100 97 91 100 81 
4. Потреба в робочі силі:      
коефіцієнти  0,83 0,85 0,88 1,0 
бали 75 62 63 66 75 
5. Ризики при будівницт-
ві: 

     

коефіцієнти  1,0 1,0 1,0 1,0 
бали 100 100 100 100 100 
6. Об’єм РАВ:      
коефіцієнти  1,0 0,5 1,0 0,5 
бали 50 50 25 50 25 
7. Небезпека руйнування 
контрфорсної стіни (уна-
слідок того, що у варіан-
тах 2 та 4 14 вирізів ви-
конуються одночасно):  

     

коефіцієнти  1,0 0,5 1,0 0,5 
бали 50 50 25 50 25 
8. Можливість якісного 
виконання робіт із фун-
даментів (внаслідок того, 
що у варіантах 2 та 4 
ускладнюється армуван-
ня, а в тілі бетону зали-
шаються громіздкі еле-
менти-візки): 

     

коефіцієнти  1,0 0,5 1,0 0,5 
бали 50 50 25 50 25 
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Продовження табл. 6.7 

Найменування 
показників 

Макси-
мальний 

бал 
 

Оцінка варіантів за окремими 
показниками 

Варіант 
1 

Варіант 
2 

Варіант 
3 

Варіант 
4 

9. Вплив осідання фун-
даментів на стійкість 
опорних конструкцій (у 
варіантах 2 та 4 фунда-
мент бетонується в 2 ета-
пи, основні осідання від-
будуться після бетону-
вання на другому етапі, 
коли опорні конструкції 
вже будуть встановлені в 
проектне положення):  

     

коефіцієнти  1,0 0,5 1,0 0,5 
бали 150 150 75 150 75 
10. Додатковий обсяг 
підготовчих робіт, пов’я-
заних з улаштуванням  
піщаного насипу, споруд-
женням фундаментів і 
металевої естакади для 
переміщення металокон-
струкцій в проектне по-
ложення: 

     

коефіцієнти  0,8 0,5 1,0 0,3 
бали 50 40 25 50 15 
11. Наявність досвіду з 
реалізації подібних тех-
нічних рішень (монтаж 
укрупненими блоками, 
переміщення повністю 
складених металоконс-
трукцій в проектне по-
ложення):  

     

коефіцієнти  1,0 0,5 1,0 0,5 
бали 50 50 25 50 25 

Сума балів по варіантах  917 721 948 744 

 
З урахуванням аналізу кількісних і якісних показників розглянутих 

варіантів реалізації стабілізаційного заходу № 2 для подальшої розробки 
був вибраний варіант 3 «Монтаж металоконструкцій укрупненими блока-
ми, зібраними в локальній зоні об’єкта «Укриття». При цьому брали до 
уваги те, що при детальному проектуванні будуть ефективно вирішені 
питання екранування робочих місць і шляхів доступу персоналу. 
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Комплекс підготовчих робіт на будівельному майданчику 

До початку реалізації стабілізаційних заходів був виконаний комп-
лекс підготовчих робіт з метою створення необхідної інфраструктури для 
здійснення стабілізації та підготовки будівельного майданчика до вико-
нання будівельно-монтажних робіт. 

Основними об’єктами інфраструктури для забезпечення безпечної 
діяльності із стабілізації були: 

«мала» будівельна база (рис. 6.12); 
санпропускник на 1430 місць (рис. 6.13); 
санітарний шлюз усередині об’єкта «Укриття»; 
центр підготовки персоналу; 
дільниця дезактивації обладнання та інструменту; 
модернізована система пилопригнічення (МСПП). 
У відповідності з робочим проектом стабілізаційних заходів на поча-

тковому етапі були виконані загальні підготовчі роботи в локальній зоні 
та за її межами, що включали таку діяльність [92, 100]: 

демонтаж існуючих об’єктів у локальній зоні, що заважали вико-
нанню робіт із стабілізації (зокрема, баштового крана КБ-676 та його під-
кранових колій, підпірної стінки, тимчасових вагончиків, ділянок трубо-
проводів, кабелів тощо); 

тампонаж спостережливих свердловин; 
планування території; 
облаштування тимчасових автомобільних доріг; 
монтаж тимчасових будівель; 
монтаж тимчасової трансформаторної підстанції потужністю 630 

кВ·А; 
монтаж установки дезактивації великогабаритного обладнання, ма-

шин та механізмів; 
прокладка тимчасових мереж електропостачання; 
улаштування освітлення будівельного майданчика, мереж зв’язку та 

системи відеоспостереження;  
улаштування монтажного майданчика; 
улаштування майданчика укрупненого складання металевих конст-

рукцій (рис. 6.14); 
улаштування монолітних залізобетонних фундаментів кондукторів 

для складання металоконструкцій підсилення (рис. 6.15); 
улаштування майданчика складування; 
улаштування баластної призми і колій основного баштового крану 

(рис. 6.16); 
монтаж основного баштового крана POTAIN; 
улаштування захисної стінки біля майданчика укрупненого 

складання. 
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Рис. 6.12. «Мала» будівельна база. 

 
 

 

 
Рис. 6.13. Санпропускник на 1430 місць. 
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Рис. 6.14. Роботи з улаштування майданчика укрупненого складання  
металоконструкцій. 

 

 
 

Рис. 6.15. Улаштування фундаментів кондукторів для укрупненого складання 
металоконструкцій. 
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Рис. 6.16. Підкранові колії основного баштового крана MD 3200 «POTAIN». 
 

Стабілізаційні заходи № 14 і № 14а 
 

До початку основних робіт з заходів № 14 і № 14а був виконаний 
комплекс підготовчих робіт з облаштування шляхів доступу в зони вико-
нання робіт, включаючи їхнє екранування, а також облаштування робочих 
місць [41]. 

Для доступу персоналу на покрівлю машинного залу був змонтова-
ний вантажно-пасажирський ліфт, а поруч з ним установлений захисний 
бокс, призначений для захисту персоналу під час вимушених технологіч-
них перерв у роботі, одягання і скидання додаткових ЗІЗ (рис. 6.17). 

На покрівлі машинного залу були змонтовані зовнішні ділянки шля-
хів доступу в зони виконання робіт із заходів № 14 і № 14а (рис. 6.18), а 
всередині об’єкта «Укриття» – внутрішні шляхи доступу безпосередньо 
до західної та південної опор балки «Мамонт» (рис. 6.19 і 6.20). 

У зв’язку з наявністю локальних джерел γ-випромінювання на покрі-
влі машинного залу було виконано екранування частини шляху доступу 
до західної опори балки «Мамонт» у районі технологічного отвору в пів-
денних «щитах-ключках» (рис. 6.21). Крім того, було виконано екрану-
вання в зоні виконання основних робіт із заходу № 14. 

Основні роботи із заходу № 14 включали: 
установлення і закріплення елементів підсилення; 
зачищення зварювальних швів і захист їх від корозії; 
демонтаж риштувань; 
закриття технологічних отворів. 
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Рис. 6.17. Вантажно-пасажирський ліфт і захисний бокс біля стіни  
машинного залу. 

 

 
 

Рис. 6.18. Шляхи доступу для стабілізаційних заходів № 14 і № 14а. 
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Рис. 6.19. Шлях доступу до західної опори балки «Мамонт». 

 
 

Рис. 6.20. Шлях доступу до східної опори балки «Мамонт». 
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Рис. 6.21. Екранування шляху доступу до західної опори балки «Мамонт». 

Основні роботи із заходу № 14а включали: 
установлення та закріплення до існуючих колон з’єднувальних еле-

ментів; 
установлення та закріплення елементів опалубки, що не знімається; 
зачищення зварювальних швів і захист їх від корозії; 
подачу бетонної суміші в опалубку за допомогою автобетононасосу 

по влаштованому на покрівлі машинного залу бетоноводу;  
демонтаж обладнання; 
закриття технологічних отворів. 

 
Стабілізаційний захід № 3 

Особливість виконання робіт із заходу № 3 полягала в тому, що зони 
виконання робіт розташовувались у внутрішніх приміщеннях зруйновано-
го 4-го енергоблока. Це обумовлювало складності у розробці організацій-
но-технологічних рішень для виконання робіт, зокрема в частині механі-
зації технологічних процесів [41, 42]. 

На підготовчому етапі були виконані монтажні отвори в стінах деае-
раторної етажерки і організована площадка для приймання вантажів і по-
дання їх у зони виконання робіт. Для переміщення вантажів усередині 
деаераторної етажерки була влаштована монорельсова колія з талем ван-
тажопідйомністю 1,0 т. 

Для доступу персоналу в ЗВР використовувались існуючі всередині 
деаераторної етажерки сходи і коридори, а також було передбачено дода-
ткове влаштування тимчасового санітарного шлюзу. 
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До початку основних робіт було виконано екранування локального 
джерела іонізуючого випромінювання шляхом установлення свинцевого 
екрану товщиною 10 мм, що дозволило суттєво підвищити безпеку реалі-
зації цих стабілізаційних заходів. 

Будівельно-монтажні роботи із заходу № 3 виконувались у надзви-
чайно стиснутих умовах і передбачали значний обсяг робіт із демонтажу 
трубопроводів та іншого обладнання, а також робіт із прикріплення нових 
металоконструкцій підсилення до існуючих конструкцій. Це обумовило 
необхідність використання високопродуктивного інструменту для різання 
металевих конструкцій і свердління отворів у залізобетонних конструк-
ціях. В якості прикладу можна навести ефективне використання сучасного 
обладнання для свердління отворів у колонах для прикріплення до них 
металоконструкцій підсилення (рис. 6.22). 

 

 
 

Рис. 6.22. Улаштування отворів у тілі залізобетонної колони. 

Стабілізаційні заходи № 5/11 

Стабілізаційні заходи № 5 і № 11 здійснювались одночасно. У зоні 
виконання робіт (ЗВР) були споруджені будівельні риштування, установ-
лені на покриття верхнього каскаду каскадної стіни (рис. 6.23). На ригелі 
будівельних риштувань були навішені захисні екрани. 

Для доступу персоналу на робочу площадку будівельних риштувань 
використовувався вантажно-пасажирський ліфт. В якості евакуаційного 
маршруту використовувались сходи маршеві, установлені на будівельних 
риштуваннях. 

Бетонування проводилось за допомогою автобетононасосу.  
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Рис. 6.23. Улаштування будівельних риштувань із робочою площадкою. 
 

Стабілізаційний захід № 8 

Для доступу персоналу у ЗВР використовувались ділянки шляхів до-
ступу із заходів № 14 і № 14а. Безпосередньо у ЗВР із заходу № 8 були 
змонтовані шляхи доступу вздовж верхнього і нижнього поясів з’єдну-
вальної ферми та екрановані робочі площадки (рис. 6.24). 

Монтаж з’єднувальної ферми здійснювався в два етапи [41]: 
монтаж об’єднаного блока з’єднувальної ферми (Ф1 + Ф2) із закріп-

леною на ньому частиною Ф3; 
установлення Ф3 у проектне положення методом насування по нап-

рямних за допомогою лебідки. 
 

Стабілізаційний захід № 2 
 

В комплекс робіт стабілізаційного заходу № 2 входили такі основні 
операції [41, 42]: 

улаштування монолітної плити ПМ-1; 
виконання робіт із цементації ґрунтів і контролю несучої спромож-

ності основи фундаментів МКП; 
улаштування монолітних фундаментів ФМ-1 і ФМ-2; 
прорізання отворів у контрфорсній стіні та в елементах покрівлі 

об’єкта «Укриття»; 
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монтаж укрупнених блоків МКП; 
монтаж фіксуючих стояків за контрфорсною стіною; 
передача навантаження від балок Б1 і Б2 на МКП із установкою 

шарнірно-рухомих опор ковзного типу; 
зрізання зварювальних швів кріплення балок Б1 і Б2 до конструкцій 

стіни по осі 50. 
Улаштування монолітної плити ПМ-1 включало виконання земляних 

робіт, улаштування бетонної підготовки, армування та бетонування ПМ-1 
(рис. 6.25). 

 

 
 

Рис. 6.24. Шляхи доступу у ЗВР із стабілізаційного заходу № 8. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.25. Роботи з армування та бетонування монолітної плити ПМ-1. 
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Цементація ґрунтів основи полягала в послідовному виконанні опе-
рацій із буріння свердловин, нагнітання в них водоцементного розчину 
під тиском і проведення контролю твердості.  

Буріння свердловин виконувалось за допомогою установки гідрогео-
логічного буріння і пересувною бурильною установкою. Нагнітання роз-
чину у свердловини здійснювалось із використанням двох цементуваль-
них агрегатів, працюючих по черзі (рис. 6.26). 

 

 
 

Рис. 6.26. Работи із цементації ґрунтів основи фундаментів МКП. 
 

Цементний розчин готувався на робочому майданчику за допомогою 
спеціальних установок. Подавання цементного розчину здійснювалось по 
прокладеній лінії нагнітального трубопроводу. Для подавання стиснутого 
повітря використовувався пересувний компресор.  

Характеристика ґрунтів до і після цементації визначалась методом 
„Сrosshole”. 

Бетонування фундаментів ФМ-1 і ФМ-2 виконувалось в опалубці, що 
не знімається, по блоках бетонування за допомогою бетононасосу (рис. 
6.27). 

Установка бетононасосу була передбачена за межами локальної зони. 
Прокладка горизонтальних ділянок бетоноводу була виконана по існую-
чій поверхні ґрунту на опорах. Для прокладання вертикальної ділянки 
бетоноводу була встановлена опора баштового типу, від якої подавання 
бетону здійснювалась по гнучкому бетоноводу в опалубку фундаменту за 
допомогою траверси, навішеної на крюк крана. 
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Рис. 6.27. Роботи з улаштування фундаментів ФМ-1 і ФМ-2. 

Для пропуску ферм-упорів блоків МКП були виконані прорізи у 
контрфорсній стіні. Роботи виконувались із робочих площадок спеціаль-
них риштувань (рис. 6.28). 

 

 
 

Рис. 6.28. Роботи з улаштування отворів у контрфорсній стіні. 
 

Монтаж МКП укрупненими блоками (рис. 6.29 і 6.30) виконувався 
баштовим краном у такій послідовності: 

укрупнені блоки МКП послідовно встановлювались на монтажну 
площадку для стропування і монтажу; 
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Рис. 6.29. Роботи з монтажу нижніх блоків МКП. 
 

 
 

Рис. 6.30. Роботи з монтажу верхніх блоків МКП. 
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два просторових блоки МКП першого ярусу встановлювались на 
фундаменти; 

два просторових блоки МКП другого ярусу встановлювались на 
раніше встановлені блоки, виконувалось їхнє вивіряння в плані й по 
висоті і закріплення до нижніх блоків; 

установлювалась блок-ферма, яка зв’язувала між собою просторові 
блоки МКП другого ярусу, виконувалось вивіряння і закріплення блок-
ферми до блоків МКП другого ярусу;  

установлювались два просторових блока МКП третього ярусу, вико-
нувалось їхнє вивіряння і закріплення до блоків, що розташовані нижче; 

установлювались два просторових блока МКП четвертого ярусу, ви-
конувалось їхнє вивіряння і закріплення до блоків, що розташовані нижче; 

установлювалась блок-ферма, яка зв’язувала між собою просторові 
блоки МКП четвертого ярусу, виконувалось вивірення і закріплення блок-
ферми до блоків МКП четвертого ярусу;  

установлювались два просторових блока МКП п’ятого ярусу, вико-
нувалось їхнє вивіряння і закріплення до блоків, що розташовані нижче; 

установлювались два просторових блока МКП верхнього ярусу, ви-
конувалось їхнє вивіряння і закріплення до блоків, що розташовані нижче. 

Монтаж консольних блоків МКП виконувався баштовим краном у 
такій послідовності: 

установлювались два просторових блока МКП верхнього ярусу з час-
тиною крівлі й тимчасово прикріпленими до них конструкціями подов-
жувальних частин балок, виконувалось вивіряння і закріплення МКП до 
нижче розташованих блоків, а також переміщення подовжувальних час-
тин балок; 

установлювалась західна блок-ферма з частиною покрівлі, що зв’язу-
вала встановлені в осях 54÷57 блоки МКП верхнього ярусу між собою, 
виконувалось вивіряння та закріплення блок-ферми до МКП верхнього 
ярусу; 

установлювалась східна блок-ферма з частиною покрівлі, що зв’я-
зувала встановлені в осях 50÷54 блоки МКП верхнього ярусу між собою, 
виконувалось вивіряння і закріплення блок-ферми до МКП верхнього 
ярусу; 

установлювались і закріплювались вертикальні зв’язки між блоками-
фермами покриття.  

 

Безпосередньо перед монтажем консольних блоків МКП було вико-
нано прорізання отворів у вертикальній частині існуючої покрівлі об’єкта 
«Укриття». 

Роботи з монтажу елементів подовження балок Б-1 і Б-2 виконува-
лось на позначці 60,000 в осях 50/Ж і 50/П. Монтаж включав переміщення 
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до місця  установки,  вивіряння  та  закріплення  консолей до торців балок 
Б-1 і Б-2 за допомогою зварювання. Роботи виконувались на робочій 
площадці після установки захисних екранів у проміжках балок Б-1 і Б-2 та 
по їхніх краях. 

Остаточний вигляд МКП після завершення монтажних робіт показа-
но на рис. 6.31. 

 
 

Рис. 6.31. МКП після завершення монтажних робіт. 
 

Відповідно до рішень робочого проекту для включення в роботу кон-
струкцій підсилення було передбачено піддомкрачування балок Б-1 і Б-2 у 
місцях обпирання на МКП (рис. 6.32). 
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Рис. 6.32. Роботи з передачі навантажень від  балок Б-1 і Б-2 на МКП. 

Для піддомкрачування використовувались вісім домкратів подвійної 
дії з фіксуючою гайкою і дві маслостанції з робочим тиском 700 атм (одна 
на чотири домкрати). 

З метою виключення впливу опорного зусилля від стіни по осі 50 на 
балки  була  виконано  зрізання  зварювальних  швів  кріплення  балок Б-1 
і Б-2 до конструкцій стіни. 
 

Стабілізаційний захід б/н (без номера) 
 

До початку основних робіт були організовані шляхи доступу на лег-
ку покрівлю з використанням раніше змонтованих МКП із стабілізаційно-
го заходу № 2. 

Для захисту персоналу було виконано екранування, що передбачало: 
установлення свинцевих листів під драбиною переходу через парапет 

по осі 50; 
установлення захисного екрана на покрівлі МКП у місці приймання 

вантажів, що подавались краном; 
установлення захисного боксу в локальній зоні. 
На рис. 6.33 показано загальний вигляд легкої покрівлі об’єкта «Ук-

риття» після заміни пошкодженого профільованого настилу. 
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Рис. 6.33. Загальний вигляд легкої покрівлі після ремонту. 
 

6.1.6. Забезпечення радіаційної безпеки 

Виконання будівельно-монтажних робіт у радіаційно-небезпечних 
умовах об’єкта «Укриття» є складною інженерною проблемою, що вима-
гає розробки комплексу заходів із радіаційного захисту як будівельників, 
так і навколишнього середовища [43 - 51].  

Для вирішення цієї проблеми у складі робочого проекту стабілізації 
були розроблені документи з обґрунтуванням безпеки його реалізації,  
зокрема: 

Підсумковий звіт з радіаційної безпеки [52]; 
Оцінка впливів на навколишнє середовище [53]. 
Указані ліцензійні документи були погоджені регулюючими органа-

ми України (Державним комітетом ядерного регулювання, Міністерством 
охорони здоров’я та Міністерством охорони навколишнього природного 
середовища). 
 

Додаткові дослідження радіаційної обстановки 
 

Для організації ефективного радіаційного захисту першочергове зна-
чення мають дані про радіаційну обстановку в зонах виконання робіт, на 
конкретних робочих місцях, а також на маршрутах пересування персона-
лу. Тому до початку робочого проектування стабілізаційних заходів були 
виконані додаткові дослідження з метою отримання необхідних даних з 
радіаційної обстановки в локальній зоні, у внутрішніх приміщеннях і на 
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покрівлі об’єкта «Укриття», включаючи вимірювання: ПЕД; кутових ха-
рактеристик випромінювання; щільності поверхневого забруднення. 

Для проведення досліджень були розроблені конкретні методики і 
установки, адаптовані для реальних умов об’єкта «Укриття», зокрема для 
вимірювання потужності та кутових розподілів інтенсивності γ-випромі-
нювання. 

Потужність еквівалентної дози. Картограму ПД на покрівлі об’єкта 
«Укриття» і в локальній зоні до початку робіт із стабілізації наведено на 
рис. 6.34 і 6.35. 

Аналіз цих даних свідчить про те, що в локальній зоні на рівні землі 
в більшій частині зон виконання робіт ПД становила 200 - 400 мкЗв/год 
(20 - 40 мР/год). У зонах робіт на більш високих позначках значення по-
тужності зростає практично на порядок. 

На окремих ділянках покриття значення ПД досягали 30 - 50 мЗв/год 
(3 - 5 Р/год). 

Основними факторами впливів на персонал є: 
зовнішнє γ-опромінення (основний внесок дає  137Cs); 
зовнішнє β-опромінення відкритих частин шкіри і кришталика ока 

(основний внесок дає 90Sr, у меншій мірі - 137Cs); 
внутрішнє опромінення за рахунок інгаляційного надходження радіо-

активних речовин (основний внесок дають ізотопи 238-241Pu, 241Am, у 
меншій мірі – 137Cs і 90Sr).  

У процесі реалізації стабілізаційних заходів проводились додаткові 
дослідження радіаційної обстановки [54 - 56]. Насамперед, це було обу-
мовлено тим, що на період проведення передпроектних досліджень у де-
які зони виконання робіт був відсутній доступ. Проведені дослідження 
дали змогу оптимізувати технологію виконання будівельно-монтажних 
робіт, а також застосувати додаткові захисні заходи, спрямовані на зни-
ження дозових навантажень на будівельників.  

Зокрема, при обстеженні ЗВР стабілізаційного заходу № 14 були ви-
явлені і охарактеризовані джерела γ-випромінювання, розташовані на 
верхніх позначках, які на етапі передпроектних досліджень були недосту-
пні. За результатами цих обстежень були прийняті рішення з екранування 
робочих місць, що забезпечило зниження дозозатрат на реалізацію цього 
стабілізаційного заходу. 

На етапі реалізації заходу із стабілізації західного фрагмента об’єкта 
«Укриття» (захід № 2) були отримані відсутні дані про розподіл ПД по 
висоті локальної зони в місці монтажу МКП. Унікальність цього дослі-
дження полягала в тому, що потрібно було оцінити реальні радіаційні 
умови в ЗВР по висоті монтажу МКП (позначки 26,000, 41,600, 55,500 і 
58,500) до встановлення блоків у проектне положення.   
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Рис. 6.34. Картограма розподілу ПД на покрівлі об’єкта «Укриття», мЗв/год. 

    243 



244 

 

 
Рис. 6.35. Картограма розподілу ПД у локальній зоні. 
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Тому вимірювання проводились за спеціальною методикою, що пе-
редбачала використання монтажного крана, до крюка якого кріпилась 
платформа з вимірювальним обладнанням. 

Підсумкові значення ПЕД у ЗВР із стабілізації, отримані на різних 
етапах досліджень, включаючи додаткові дослідження в процесі проекту-
вання і реалізації стабілізаційних заходів, наведено в табл. 6.8. У зв’язку із 
значними розмірами ЗВР значення ПЕД у них неоднорідні, тому в таблиці 
наведено діапазони ПЕД. 

 

Таблиця 6.8. Значення ПЕД у зонах виконання робіт із стабілізації 
 

Зони виконання рабіт із стабілізаційних заходів 
ПЕД,  

мР/год 
Захід № 14 

Район монтажу ліфта по осі А, позначка 12,000 10 - 15  

Район облаштування шляхів доступу до західного 
отвору в південних щитах-ключках 

в осях: 
45 - 46 
47 - 48 
49 - 50 

120  
150 - 250 

350  

Район виконання робіт по прорізанню і облаштуванню західного отвору 600 - 1000 

Район виконання робіт по облаштуванню шляхів доступу до західної 
опори в осях Б-В  

95 - 500 

Район виконання робіт на західній опорі в 
осях 50-51/Г. Значення ПЕД наведено після 
екранування ЗВР 

- західна площина опори 
- східна площина опори 
- південна площина опори 
- північна площина опори 

 - на верху зруйнованої стіни 

300 - 1200 
380 - 1400 
150 - 850 

400 - 2400 
до 25000  

Захід № 14а 
Район облаштування шляхів доступу до східного 
отвору в південних щитах-ключках 

в осях:
 

42-43  
44-45 

140 - 250 
80 - 100  

Район виконання робіт по прорізанню і облаштуванню східного отвору 130 - 200 

Район виконання робіт по облаштуванню шляхів доступу до східної  
опори в осях Б-В 

200 - 250 

Район проведення робіт на східній опорі 270 - 1500 

Захід № 3 
Район проведення робіт з облаштування площадки для приймання  
вантажів 

20 - 50 

Район проведення робіт з установки опор у приміщенні Г553/2 5 - 50  

Район проведення робіт з установки опор і основні роботи з підсилення 
металоконструкцій у деаераторній этажерці (приміщення  Г635/3) 

  
  

позначка 24,300 осі Б-В осі 41-50 

ОП-1 
ОП-2 
ОП-3 
ОП-4 
ОП-5 

800 
50 - 70 
10 - 20 
60 - 150 
20 - 50 

позначка 38,600 осі Б-В осі: 41-53 
41-44 
45-53 

10 - 100 
40 - 400 
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Продовження табл. 6.8 
 

Зони виконання рабіт із стабілізаційних заходів 
ПЕД,  

мР/год 
Заходи № 5/11 

Район монтажу риштувань на північному контрфорсі  

позначка 43,470 осі С-Т осі: 

41-42 
43-44 
45-46 
47-48 
49-50 
50-51' 

40 - 60 
35 - 50 
20 - 25 
18 - 30 
5 - 15 

50 - 70 

позначка 53,600 осі С-Т осі: 

41-42 
43-44 
45-46 
47-48 
49-50 
50-51' 

200 - 400 
300 - 500 
400 - 500 
300 - 500 
100 - 500 
300 - 390 

Район установки анкерів і бетонування порожнин на північному контрфорсі 

позначка 54,600 осі С-Т осі:  
41-49 
50-51' 

500 - 1400 
500 - 800 

Захід № 8 
Район монтажу металоконструкцій з’єднання південних ключок з щитами 

позначка 53,000 вісь В осі: 

41-42 
43-46 
47-48 
49-50 
51-52 

150 - 250  
300 

600 - 700 
500 

300 - 500 

позначка 57,500 вісь В осі: 

41-42 
43-44 
45-46 
47-48 
49-50 

650 - 1800  
1500 - 1700  
1500 - 2500  
1500 - 2300 
500 - 1000  

Захід № 2 

Район майданчика укрупненого складання до спорудження захисної  
стінки 

10 - 20 

Район майданчика укрупненого складання після спорудження захисної 
стінки 

2 - 7 

Район будівництва ПМ (до будівництва) 20 - 300 
Район будівництва ПМ (після  будівництва) 3 - 16 
Район будівництва ФМ-1  
позначка 6,000 7 - 16 
позначка 14,000 14 - 24 

Район будівництва ФМ-2
позначка 6,000 10 - 16 
позначка 14,000 30 - 100 

Місця вирізання отворів у контрфорсній стіні
позначка 26,000 

осі Е-И, К, Л 
100 - 150; 

30; 85 
осі Н, О, П-Р 50, 40; 30 
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Продовження табл. 6.8 
 

Зони виконання рабіт із стабілізаційних заходів 
ПЕД,  

мР/год 

позначка 41,600 
осі Е-И, К, Л 

280 - 170, 
95; 90 

осі Н-Р 80 - 90 

Район монтажу МКП біля західної контрфорсної стіни 

позначка 14,000 
вісь П 14 - 24 
вісь Ж 30 - 100 

позначка 26,000 
вісь П 

вісь 54 15 - 30 
вісь 56 10 - 30 

вісь Ж 
вісь 54 70 - 130 
вісь 56 60 - 80 

позначка 29,600 
вісь П вісь 56 15 - 45 
вісь Ж вісь 56 60 - 80 

позначка 41,600 
вісь П 

вісь 54 65 - 80 
вісь 56 35 - 50 

вісь Ж 
вісь 54 140 - 270 
вісь 56 130 - 260 

позначка 45,200 
вісь П вісь 56 43 - 60 
вісь Ж вісь 56 75 - 165 

позначка 50,500 
вісь П вісь 56 25 - 60 
вісь Ж вісь 56 35 - 240 

позначка 58,500 
вісь П вісь 56 36 - 58 
вісь Ж вісь 56 72 - 195 

позначка 61,300 

вісь П 
вісь 50 150 - 1000 
вісь 51` 100 - 500 
вісь 56 30 - 50 

вісь Ж 
вісь 50 150 - 1000 
вісь 51` 100 - 700 
вісь 56 80 - 130 

Район робіт між контрфорсною стіною і стіною по осі 51' 

позначка 10,000 осі Е-П 
вісь 51` 400 - 1000 
вісь 53 900 - 1100 

позначка 26,000 осі Е-П 
вісь 51` 400 - 1000 
вісь 52 900 - 1100 

позначка 41,600 осі Е-П 
вісь 51` 1650 - 2200 
вісь 52 750 - 2100 

Район робіт на крівлі від контрфорсної стіни до стіни по осі 50  
 осі Е-П вісь 51` 500 - 800 
 осі Ж-П вісь 52 130 - 500 

Місця вирізання отворів по осях Ж і П
 вісь П вісь 50 500 - 1900 
 вісь Ж вісь 50 205 - 1500 

Місце робіт із передачі навантаження від балок Б1 і Б2 (до екранування)  
 вісь П вісь 50 700 - 2500 
 вісь Ж вісь 50 500 - 3700 
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Продовження табл. 6.8 
 

Зони виконання рабіт із стабілізаційних заходів 
ПЕД,  

мР/год 
Місце робіт із передачі навантаження від балок Б1 і Б2 (після екранування)

 вісь П вісь 50 75 - 500 
 вісь Ж вісь 50 80 - 500 

Зони робіт з ремонту легкої крівлі 
на покрівлі МКП в осях Н-П  30 - 650 
на парапеті в осях 50/Н-П  600 - 3500 
на легкій покрівлі   200 - 4200 

 
Кутові характеристики випромінювання 

 

Для оцінки кутових розподілів інтенсивності γ-випромінювання і ви-
мірювань коефіцієнта ослаблення застосовувалось розроблений і виготов-
лений в ІПБ АЕС пристрій ДК-У (рис. 6.36). Пристрій ДК-У (дозиметр 
колімований, універсальний) виконаний на основі приладів ДКС-04, 

МКС-07 «Пошук» і ДКС-01 «Селвіс» із вино-
сними колімованими детекторами. В якості 
виносних детекторів γ-випромінювання вико-
ристовувались детектори на основі CdTe. 

Для визначення кутових розподілів ін-
тенсивності γ-випромінювання в повному ті-
лесному куті 4π було розроблено оригінальні 
спосіб і пристрій вимірювання на основі ба-
гатодетекторних установок, підтвердженими 
патентами на винахід [57, 58]. Були виготов-

лені і знайшли широке застосування багатоде-
текторні установки ШД-1 і ШД-2 з термолю-
мінесцентними детекторами (рис. 6.37). 

Детекторний блок установки ШД-1 являє собою свинцеву кулю з 32 
заглибленнями-коліматорами, що рівномірно розташовані по поверхні 
кулі. 

Для оперативної попередньої оцінки кутових розподілів γ-випромі-
нювання і фізичного моделювання біозахисту була розроблена й викорис-
товувалась установка «Екран», зображена на рис. 6.38. Для проведення за 
її допомогою вимірювань детектор розміщався всередині корпусу устано-
вки і з усіх сторін (крім однієї) закривався свинцевими екранами. 

Місця проведення вимірювань кутових розподілів і ослаблення ПЕД 
у зонах виконання робіт із заходів № 2, № 4, № 8 і б/н, виконаних на етапі 
передпроектних досліджень, наведено на рис. 6.39. 

У процесі реалізації стабілізаційних заходів були проведені додатко-
ві дослідження просторового розподілу γ-випромінювання в таких зонах: 

Рис. 6.36. Колімований  
дозиметр.
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Рис. 6.37. Пристрій ШД-1 (у транспортному контейнері) і ШД-2 (зліва). 
 

 
 

 
Рис. 6.38. Установка «Екран». 
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Рис. 6.39. Місця проведення вимірювань кутових розподілів і моделювання біозахисту. 
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у районі північної площини західної опори балки «Мамонт»; 
на північно-західній ділянці покрівлі машинного залу біля отвору в 

південних «щитах-ключках»; 
у районі резервного пульта керування (РПК); 
у районі будівництва фундаментів ФМ-1, ФМ-2 і монтажу МКП. 
Зверху на стіні, що примикає до північної площини західної опори 

балки «Мамонт», були виявлені джерела γ-випромінювання потужністю 
до 20 Р/год і більше. Для визначення впливу цих джерел на формування 
ПЕД (безпосередньо на робочих місцях) були виконані вимірювання ку-
тових розподілів. Отримані дані дозволили вибрати оптимальне рішення з 
екранування. 

Перед початком робіт із стабілізаційного заходу № 14 при проведен-
ні робіт із розмітки отвору в південних «щитах-ключках» було зафіксова-
но перевищення розрахункового значення індивідуальних доз персоналу. 
Для виявлення причин, які викликали перевищення запланованих індиві-
дуальних доз, і з метою подальшої мінімізації дозових навантажень пер-
соналу були проведені додаткові дослідження радіаційної обстановки в 
цьому районі. Вимірювання, проведені за допомогою колімованого детек-
тора в пошуковому режимі, визначили напрямок на найбільш інтенсивні 
джерела випромінювання, а вимірювання з використанням ШД-1 підтвер-
дили отриманий результат. Було прийнято рішення про додаткове екрану-
вання виявлених джерел. 

 

На рис. 6.40 наведено кутові розподіли γ-випромінювання, заміряні в 
районі РПК. Дана робота була проведена у зв’язку з оцінкою необхідності 
екранування джерел γ-випромінювання, розташованих на покрівлі РПК. 
Для вирішення цієї задачі було досліджено просторові характеристики γ-
випромінювання в зонах проведення робіт із спорудження фундаментів 
ФМ-1 і ФМ-2.  

 

Аналіз даних, наведених на рис. 6.40, показав, що основний внесок у 
ПЕД дають джерела, розташовані в напрямку контрфорсної стіни і сходо-
во-ліфтового блока, а також у напрямку верхніх позначок ДЕ. Подальший 
аналіз цих даних і даних інших досліджень підтвердив, що випроміню-
вання від джерел на покрівлі РПК в основному розповсюджуються тільки 
на робочі місця, що знаходяться в безпосередній близькості до покрівлі. 
Їхній вплив на інші робочі місця по бетонуванню фундаменту ФМ-2 не-
значний. Організація екранування цих джерел спричинить додаткові дози 
персоналу. Притому сумарна доза з урахуванням дози на екранування 
буде вищою, ніж сумарна доза без екранування.  

Для мінімізації доз було рекомендовано проведення додаткового ін-
структажу персоналу, направленого на те, щоб його знаходження на робо-
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чих місцях, розташованих у безпосередній близькості до покрівлі, було 
мінімальним, виходячи із технічної необхідності. 

 

 

 
 

Рис. 6.40. Потужність дози γ-випромінювання із різних напрямків на робочих  
місцях при бетонуванні фундаменту ФМ-2, мР/(годср). 
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Щільність поверхневого забруднення 

Узагальнені дані по щільності поверхневого β-забруднення, що зні-
мається у зонах виконання робіт із стабілізації, отримані на різних етапах 
досліджень, наведено в табл. 6.9. 
 

Таблиця 6.9. Результати вимірювання поверхневого β-забруднення,  
що знімається 

 

Зони виконання робіт із стабілізаційних заходів 

Щільність поверхне-
вого забруднення, 

що знімається, 
част./(см2·хв) 

Захід № 14 
Район монтажу ліфта по осі А 50 - 250 
Район облаштування шляхів доступу до західного 
отвору в південних щитах-ключках 

100 - 700 

Район проведення робіт з облаштування шляхів  
доступу до західної опори 

1500 - 42000 

Район проведення робіт на західній опорі 15000 - 300000 
Захід № 14а 

Район облаштування шляхів доступу до східного  
отвору в південних щитах-ключках 

100 - 700 

Район проведення робіт з облаштування шляхів  
доступу до східної опори 

12500 - 82000 

Район проведення робіт на східній опорі 150 - 27000 
Захід № 3 

Район проведення робіт з облаштування площадки для 
приймання вантажів 

1500 - 14000 

Район проведення робіт з установки опор у приміщенні 
Г553/2 

1000 - 55000  

Район проведення робіт з установки опор і підсилення 
конструкцій каркасу ДЕ в приміщенні Г635/3 

1000 - 3700  

Заходи № 5 і № 11 
Район монтажу риштувань і бетонування порожнин у 
північних контрфорсах 

250 - 2750  

Захід № 8 
Район монтажу м/к з’єднання південних ключок 
із щитами 

300 - 1600   

Захід № 2 
Район майданчика укрупненого складання  
(до спорудження захисної стінки) 

1500 

Район майданчика укрупненого складання 
(після спорудження захисної стінки) 

1500 
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Продовження табл. 6.9

Зони виконання робіт із стабілізаційних заходів 

Щільність поверхне-
вого забруднення, 

що знімається, 
част./(см2·хв) 

Район будівництва ПМ  1500 
Район будівництва ФМ-1  100 
Район будівництва ФМ-2 100 

Місця вирізання отворів у контрфорсній стіні 
зовнішня поверхня – 
1500, внутрішня – до 

15000 
Район монтажу МКП біля західної  контрфорсної стіни 100 

Район робіт між контрфорсною стіною і стіною по осі 51' 250 - 15000 

Район робіт на крівлі від контрфорсної стіни до стіни  
по осі 50  

700 - 4000 

Місця вирізання отворів по осям Ж і П 250 - 600 
Місце робіт із передачі навантаження від балок Б-1 і Б-2 
по осях Ж і П 

250 - 550000 

Місце робіт на заключному етапі передачі навантаження 
до 80 % від балок Б-1 і Б-2  

 

по осі Ж: 
Б-1 
Б-2 

 
1400 - 2200 
1400 - 3200 

по осі П: 
Б-1 
Б-2 

 
1850 - 3400 
1200 - 2400 

Зони робіт із ремонту легкої покрівлі  
ЗВР із герметизації (південна частина) 500 - 25000 
ЗВР із улаштування водовідливу (північна частина) 300 - 1100 

 
Заходи з радіаційного захисту 

 

З метою забезпечення радіаційного захисту персоналу в робочому 
проекті стабілізаційних заходів був розроблений і обґрунтований комп-
лекс організаційних, радіаційно-гігієнічних і технічних заходів. 

Заходи із забезпечення радіаційної безпеки розроблені з урахуванням 
того, що будівельно-монтажні роботи здійснюються як діяльність з відк-
ритими джерелами іонізуючого випромінювання. 

Організаційні заходи включали підготовку персоналу підрядних ор-
ганізацій, розробку конкретних процедур з організації безпечного вико-
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нання будівельно-монтажних робіт, здійснення постійного контролю за 
дотриманням вимог радіаційної та загальнотехнічної безпеки. 

Підготовка персоналу, залученого до робіт із стабілізації, проводи-
лась в учбово-тренувальному центрі (УТЦ) ДСП ЧАЕС. Перед підготов-
кою в УТЦ персонал проходив медичну атестацію в Києві, що здійснюва-
лась у рамках реалізації програми «БІОМЕД». Персонал, який не пройшов 
медичну атестацію до наступних процедур підготовки не допускався. 

Теоретична підготовка для робіт в умовах максимально наближених 
до реальних здійснювалась за спеціально розробленими програмами, що 
включали:  

вивчення основ дозиметрії, радіаційно-небезпечних факторів об’єкта 
«Укриття», методів захисту від іонізуючих випромінювань;  

освоєння прийомів користування засобами індивідуального захисту і 
заходами індивідуального дозиметричного і радіометричного контролю; 

дії персоналу в умовах можливих аварійних ситуаціях і аваріях; 
передачу досвіду проведення подібних робіт в умовах дії іонізуючого 

випромінювання; 
освоєння прийомів користування первинними засобами пожежо-

гасіння; 
освоєння прийомів надання першої допомоги потерпілим. 
 

Для практичного відпрацювання нестандартних операцій при вико-
нанні робіт із стабілізаційних заходів було передбачено створення макетів 
№ 1 - 5. 

Макет № 1 був призначений для відпрацювання операцій (монтаж 
блоків підсилення, вирізання отворів у контрфорсній стіні), що виконува-
лись при монтажі конструкцій підсилення західного фрагмента об’єкта 
«Укриття» (захід № 2). 

Макет № 2 призначений для тренінгу персоналу при встановленні 
опорних частин для передачі навантаження на консольну частину підси-
лення західного фрагмента об’єкта «Укриття» (захід № 2). 

Макет № 3 не був побудований у зв’язку з відмовою від реалізації 
стабілізаційного заходу № 4. 

Макет № 4 був призначений для відпрацювання процесу встановлен-
ня у проектне положення монтажних блоків сполучних ферм (захід № 8). 

Макет № 5 (рис. 6.41) був призначений для тренінгу персоналу при 
виконанні робіт із підсилення західної опори балки «Мамонт» (захід 
№ 14), включаючи установку елементів екранування.  

Після здійснення теоретичної і практичної підготовки персонал 
пройшов перевірку знань з радіаційної, пожежної і загальнотехнічної без-
пеки, а також із правил поводження з РАВ в обсязі своїх посадових ін-
струкцій і кваліфікаційних вимог.  
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Рис. 6.41. Загальний вигляд макета № 5. 
 

Персонал, який не пройшов перевірку знань, до робіт з реалізації 
стабілізаційних заходів не допускався. 

Теоретичне навчання персоналу в УТЦ ДСП ЧАЕС і практичний 
тренінг на макетах дозволили: 

набути навики виконання робіт у радіаційно-небезпечних умовах; 
відібрати персонал, придатний для робіт на висоті, у радіаційно-

небезпечних умовах; 
оптимізувати час на виконання технологічних операцій; 
вивчити й уточнити маршрути доступу до робочих місць і шляхи 

евакуації при виникненні аварійних ситуацій; 
освоїти правила користування засобами індивідуального дозимет-

ричного контролю і засобами індивідуального захисту; 
освоїти дії персоналу при можливих аварійних ситуаціях і аваріях. 
До числа основних радіаційно-гігієнічних і технічних заходів радіа-

ційного захисту, які забезпечили значне зниження доз опромінення пер-
соналу й мінімізацію  забруднення  навколишнього  середовища, слід від-
нести:  

організацію санітарно-перепускного режиму; 
зонування місць виконання робіт; 
радіаційний контроль; 
забезпечення персоналу основними і додатковими ЗІЗ, а також конт-

роль за правильністю їхнього використання; 
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екранування; 
пилопригнічення і дезактивацію; 
забезпечення персоналу необхідним обладнанням і засобами особис-

тої і колективної гігієни; 
організацію виконання робіт по єдиним нарядам-допускам (ЄНД); 
забезпечення робіт гучномовцями і радіозв’язком; 
телеспостереження за процесом виконання робіт; 
контроль і нагляд під час робіт; 
медичні послуги і реабілітацію. 
Організація санітарно-перепускного режиму створила умови для за-

побігання переносу радіоактивного забруднення за межі території об’єкта 
«Укриття» завдяки контролю забруднення будівельної техніки і ЗІЗ, відп-
равленню їх за необхідності на дезактивацію або захоронення, перевдя-
ганню і санітарній обробці персоналу. Прохід персоналу на територію 
об’єкта «Укриття» і вихід за його межі здійснювався тільки через санпро-
пускник. 

Для обмеження переносу радіоактивних речовин всередині території 
об’єкта «Укриття» було передбачено зонування робочих місць таким чи-
ном: у зонах виконання будівельно-монтажних робіт виділялись ділянки з 
суттєво різними рівнями радіоактивного забруднення, а на границях цих 
ділянок розміщались тимчасові переносні санітарні шлюзи.  

Усі передбачені проектом захисні заходи при проведенні будівельно-
монтажних робіт із стабілізаційних заходів були виконані. Крім того, у 
процесі реалізації проекту частина заходів із радіаційного захисту уточ-
нювалась і оптимізувалась. 

 
Радіаційний контроль 

 
Радіаційний контроль здійснювався відповідно до вимог діючих у 

ДСП ЧАЕС документів і передбачав: 
дозиметричний контроль; 
контроль за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень; 
контроль за навколишнім середовищем. 
Радіаційний контроль при виконанні робіт здійснювався шляхом 

таких вимірювань: 
ПД і щільності потоку α- і β-частинок; 
щільності потоку α- і β-частинок (загальна забрудненість і та, що 

знімається) від поверхонь інструментів та оснастки, що використовуються 
при проведенні робіт; 

ПД і щільності потоку α- і β-частинок по встановлених маршрутах 
руху автотранспорту; 
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забруднення α- і β-частинками основного комплекту ЗІЗ і шкіряних 
покровів персоналу; 

вміст радіонуклідів в організмі персоналу на початку і в кінці 
робочої зміни; 

індивідуальних доз зовнішнього опромінення персоналу; 
індивідуальних доз внутрішнього опромінення персоналу за резуль-

татами біофізичного контролю. 
 

Крім того, проводився моніторинг повітряного середовища в ЗВР, 
включаючи  дослідження  фільтрів індивідуальних пробовідбірників пові-
тря. 

Радіаційний контроль забезпечувався ДСП ЧАЕС. У місцях виконан-
ня робіт постійно діяли дозиметричні пости, оснащені необхідними при-
ладами. 

При виявленні будь-яких відхилень від усталених параметрів радіа-
ційної обстановки виконувались коректувальні дії, спрямовані на покра-
щення радіаційних умов у ЗВР. 

 

Дозиметричний контроль внутрішнього опромінення виконувався на 
основі документа «Програма медичних і біофізичних обстежень для під-
рядників ПЗЗ». 

При роботах з інтенсивними джерелами іонізуючого випромінюван-
ня в місцях проведення робіт здійснювався постійний контроль ПД, а пер-
сонал забезпечувався індивідуальними прямопоказуючими дозиметрами 
із звуковою сигналізацією. 

Обсяг індивідуального дозиметричного контролю наведено в табл. 
6.10. 

 
Використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 

 
При виконанні будівельно-монтажних робіт були застосовані основні 

і додаткові ЗІЗ. Додаткові ЗІЗ використовувались для захисту персоналу 
при роботі в радіаційно-небезпечних умовах, коли основні ЗІЗ не в пов-
ному обсязі забезпечували дотримання вимог радіаційної безпеки. 

До основних ЗІЗ відносились транспортний і робочий одяг і взуття, у 
тому числі для виконання робіт у холодний період. 

Вибір і використання додаткових ЗІЗ, включаючи ЗІЗОД, захисні 
окуляри і щитки, пластиковий захисний спецодяг здійснювались окремо 
для кожного виду робіт, залежно від їхнього характеру і конкретних умов 
на робочих місцях. 

При цьому найбільша увага приділялось використанню сучасних 
ефективних ЗІЗОД. До факторів, що визначали вибір типу ЗІЗОД, відно-
сились: 
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характер і вміст радіоактивних і інших шкідливих речовин у повітрі 
(дисперсний склад і токсичність аерозолів, наявність парової фази, кон-
центрація шкідливих речовин); 

мікрокліматичні умови на робочих місцях (температура, відносна 
вологість повітря); 

вміст кисню в повітрі на ділянці виконання робіт; 
важкість виконуваної роботи; 
захисні і експлуатаційні властивості окремих зразків ЗІЗОД. 
Додатковими факторами, що визначали вибір типу ЗІЗОД у специфі-

чних умовах робіт із стабілізації будівельних конструкцій, були: 
тривалість виконання робіт; 
щільність поверхневого забруднення радіонуклідами; 
величина потужності дози; 
умови проведення робіт (роботи в замкнутому просторі, стиснуті 

умови). 
 

Таблиця 6.10. Обсяг індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) 
 

Система або засіб контролю 
Спосіб 

отримання 
даних 

Періодичність вимірювань 

ІДК зовнішнього опромінення 

«HARSHAW–8800» 
Прямі  

вимірювання
Раз на місяць 

Оперативні дозиметри Д-2Р, 
PD-3i із звуковою або світло-
вою сигналізацією 

Прямі  
вимірювання

Оперативний постійний контроль 
при всіх видах робіт 

ІДК внутрішнього опромінення 

Експрес-ЛВЛ 
Прямі  

вимірювання
Перед початком і після закінчен-

ня кожної робочої зміни 
Скануючий ЛВЛ 
(знаходився в Києві) 
  

Прямі  
вимірювання

У випадку перевищення контро-
льних рівнів об’ємної активності 

аерозолів або при аваріях 

Біофізичні дослідження 

Відбір проб 
калу і сечі, 
збір мазків  

з носу 

Дослідження проводились відпо-
відно до документу « Програма 
медичних і біофізичних обсте-

жень для підрядників ПЗЗ» 

Персональні пробовідбірники 
повітря 

Прямі  
вимірювання

Використовувались при вико-
нанні зварювальних робіт і абра-
зивному різанню (шліфовці, за-

чистці) для контролю концентра-
ції РА у зоні дихання працівника
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Для обґрунтованого вибору типу ЗІЗОД оцінювались показники умов 
праці, що включали в себе як показники радіаційної обстановки, так і по-
казники мікроклімату в зонах виконання робіт. Особлива увага приділя-
лась вимірюванню концентрацій радіоактивних речовин безпосередньо в 
зоні дихання працюючих, так як при виконанні деяких технологічних 
операцій ці концентрації можуть у десятки, сотні і навіть тисячі разів пе-
ревищувати їхнє середнє значення за зміну або добу, що визначаються з 
використанням стаціонарних пробовідбірників. 

Для виконання робіт по проекту стабілізації були придбані ефективні 
ЗІЗ, види та умови використання яких наведено в табл. 6.11. 

При виборі додаткових ЗІЗ перевага надавалась зразкам, які не тільки 
забезпечували потрібний захист, але й найменше впливали на функціона-
льний стан організму працюючого і на його працездатність. 

У тих випадках, коли за умовами праці використання пластикатових 
ЗІЗ вступало в протиріччя з іншими вимогами безпеки для конкретного 
виду робіт (електрогазозварювальні роботи, роботи на слизьких і замас- 
лених  поверхнях  тощо), то застосовувались  ЗІЗ, що забезпечували в пер- 

Таблиця 6.11. Види додаткових ЗІЗ та умови їхнього використання 

Найменування ЗІЗ Умови використання 

Респіратор РУ-60М  
(патрон А) 

Для захисту органів дихання при переміщенні 
вантажів, монтажі конструкцій і оснастки  

Респіратор РМ-2 
Для захисту органів дихання від аерозолів і парів 
радіоактивних речовин 

Респіратор 3М-9925 
Для захисту органів дихання від шкідливих газо- 
і пароподібних речовин при проведенні зварюва-
льних робіт і різання металоконструкцій 

Респіратор Росток-1П 
Для захисту органів дихання від високодисперс-
них радіоактивних аерозолів у суху погоду  

Респіратор «Тополь-02А» 
Для захисту органів дихання від шкідливих газо- 
і пароподібних речовин при монтажі конструк-
цій, оснастки і виконанні антикорозійних робіт  

Респіратор «Пульс-К» 
Для захисту органів дихання від шкідливих газо- 
і пароподібних речовин при монтажі конструк-
цій, оснастки і виконанні антикорозійних робіт 

Апарат автономного дихання 
АСВ- 2  

Для захисту органів дихання при виконанні ме-
ханічного різання і зачищення металевих повер-
хонь 

Костюм зварника Jupiter Для захисту при виконанні зварювальних робіт 
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Продовження табл. 6.11

Найменування ЗІЗ Умови використання 

Пневмомаска МАС-441, 
шлем НТ, щиток лицьовий з 
світлофільтром АСФ «Хаме-
леон» з фіксованим ступенем 
затемнення і набором фільт-
рів, які забезпечують необ-
хідне очищення повітря від 
зварювальних і радіоактив-
них аерозолів 

Для захисту органів дихання при виконанні зва-
рювальних робіт 

Захисний костюм Tychem C  
Для захисту від шкідливих  газів, парів і техніч-
них рідин, а також від α- і β-випромінювання 

Комбінезон Tyvek Classic 
Для захисту при виконанні пилопригнічення, 
дезактивації і робіт з РАВ 

 

шу чергу вимоги загальнопромислової безпеки. У таких випадках здійс-
нювався посилений контроль за забрудненням спецодягу і контроль його 
своєчасної заміни. 

Персонал, який брав участь у виконанні робіт, до і після зміни про-
ходив контроль на вміст радіонуклідів в організмі на ЛВЛ, а також два 
рази за вахту здавав біопроби.  

Захист відстанню передбачав виконання певного обсягу робіт на 
віддаленні від основних джерел іонізуючого випромінювання, що знахо-
дяться в об’єкті «Укриття». Зокрема, значна частина робіт із стабілізації 
західного фрагмента (захід № 2) виконувалась на «малій» будівельній ба-
зі, а також на майданчику укрупненого складання металоконструкцій, 
віддалених від об’єкта «Укриття». 

Екранування. Оскільки основним фактором небезпечного впливу на 
персонал при виконанні робіт із стабілізації являлось зовнішнє γ-опромі-
нення, тому одним із найбільш ефективних заходів із радіаційного захисту 
будівельного персоналу було постійне або тимчасове екранування.  

Постійне екранування являло собою захисні стіни або щити-екрани, 
що встановлювались на існуючих чи нових конструкціях під час виконан-
ня підготовчих робіт з облаштування шляхів доступу і робочих місць. Та-
кі екрануючі пристрої не підлягали (без необхідності) демонтажу і вико-
ристовуються в рамках діяльності з контролю стану стабілізованих конс-
трукцій і їхнього технічного обслуговування. 

Тимчасове екранування виконувалось для захисту персоналу тільки 
на період проведення робіт і передбачало використання переставних захи-
сних споруд (типу боксу), екранованих навісних і переставних площадок і 
кабінок, виготовлених у заводських умовах. 

261



Прикладом успішного використання екранування є його організація 
для захисту персоналу, працюючого на майданчику укрупненого складан-
ня металоконструкцій, призначених для заходів № 2 і № 8. З цією метою 
була споруджена бетонна стіна товщиною 0,4 м і висотою 9,6 м (рис. 
6.42). 

 

 
 

Рис. 6.42. Захисна бетонна стіна. 
 

Для захисту персоналу під час вимушених технологічних перерв у 
роботі, одягання і знімання додаткових ЗІЗ, а також спостереження за ви-
конанням робіт застосовувались захисні бокси, виготовлені з використан-
ням листового свинцю. Уперше ідея застосування захисних боксів була 
успішно реалізована в процесі стабілізації опор балок Б-1 і Б-2. Загальний 
вигляд захисного боксу показаний на рис. 6.43. 

Для екранування ЗВР із підсилення західної опори балки «Мамонт», 
де складна радіаційна обстановка формувалась джерелами γ-випроміню-
вання з ПЕД до 20 Р/год і більше, був запроектований і змонтований захи-
сний екран розмірами 2,17,0 м (рис. 6.44). Захисні властивості екрана 
забезпечувались свинцевими листами товщиною 10 мм. 

Для мінімізації доз персоналу при виконанні робіт із цементації ос-
нови  в  місцях  улаштування  фундаментів ФМ-1 і ФМ-2 були розроблені 
і впроваджені екрануючі кабінки. На рис. 6.45 і 6.46 наведено конструк-
цію екрануючих кабінок та їхня орієнтація по відношенню до об’єкта 
«Укриття». 

Екрануюча кабінка представляє собою об’ємний каркас із прокатних 
профілів з обшивкою із стального листа розмірами 1000 × 1000 × 2300 мм. 
Стальними листами обшиті верхня і нижня грані кабінки, а також дві бо-
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кові грані (дві стінки). Дві інші бокові грані залишались відкритими. Дах і 
стінки кабінки зовні облицьовані свинцевими листами товщиною 10 мм. 

Усередині двох кабінок, установлених поруч, утворюється захищена 
з трьох сторін і зверху робоча площадка розмірами 1,0×2,0 м, на якій мо-
же розміщуватись буровий майстер протягом усієї робочої зміни і його 
помічник у перервах між робочими операціями. 

Крім того, для захисту робочих місць на майданчику розміщення ме-
ханізмів приготування водоцементного розчину була побудована захисна 
стінка із фундаментних блоків товщиною 600 мм. Стіна довжиною 16,8 м 
і висотою 2,4 м знаходилась на першому каскаді каскадної стіни. На рис. 
6.47 наведено схему екранування робочих місць на вузлі приготування 
розчину. 

 

 
 

Рис. 6.43. Захисний бокс, установлений на шляху доступу  
до опор балок Б-1 і Б-2. 

 
 

 
 

Рис. 6.44. Захисний екран на західній опорі балки «Мамонт». 
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Рис. 6.45. Конструкція екрануючої кабінки. 
 

Були реалізовані й інші рішення з екранування окремих зон виконан-
ня будівельно-монтажних робіт, зокрема: 

екранування ЗВР на північній контрфорсній стіні, товщина свинцю 
5 мм; 

екранування ходових площадок на південних щитах і «щитах-
ключках», товщина свинцю 5 мм; 

екранування робочих місць для виконання робіт із приєднання прос-
торових опор МКП до фундаментів (використовувались вертикальні екра-
ни висотою 2,5 м, установлені з південного і східного боків опор, товщина 
свинцю 5 мм); 

екранування в місцях вирізання отворів у контрфорсній стіні (вико-
ристовувались вертикальні екрани розмірами 3,51,5 м, товщина свинцю 
5 мм); 

екранування консольної частини МКП (використовувались гори-
зонтальний екран шириною 1,8 м із захисним шаром із свинцевих листів 
товщиною 20 (10+10) мм, розміщений під ходовим настилом робочої пло-
щадки, і вертикальні екрани висотою 2,0 м із захисним шаром із свин-
цевих листів загальною товщиною 20 мм, установлені з південного і 
північного боків робочих майданчиків); 

екранування опорних вузлів блоків балок Б-1 і Б-2 (екранування 
виконано у вигляді вертикальних і горизонтальних щитів-екранів; висота 
вертикальних екранів 3,15 м, ширина горизонтальних екранів 1,0 м; 
товщина захисного шару із свинцевих листів 20 мм).  

2
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Дезактивація. У проекті стабілізаційних заходів передбачалось ви-
користання двох способів дезактивації: 

механічний спосіб із використанням щіток по металу та електричної 
шліфувальної машинки;   

хімічний спосіб із використанням ортофосфорної кислоти та універ-
сального миючого засобу спеціального призначення «АБСП». 

 

 
 

Рис. 6.46. Орієнтація екрануючих кабінок залежно від напрямку руху бурових 
установок. 
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Рис. 6.47. Схема екранування робочих місць на вузлі приготування розчину. 

  266 



При виконанні основних і комплексу підготовчих робіт дезактивува-
лись такі елементи і конструкції: 

елементи демонтованих радіоактивно забруднених об’єктів, розта-
шованих у локальній зоні; 

будівельна техніка і спецавтотранспорт; 
внутрішні поверхні технологічних приміщень перебування персо-

налу (захисний бокс, тимчасовий санітарний шлюз); 
інструмент та обладнання; 
поверхні металевих конструкцій для виконання зварювальних робіт. 
Демонтовані об’єкти. Дезактивація демонтованих радіоактивно за-

бруднених об’єктів проводилась тільки для тих конструкцій, які передба-
чалось використовувати повторно. 

Будівельна техніка і спецавтотранспорт. Дезактивація здійснюва-
лась за результатами радіаційного контролю при виїзді за межі проммай-
данчика і періодично в міру радіоактивного забруднення. 

Захисні споруди. Дезактивація захисного боксу і тимчасового саніта-
рного шлюзу проводилась періодично в міру радіоактивного забруднення. 

Інструмент і обладнання. Дезактивація інструмента та обладнання 
проводилась періодично в міру радіоактивного забруднення і при їхньому 
переміщенні за межі локальної зони. 

Поверхні металевих конструкцій. Дезактивація поверхонь металевих 
конструкцій для виконання зварювальних швів здійснювалась сполуками 
на основі ортофосфорної кислоти. Заміна способу дезактивації з механіч-
ного на метод травлення суттєво знизила вихід радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище. 

При виконанні робіт також були передбачені спеціальні піддони для 
дезактивації взуття. 

Якість дезактивації оцінювалась шляхом взяття мазків з оброблених 
поверхонь на наявність α- і β-забруднення, що знімається.  

 

Пилопригнічення. Під час виконання робіт із стабілізації запроек-
товані заходи по пилопригніченню були виконані в повному обсягу.  

Періодичність та обсяг пилопригнічення визначались залежно від 
виду діяльності і кліматичних умов (дощ, холодна пора року тощо). Пи-
лопригнічення застосовувалось у всіх зонах виконання робіт, а також на 
маршрутах пересування персоналу. У суху погоду пилопригнічення про-
водилось кожен день. Крім того, пилопригнічення проводилось перед по-
чатком робіт, позв’язаних з інтенсивним підніманням пилу (при видаленні 
напливів бетону, свердління і різання бетону, прибирання сміття), а також 
під час завантаження сипучих РАВ у спецавтотранспорт. Пилопригнічен-
няя здійснювалося водою із застосуванням спецавтомашин, обладнаних 
цистернами з водяними насосами і розбризкувальними форсунками. 
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Пилопригнічення зон робіт у просторі між контрфорсною стіною і 
стіною по осі 51', а також у районі західної і східної опор балки «Мамонт» 
здійснювалось з використанням МСПП [26, 59]. 

Відеоспостереження. У процесі виконання робіт із стабілізації одно-
часно на різних робочих місцях працювало більше 100 будівельників і 
значна кількість техніки. При цьому роботи одночасно виконувались у 
різних місцях як усередині об’єкта, так і на території проммайданчика. 
Така організація робіт вимагала ефективного управління персоналом, тех-
нікою і виробничими процесами шляхом використання відеоспостере-
ження.  

Установлення 14 камер телеспостереження дозволило одночасно об-
хватити і контролювати весь технологічний процес на всіх робочих міс-
цях, що призвело до зменшення дозозатрат персоналу та відсутності сер-
йозних порушень радіаційної безпеки, техніки безпеки і протипожежної 
безпеки. 

Підсумки реалізації заходів із радіаційного захисту 

Стабілізаційні заходи були реалізовані відповідно до робочого про-
екту. Усі передбачені робочим проектом заходи із забезпечення радіацій-
ної безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт були виконані. 
Частина заходів і радіаційного захисту була оптимізована на етапі реалі-
зації проекту. 

Фактична КЕД опромінення персоналу, що брав участь у реалізації 
стабілізаційних заходів, становила порядку 14 люд.-Зв, що менше проект-
ного значення. Значною мірою це досягнуто за рахунок використання ор-
ганізаційних і технічних заходів із забезпечення радіаційної безпеки, а 
також здійснення додаткових заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності і продуктивності будівельно-монтажних робіт. 

Моніторинг доз, що проводився у процесі виконання робіт із стабілі-
зації, дав можливість своєчасно виявляти й аналізувати випадки відхилен-
ня в більшу сторону фактичних дозозатрат від проектних значень. Це дало 
змогу оперативно приймати коректувальні дії, спрямовані на зниження 
дозових навантажень на персонал і підвищення рівня радіаційної безпеки. 

За час виконання стабілізації серйозних порушень, які могли би 
вплинути на рівень безпеки в цілому, не виникло. Своєчасно виявлені не-
гативні тенденції оперативно розглядались на оперативних нарадах і в 
комітеті безпеки (ALARA). 

 

6.1.7. Захист навколишнього середовища 
 

Основним видом додаткових впливів на навколишнє середовище у 
процесі реалізації стабілізаційних заходів були викиди радіоактивних ре-
човин в атмосферу з наступним їхнім перерозподілом у компонентах на-
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вколишнього середовища. При цьому найбільший внесок у додаткове ра-
діоактивне забруднення навколишнього середовища надавало виконання 
таких робіт:  

земляні роботи в локальній зоні; 
зварювальні роботи та роботи із різання радіоактивно забруднених 

конструкцій, а також очищення їхніх поверхонь. 
У процесі виконання робіт із стабілізації здійснювався контроль за 

надходженням радіоактивних речовин у навколишнє середовище, у ре-
зультаті якого не було зафіксовано перевищення величин, установлених у 
[53]. 

Виконані в робочому проекті оцінки впливів на навколишнє середо-
вище і дані моніторингу його стану в процесі здійснення діяльності зі ста-
білізації показали, що привнесена додаткова кількість радіоактивних ре-
човин становить частку процента від існуючого забруднення території 
зони відчуження.  

Вплив на водне середовище, зокрема р. Прип’ять, також можна вва-
жати незначним, оскільки річне винесення радіонуклідів цією річкою 
приблизно в 5000 разів перевищує загальну величину викидів, що утвори-
лись при виконанні стабілізаційних заходів.  

Найбільш можливим впливом на рослинний і тваринний світ було 
надходження радіонуклідів на прилеглі екосистеми розташованих поблизу 
територій. Однак сумарна середньодобова кількість активності при викиді 
у процесі виконання стабілізаційних заходів була суттєво менша контро-
льних середньодобових рівнів викидів через ВТ-2. Виходячи з цього, мо-
жна зробити висновок, що радіаційна складова практично не вплинула на 
природній покрив прилеглих територій і фауністичні комплекси. 

 

При виконанні заходів зі стабілізації не передбачалось проведення 
робіт, здатних прямо чи опосередковано впливати на умови росту рідкіс-
них рослин, занесених у «Червону книгу України».  

Впливу на об’єкти природно-заповідного фонду на території зони ві-
дчуження не було, через значне їхнє віддалення від об’єкта «Укриття». 
Найближчий до нього з існуючих на території зони відчуження об’єктів 
природно-заповідного фонду знаходиться на відстані 8 км.  

Додатковий радіаційний вплив на персонал, який проживає в Чорно-
билі, і на населення, яке проживає за межами зони відчуження, у резуль-
таті діяльності зі стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» 
практично був відсутній. 

У той же час великий обсяг робіт із стабілізації сприяв залученню до 
цієї діяльності значної кількості будівельників і працівників інших спеці-
альностей, що опосередковано позитивно вплинуло на стан соціального 
середовища у прилеглих регіонах. 
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Таким чином, додатковий радіаційний вплив на всі компоненти на-
вколишнього середовища в результаті здійснення діяльності зі стабілізації 
були прийнятними, враховуючи те, що в разі відмови від стабілізації по-
тенційний радіаційний вплив унаслідок обвалення об’єкта «Укриття» був 
би незрівнянно більшим. 

 
6.1.8. Поводження з РАВ 

 
Однією із особливостей виконання будівельно-монтажних робіт в 

умовах об’єкта «Укриття» є утворення РАВ і необхідність поводження з 
ними.  

У складі робочого проекту стабілізаційних заходів була розроблена 
спеціальна «Програма поводження з РАВ» [60]. 

У процесі реалізації стабілізаційних заходів утворювались ТРВ і 
РРВ, поводження з якими розглянуто нижче. 

Утворені ТРВ були представлені двома видами: 
первинні, що утворились безпосередньо у процесі виконання техно-

логічних операцій; 
вторинні, що утворились у результаті проведення заходів із радіа-

ційного захисту персоналу і навколишнього середовища, а також унас-
лідок забруднення обладнання та інструментів. 

 

Первинні (технологічні) ТРВ утворились в основному при виконанні 
таких робіт: 

планування території, підготовка поверхні під улаштування фунда-
ментів, видалення баластного шару підкранових колій, буріння сверд-
ловин для закріплення ґрунтів та інші земляні роботи; 

розбирання складу кернів; 
демонтаж трубопроводів, розташованих у межах будівельного май-

данчика; 
організація отворів в елементах металоконструкцій західної контр-

форсної стіни; 
ремонт легкої покрівлі. 
 

Основна кількість первинних ТРВ була віднесена до категорій низь-
ко- і середньоактивних РАВ (НАВ і САВ). 

Вторинні ТРВ були представлені:  
ЗІЗ персоналу, що не підлягали дезактивації;  
ганчір’ям та іншими матеріалами для обтирання; 
інструментом та обладнанням, що не підлягали дезактивації. 
Усі вторинні ТРВ були віднесені до категорії НАВ. 
Загальна кількість первинних (технологічних) і вторинних ТРВ, що 

утворились при реалізації стабілізаційних заходів, близько 550 т. 
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У процесі виконання підготовчих робіт утворилась невелика кіль-
кість ВАВ (~ 0,17 м3), які були переміщені у тимчасове сховище твердих 
ВАВ, розміщене на проммайданчику ЧАЕС.  

Цикл поводження з ТРВ включав технологічні операції з радіаційно-
го обстеження місць утворення відходів, поводження з ними і здійснення 
заходів із забезпечення радіаційної безпеки. Різний характер технологіч-
них операцій обумовив необхідність залучення для їхнього виконання 
фахівців відповідного профілю. У зв’язку з цим були розділені об’єми 
робіт із поводження з ТРВ між підрядником на будівництво і замовником. 

Підрядник здійснював попередню характеризацію РАВ у місцях їх-
нього утворення. Ця операція заключалась, насамперед, у візуальному 
контролі земляних робіт з метою виявлення можливих великогабаритних 
включень і нехарактерних для даної робочої зони матеріалів. Крім того, 
перед початком робіт із демонтажу існуючих об’єктів у локальній зоні 
здійснювався контроль відсутності вибухонебезпечних і горючих матеріа-
лів, випадково залишених радіоактивно забруднених предметів тощо.  

Подальше поводження з ТРВ виконувалось згідно з технологічними 
схемами, що враховували особливості відходів (великогабаритні, малога-
баритні, сипучі). 

Великогабаритними вважались відходи, в яких хоча би один габари-
тний розмір перевищував 1,0 м. Дезактивація цих ТРВ з метою їхнього 
переведення у групу матеріалів, що звільнялась би від регулюючого конт-
ролю, не планувалась. Це було пов’язано з тим, що при дезактивації зви-
чайними миючими засобами виводиться тільки поверхневе забруднення, 
що знімається, близько 6 % від загального. 

Великогабаритні фрагменти металоконструкцій, що утворювались у 
процесі робіт, доставлялись основним монтажним краном на майданчик 
збору та завантаження РАВ. 

 

Для забезпечення виконання операцій із пилопригнічення площадка 
була обладнана упорами для можливості установки великогабаритних 
фрагментів у вертикальне положення, що дало змогу наносити пилоприг-
нічуючі сполуки без додаткового кантування цих фрагментів. 

Замовником на цьому майданчику здійснювалось їхнє обстеження з 
визначенням радіаційних характеристик і уточнення габаритних розмірів.  

На основі уточнених габаритних розмірів персонал підрядника ви-
значав можливість транспортування цих великогабаритних ТРВ спецавто-
транспортом. При перевищенні габаритних розмірів, що допускали пере-
везення цих ТРВ, підрядник здійснював фрагментацію великогабаритних 
відходів, пилопригнічення й завантаження на спецавтотранспорт. 

Відповідно до технології підготовки до захоронення РАВ великога-
баритні фрагменти, що транспортувались на пункт захоронення РАВ 
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(ПЗРВ) «Буряківка» у спецавтотранспорті без застосування пакувальних 
засобів, підлягали покриттю пилопригнічуючими сполуками. Роботи з 
пилопригнічення здійснювались на майданчику збору і завантаження 
РАВ. 

Сипучі ТРВ утворювались в основному у процесі виконання земля-
них робіт у локальній зоні при підготовці території для улаштування фун-
даментів і буріння свердловин для цементації ґрунтів. При цьому не пе-
редбачалось розділення ТРВ на НАВ і САВ, оскільки ПЗРВ «Буряківка» 
здійснює приймання і захоронення ТРВ без розділення на категорії. 

У зв’язку з тим, що у техногенному шарі ґрунту в локальній зоні не 
виключалась імовірність виявлення включень ВАВ, то розробка ґрунту 
виконувалась пошарово. 

Залежно від конкретних умов видалений ґрунт, за необхідності, ви-
користовувався на вирівнювання і підсипку окремих ділянок території 
зони робіт. Для цього використовувався ґрунт із радіоактивним забруд-
ненням до 30 мР/год. При відсутності такої потреби або при більш висо-
кому радіоактивному забрудненні сипучі ТРВ передавались на захоро-
нення на ПЗРВ «Буряківка». 

Для перевезення сипучих ТРВ використовувались самоскиди з кузо-
вами, що закриваються, із заповненням кузова не більше 3/4 його об’єму. 
При відсутності самоскидів використовувалась технологія з розміщенням 
відходів в оборотних контейнерах-збірниках (рис. 6.48) з подальшим пе-
ревантаженням у самоскид.  

 

 
 

Рис. 6.48.  Контейнер-збірник об’ємом 1 м3. 
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Завантажені в спецавтотранспорт сипучі ТРВ передавались замовни-
ку для радіаційного обстеження і паспортизації. 

Контейнери-збірники, завантажені керном, направлялись на майдан-
чик збору і завантаження РАВ і перевантажувались у спецавтотранспорт 
для радіаційного обстеження, паспортизації і відправлення на захоро-
нення.  

Під час буріння утворюваний керн із колонкової труби видалявся 
безпосередньо у контейнер-збірник. 

 

Малогабаритні ТРВ у вигляді осколків цегли, бетону та іншого буді-
вельного сміття збирались у первинні упаковки (пластикатові мішки) або 
контейнер-збірник, а потім доставлялись на площадку збору і заванта-
ження РАВ для передачі замовнику. При можливості також здійснюва-
лось безпосереднє завантаження відходів у кузов спецавтотранспорту.  

 

Для збору вторинних малогабаритних відходів, що утворювались у 
процесі виконання робіт на верхніх позначках об’єкта «Укриття» (техно-
логічних відходів у вигляді відпрацьованих відрізних кругів, залишків 
електродів, ручного інструменту, що вийшов з ладу, а також інших дріб-
них відходів), основним монтажним краном встановлювались у зонах ви-
конання робіт контейнери-збірники. У міру заповнення контейнери-
збірники видалялись тим же краном на площадку збору і завантаження 
РАВ. 

Захоронення малогабаритних ТРВ як і інших твердих відходів здійс-
нювалось на ПЗРВ «Буряківка». 

 

Основними джерелами утворення РРВ при здійсненні стабілізацій-
них заходів були: роботи з дезактивації конструкцій, обладнання та ін-
струменту; санітарна обробка персоналу.  

 

РРВ, що утворювались при виконанні цих операцій, мали низьку пи-
тому активність. Відходи представляли собою негорючі, малосоляні 
(вміст солей до 5 г/л) розчини неорганічних речовин і миючих засобів у 
воді. Радіонуклідний склад РРВ в основному визначався 137Cs, 90Sr, 
239 240Pu і 241Am. 

 

Основні об’єми РРВ складали води санпропускника (~ 5200 м3), що 
утворились у результаті санітарної обробки персоналу і відносились до 
НАВ. Об’єм РРВ у результаті дезактивації будівельної техніки, спецавто-
транспорту і контейнерів для РАВ, малогабаритного обладнання, ЗІЗ не 
перевищив 770 м3. 

 

Дезактивація малогабаритного обладнання, оснастки та ЗІЗ здійсню-
валась на дільниці дезактивації, а автотранспорту, великогабаритного об-
ладнання – на мобільній установці. 

Поводження з РРВ виконувалось персоналом ДСП ЧАЕС. 
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6.1.9. Технічне обслуговування та контроль стану  
стабілізованих конструкцій 

 

Технічне обслуговування та контроль стану стабілізованих констру-
кцій здійснюється відповідно до регламенту [27] і включає: 

візуальний огляд і геодезичний контроль; 
ремонт із підтримки в працездатному стані конструкцій, вузлів і еле-

ментів. 
При візуальному огляді стабілізованих конструкцій і вузлів сполу-

чення фіксується наявність: 
гнутих елементів ферм і опор, їхня кривизна; 
пошкоджених/розірваних болтів або зварних швів у вузлах з'єднання 

елементів; 
пошкоджень захисного покриття у зварних швах і на прилеглих діля-

нках; 
тріщин у фасонних елементах і вузлах з'єднання; 
зміщення, перекосів або провисань опорних вузлів; 
деформації окремих елементів, місцевих прогинів на полицях прока-

тних елементів; 
корозійних пошкоджень конструкцій. 
Класифікація виявлених дефектів і пошкоджень виконується відпо-

відно до критеріїв, установлених у нормативних документах [61, 62]. Згід-
но з документом [62] дефекти і пошкодження повинні бути віднесені до 
однієї з категорій: 

до категорії А належать дефекти і пошкодження особливо відповіда-
льних елементів і з’єднань, що становлять безпосередньо небезпеку для 
руйнування; 

до категорії Б належать дефекти та пошкодження, що не становлять у 
момент виявлення безпосередньої небезпеки для конструкцій, але в пода-
льшому можуть викликати пошкодження інших елементів (вузлів, з'єд-
нань) і при розвитку перейти до категорії А; 

до категорії В належать дефекти і пошкодження, що не належать до 
категорії А і Б, наявність яких не пов'язана з загрозою руйнування. 

Періодичність візуального контролю стабілізованих конструкцій 
установлена, виходячи з існуючого досвіду проведення подібних робіт, 
рівня радіаційної обстановки, і наведена в табл. 6.12. 

Крім планового періодичного контролю передбачається контроль пі-
сля впливу екстремальних навантажень від вітру, снігу і землетрусу, зок-
рема: снігового навантаження - 105 кгс/м2; вітрового навантаження – 
36 кгс/м2; землетрусу - 4 бали. 

У випадку виявлення дефектів і пошкоджень категорії А ДСП ЧАЕС 
повинно залучити спеціалізовану організацію для оперативного обсте-
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ження технічного стану конструкцій і видачі рекомендацій щодо подаль-
шої їхньої експлуатації. 

Після стабілізації  додатково  виконуються  геодезичні  спостережен-
ня за деформаціями каркаса ДЕ та МКП західного фрагмента об’єкта 
«Укриття». 

 

Таблиця 6.12. Періодичність візуального контролю стабілізованих  
конструкцій 

 

Об’єкт контролю 
Періодичність  

контролю 
Західна опора балки «Мамонт» раз на рік 
Східна опора балки «Мамонт» раз на рік 
Металеві конструкції підсилення аварійних плит 
у ДЕ 

раз на півроку 

Металеві конструкції підсилення каркаса ДЕ раз на півроку 
Вузли сполучення зв’язкової ферми з конструкція-
ми південних щитів і південних щитів-ключок 

раз на рік 

Вузли сполучення північних щитів-ключок 
з північною контрфорсною стіною 

раз на рік 

Просторові МКП західного фрагмента  раз на рік 
Фундаменти МКП раз на рік 
Вузли сполучення МКП і балок Б1 та Б2 раз на квартал 
Вузли примикання консолей МКП до колон 
каркаса по осі 51' 

раз на рік 

 

Геодезичні вимірювання положення верху колон каркаса ДЕ здійс-
нюються по нових контрольних марках, установленим у верхній частині 
колон у листопаді 2006 р. Результати вимірювань за листопад 2006 р. 
служать вихідними даними для подальших спостережень за каркасом ДЕ. 

Значення контрольних і критичних рівнів зміщень для конструкцій 
каркаса ДЕ, установлені після реалізації стабілізаційних заходів, наведено 
в табл. 6.13. Величина критичного рівня зміщень встановлена, виходячи з 
того, що подальше відхилення колон у бік машинного залу призведе до 
збільшення деформацій розтягнутих стержнів у стиках колон на позначці 
+24,300 м. У разі перевищення критичного відхилення слід очікувати ви-
черпання резерву пластичних деформацій у найбільш напружених стриж-
нях крайніх рядів і, як наслідок, подальшого розриву стрижнів у стиках 
колон, що може призвести до руйнування колон верхнього ярусу. Конт-
рольний рівень установлено не більше 70 % від критичного. Періодич-
ність вимірювання раз на півроку й після землетрусу 4 і більше балів.  

При досягненні контрольного рівня зміщення періодичність вимірю-
вань збільшується до разу на квартал. При досягненні критичного рівня 
зміщення ДСП ЧАЕС повинно залучити спеціалізовану організацію для 
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оперативного обстеження технічного стану конструкцій і видачі рекомен-
дацій щодо подальшої їхньої експлуатації. 

 

Таблиця 6.13. Значення контрольних і критичних рівнів  
переміщення каркаса 

 

 

Параметр, що контролюється 
Контрольний 

рівень 
Критичний 

рівень 

Зміщення верху колон залізобетон-
ного каркаса ДЕ по геодезичних 
марках, мм/рік 

10 15 

 

Для виконання геодезичних спостережень за деформаціями МКП за-
хідного фрагмента об’єкта «Укриття» вибрані точки, зміщення яких най-
більш точно відображають експлуатаційну придатність основних конс-
труктивних елементів підсилення. Розташування цих точок, в яких уста-
новлені геодезичні марки, наведено на рис. 6.49.  

 

 
 

Рис. 6.49.  Схема розташування геодезичних марок на МКП. 
 

Чотири марки (10692, 10694, 10709 і 10723), що розміщені у верхній 
частині МКП, дозволяють контролювати деформації у вузлах, які є най-
більш репрезентативними з точки зору загальної експлуатаційної придат-
ності МКП - місцях обпирання балок Б1 і Б2. Для цих марок установлено 
значення контрольних і критичних рівнів зміщень, які наведені в табл. 
6.14 і 6.15. Значення контрольних рівнів зміщень прийнято не більше 
70 % від критичних рівнів. 
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Таблиця 6.14. Значення критичних рівнів зміщень (при умові  
сумісного зміщення західних опор балок Б1, Б2 і стіни по осі 50), мм 

 

Напрямок  
зміщень 

Номери марок 
10692 10694 10709 10723 

X(-) -27 -28 -21 -23 
X(+) 30 30 27 28 
Y(-) -11 -11 -11 -11 
Y(+) 11 11 11 11 
Z(-) -31 -30 -27 -28 
Z(+) 22 22 20 21 

 
Таблиця 6.15. Значення контрольних рівнів зміщень (при умові 

сумісного зміщення західних опор балок Б1, Б2 і стіни по осі 50), мм 
 

Напрямок  
зміщень 

Номери марок 
10692 10694 10709 10723 

X(-) -19 -20 -15 -16 
X(+) 21 21 19 20 
Y(-) -8 -8 -8 -8 
Y(+) 8 8 8 8 
Z(-) -22 -21 -19 -20 
Z(+) 15 15 14 15 

 
Періодичність вимірювання раз на квартал і після землетрусу 4 і бі-

льше балів. При досягненні контрольних рівнів переміщень періодичність 
вимірювань збільшується до разу на місяць. При досягненні критичного 
рівня зміщення ДСП ЧАЕС повинно залучити спеціалізовану організацію 
для оперативного обстеження технічного стану конструкцій і видачі ре-
комендацій щодо подальшої їхньої експлуатації. 

За весь період експлуатації стабілізованих конструкцій не було вияв-
лення дефектів і пошкоджень категорії А, а також перевищення контроль-
них та критичних рівнів їхніх зміщень.  

У подальшому контроль стану стабілізованих та інших конструкцій 
об’єкта «Укриття» буде здійснюватись з використанням ІАСК, інформація 
щодо якої наведена в п. 6.3. 
 

6.2. Модернізована система пригнічення радіоактивних аерозолів  
 

Досвід 10-річної експлуатації [63, 64] 
 

Наприкінці 1989 р. була введена в експлуатацію СПП. Установка мі-
стила один колектор з 14 форсунками і покривала тільки центральну час-
тину підпокрівельного простору об’єкта «Укриття» (рис. 6.50, а). 
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У 2003 р. була проведена модернізація СПП. В експлуатацію була 
введена МСПП, яка містила 49 форсунок і покривала весь підпокрівель-
ний і контрфорсний простори об’єкта «Укриття» (рис. 6.51, а). 

 

Десятирічний період експлуатації МСПП можна умовно розбити на 
такі періоди: 

1. Пилезакріплення необроблених поверхонь підпокрівельного про-
стору (2004 р.). У цей період застосовувалися пилопригнічуючі розчини 
складу АК-501 з низькою концентрацією силоксанакрилату (5 і 11,5 %), 
що дало змогу просочити сипучі поверхні на глибину до 5 см (рис. 
6.52, а).  

2. Нарощування (2005 - 2013 рр.) полімерного покриття [63, 64] до 
200 мкм (вимога регулюючого органу). У цей період застосовувалися роз-
чини  складу  АК-501  С з  концентрацією  23 %,  що  дозволило  створити  
стійке полімерне покриття практично на всій зрошуваній площі (див. рис. 
6.52, б та в). Локалізуюче полімерне покриття забезпечило закріплення 
пилу в зонах дії установки МСПП, надійно закріпило субстрати (пісок, 
будівельну крихту тощо) і має високу локалізуючу здатність стосовно - і 
-активних забруднень. Товщина шару покриття за один сеанс роботи 
МСПП досить велика – 20 - 140 мкм. 

Період оптимізації роботи МСПП - 2014 - 2015 рр. 
 

За час 10-річної експлуатації МСПП (2003 - 2014 рр.) у підпокрівель-
ний простір об’єкта «Укриття» було подано ~ 655 м3 локалізуючої суміші 
(сухий залишок ~134,6 т) і 421,8 м3 промивного складу. На поверхнях (бе-
тон, метал, сипучі матеріали тощо) підпокрівельного та міжконтрфорсно-
го просторів утворилося захисне полімерне покриття, суцільне, яке вкри-
ває практично 100 % площі. Це значно поліпшило радіаційну обстановку 
всередині об’єкта «Укриття» і в навколишньому середовищі. 

 

1. Поверхневе забруднення в підпокрівельному просторі знизилося 
на порядки і за останні роки практично не змінювалось. 

2. Неорганізований викид РА знизився:  
на верхніх позначках інтегральний - з 790 до 210 МБк; добовий – 

з 2,2 до 0,76 МБк/добу;  
у системі «Байпас» - з 15 до 2,1 Бк/м3 і за останні роки знаходиться 

практично на одному рівні. 
Тому подальша робота МСПП за існуючим регламентом у 2015 - 

2016 рр. не приведе до помітного поліпшення радіаційної обстановки. 
 

3. Досягнута необхідна товщина плівкового покриття в підпокрівель-
ному і міжконтрфорсному просторах: бетон 40 - 700 мкм; пластик 40 - 600 
мкм; метал 40 - 500 мкм; скло 20 - 75 мкм. Глибина просочення сипучих і 
пухких матеріалів 35 мм і вище. 
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Рис. 6.50. Підпокрівельний простір об’єкта «Укриття» (а); СПП радіоактивних аерозолів у 1989 р. (б); МСПП (в). 
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Рис. 6.51. Схема розташування форсунок МСПП у 2003 р. (а) та їхня робота (діаметр факела 14 м) (б), а також стан  
полімерного покриття (в) і його товщина (г). 
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Рис. 6.52. Загальний вигляд зразків полімерного покриття (1): а - сипучих матеріалів; б - металевих поверхонь; в - гравію; 
товщина полімерного покриття (2): г - бетон 200 мкм; д - скло 75 мкм; е - пластикат 300 - 600 мкм. 

ба в 

г д е 

1 

2 

плівка

скло

плівка

бетон

281 



282 

 

Результати контролю товщини плівкового покриття у 2014 - 2015 рр. 
не виявили помітного її зростання. Це викликано низькою адгезією лока-
лізуючого складу на вже практично глянцевих поверхнях і його змив при 
подачі промивного складу. Тому подальша робота МСПП за існуючим 
регламентом у 2015 - 2016 рр. не приведе до помітного поліпшення пара-
метрів плівкового покриття. Більш того, це призведе (крім додаткових 
фінансових витрат) до збільшення РРВ, що містять силоксанакрилатну 
емульсію (рис. 6.53), яка утруднює переробку РРВ. 

Прогнозні оцінки за результатами непрямих оцінок якості стану по-
лімерного покриття в підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття» ста-
ном на 31 грудня 2016 р. становитимуть: 

середня швидкість добового викиду «неорганізованих» викидів РА 
(рис. 6.54, а) через покрівлю об’єкта «Укриття» 0,26 МБк/добу, що навіть 
нижче нижньої оцінки середнього за 2011 - 2015 рр.; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

середня швидкість місячного викиду через систему «Байпас» в НВТ 
(див. рис. 6.54, б) 1,77·104 Бк/міс, що в 1,6 рази більше верхньої оцінки 
середнього за період 2011 - 2015 рр., але знаходиться в межах похибки 
прогнозу; 

середні концентрації Σβ Бк/м3 радіоактивного забруднення призем-
ного шару повітря на проммайданчику (див. рис. 6.54, в) становитимуть:  

Рис. 6.53. РРВ, що містять (білий 
колір) силоксанакрилатну емульсію 
у приміщеннях: а - 009/4; б - 012/15;  
в - 012/15. 
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в 
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Рис. 6.54. Прогнозна оцінка динаміки за станом на 2016 р.: а – неорганізовані викиди; б – організовані викиди;  

в – активність РА в локальній зоні; г – поверхневе радіоактивне забруднення поверхні підпокрівельного простору. 
 

Межа безпечної експлуатації 

α = 0,26 Бк/м3, β = 72 Бк/м3.

α = 0,4 МБк/добу, β = 25 МБк/добу 

α- 200 част·см-2·хв-1,  β- 20 000 част·см - 2·хв-1. 

(а) 

(в) (г)

(б)
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по АУ № 1 0,0052 Бк/м3; АУ № 2 0,0053 Бк/м3; АУ № 3 0,0132 Бк/м3. По 
АУ № 1 і АУ № 2 концентрації знаходяться в межах середніх оцінок у 
період 2011 - 2015 рр., а по АУ № 3 прогнозна середня концентрація Σβ 
перевищує верхню межу середньої розрахункової концентрації в 2011 - 
2015 рр. у 1,6 раза; 

середнє значення поверхневого забруднення (див. рис. 6.54, г) 
2570 част.·см-2·хв-1 і 8550 част.·см-2·хв-1 навіть нижче верхньої оцінки се-
редніх вибірок за 2011 - 2015 рр. 

Отримані дані дають підставу переглянути існуючий регламент ро-
боти МСПП у бік скорочення періодичності сеансів її роботи з нарощу-
вання полімерного покриття і перейти до регламенту, який повинен забез-
печити підтримку його фізико-механічних властивостей. Для цього треба 
розробити нову технологію нанесення полімерних складів з малою конце-
нтрацією з урахуванням співвідношення з кількістю промивного складу. 

 

6.3. Інтегрована автоматизована система контролю 
 

ІАСК призначена для забезпечення [1, 6]: 
підвищення радіаційної, ядерної, промислової безпеки та безпеки на-

вколишнього середовища;  
підвищення аварійної готовності; 
інтегрування систем контролю в єдину автоматизовану систему. 
Для виконання цих завдань ІАСК має такі основні функції: 
збір, обробка (включаючи статистичний аналіз), передача, реєстра-

ція, запис і зберігання інформації, одержаної від інформаційних систем 
нижнього рівня; 

зручне для користувача відображення даних; 
повтор для користувача ІАСК запобіжних та аварійних сигналів, що 

подаються з підсистем контролю (ПСК); 
реєстрація часу появи запобіжних та аварійних сигналів; 
централізоване відображення контрольованих параметрів та інфор-

мації по доступності кожної ПСК; 
отримання, реєстрація та виконання користувальницьких запитів по 

роботі з інформацією (пошук обраних графічних зображень, уведення та 
зміна даних у базі даних тощо); 

інформаційне забезпечення користувача шляхом надання доступу як 
до внутрішніх, так і зовнішніх джерел інформації; 

самотестування, у тому числі контроль стану елементів системи вер-
хнього рівня, каналів і ліній зв'язку; 

відновлення інформації від ПСК до інтегрованої бази даних (БД) 
ІАСК після відновлення її нормального режиму роботи. 
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ІАСК спроектована за ієрархічним принципом і включає в себе такі 
системи: 

Нижній рівень - підсистеми контролю. Кожна ПСК складається з пе-
вної кількості пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО), що отримують дані від 
датчиків і пристрою збору даних (ПЗД), що збирає і відображає ці дані. 

Верхній рівень - інтегрована система контролю, що функціонує як 
інформаційна система. Даний мережевий сегмент структурований для 
забезпечення зв'язку між робочими станціями ІАСК, інтегрованою базою 
даних об’єкта «Укриття» та сервером ІАСК. 

До основних підсистем ІАСК належать: 
система контролю ядерної безпеки (СКЯБ); 
стаціонарна система радіаційного контролю (ССРК); 
система контролю стану будівельних конструкцій (СКСБК); 
система сейсмічного контролю (ССК). 
Основними завданнями СКЯБ є: 
контроль параметрів ядерної безпеки в зонах зосередження ПВМ у 

приміщеннях; 
зниження ризику переопромінення персоналу. 
Для виконання цих завдань, СКЯБ має основні функції: 
контроль стану місць скупчень ПВМ у приміщеннях за допомогою 

вимірювання ЩПН і ПЕД; 
видача попереджувальних сигналів у випадку, якщо контрольовані 

параметри наближаються або перевищують установлені експлуатаційні 
межі. 

Основними завданнями ССРК є: 
контроль радіаційної ситуації в ході експлуатації об’єкта «Укриття»; 
зниження ризику переопромінення персоналу; 
підвищення аварійної готовності. 
Для виконання цих завдань ССРК має такі основні функції:  
контроль викиду радіоактивності за межі об’єкта «Укриття»; 
контроль радіаційних параметрів у приміщеннях об’єкта та навко-

лишньої території, де ведуться роботи і відбувається пересування персо-
налу; 

контроль радіаційних параметрів у межах зон радіаційного контролю 
(санітарні шлюзи, пропускники, бар'єри тощо); 

виявлення перевищення контрольних та допустимих рівнів парамет-
рів, що характеризують радіаційну обстановку; 

видача аварійних сигналів. 
Основним завданням СКСБК є контроль установлених параметрів, 

що характеризують стан будівельних конструкцій. Для виконання цього 
завдання СКСБК має такі основні функції: 
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контроль параметрів діагностованої зони за допомогою вимірювання 
вібрації, відносної лінійної деформації/натягу, лінійного зміщення, кутів 
нахилу, контактного тиску і температури; 

видача попереджувальних сигналів у разі виявлення статистично іс-
тотної зміни контрольованих параметрів. 

 

Основним завданням ССК є контроль сейсмічних подій на майданчи-
ку ЧАЕС, включаючи місцеву сейсмічність, небезпечних геодинамічних 
процесів у зоні розташування об’єкта «Укриття» і переміщення грунту у 
випадках місцевих або віддалених землетрусів. 

 

Для виконання цих завдань ССК має такі основні функції: 
вимірювання вібрації ґрунту на території, прилеглій до майданчика 

ЧАЕС за допомогою мережі сейсмічних спостережень; 
зберігання даних, що характеризують сейсмічні події, що відбулися в 

межах майданчика ЧАЕС; 
оповіщення персоналу про землетрус, сила якого перевищує вста-

новлені межі. 
 

6.3.1. Система контролю ядерної безпеки [2, 3, 6] 
 
Системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) є частиною ІАСК. СКЯБ 

призначена для отримання інформації про контрольовані параметри ядер-
ної небезпеки в районі скупчень ПВМ, необхідної для своєчасної реаліза-
ції попереджувальних заходів щодо зменшення наслідків потенційної ра-
діаційно-ядерної аварії. СКЯБ виконує такі основні функції: 

контроль стану скупчень ПВМ, розташованих у приміщеннях 206/2, 
304/3, 305/2, ЦЗ і ПБВ, шляхом вимірювання ЩПН і ПЕД; 

аварійна сигналізація у приміщенні щита ІАСК у разі досягнення 
та/або перевищення межі контрольованих параметрів. 

СКЯБ належать до категорії систем об’єкта «Укриття», важливих для 
безпеки, призначених для виконання функцій радіологічного захисту пер-
соналу та населення. 

Комплекс СКЯБ включає в себе: 
1 пристрій збору даних (ПЗД); 
6 пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО); 
локальну шину (ЛОМ), що сполучає ПЗО і ПЗД; 
19 блоків нормуючих підсилювачів (БНП включає в себе передпідси-

лювач і підсилювач), один на блок датчиків; 
19 блоків датчиків, у кожний з яких входить датчик ЩПН і датчик 

ПЕД; 
кабелі. 
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СКЯБ контролює такі параметри ядерної безпеки: ЩПН і ПЕД -
випромінювання.  

Розташування точок контролю ЩПН із використанням існуючих 
шляхів доступу до приміщень з ПВМ (рис. 6.55), було оптимізовано, ви-
ходячи з таких факторів: 

мінімізація поглинання нейтронів і -випромінювання; 
відстань між центром джерела і точкою контролю; 
можливість придушення фону від -випромінювання ПВМ (137Cs). 
 

Точки контролю ПЕД об'єднані з точками контролю ЩПН. Зовніш-
ній діаметр блоків детектування обраний таким чином, щоб зробити мож-
ливим їхній монтаж в існуючих свердловинах. Характеристики маси і га-
баритів блока детектування були зведені до мінімуму. 

 

До складу СКЯБ (рис. 6.56, а) входять такі основні блоки: 
датчики ЩПН і ПЕД (див. рис. 6.56, в), установлені в корпус із нер-

жавіючої сталі з метою захисту і для зручності монтажу (датчик ЩПН 
оточений шаром сповільнювача); 

блок нормуючих підсилювачів (БНП) (див. рис. 6.56, г), кожен з яких 
призначений для підключення двох датчиків, що знаходяться в одному 
корпусі (кількість БНП відповідає кількості каналів, контрольованих 
СКЯБ); 

пристрій зв'язку з об'єктом (ПЗО) (див. рис. 6.56, б); 
пристрій збору даних (ПЗД); 
кабелі, що з'єднують датчики і БНП, БНП і ПЗО; 
локальна мережа (ЛМ) ETHERNET, що зв'язує ПЗО і ПЗД. 
 

У процесі роботи СКЯБ виконує такі основні функції: 
вимірювання ПЕД; 
вимірювання ППН;  
прийом і попередня обробка даних аналогових вимірювань;  
аналогово-цифрове перетворення та перетворення інформації в пос-

лідовний інтерфейс RS 485;  
вимірювання: прийом виміряного сигналу датчика, обробка і перет-

ворення у фізичне значення;  
повідомлення про невідповідність: порівняння значень вимірюваних 

параметрів з набором порогових значень і повідомлення оператору в разі 
їхнього перевищення;  

відображення інформації на ПЗО: демонстрація на екрані монітора 
ПЗО (фізичні значення, сигнали попередження, стан технічних засобів);  

читання/запис у ПЗО: короткочасне збереження інформації на лока-
льному пристрої;  

читання/запис у ПЗД: короткочасне збереження інформації;  
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відображення інформації на ПЗД - відображення інформації на дисп-
леї оператора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.55. Розташування точок контролю СКЯБ. 
 

Пристрій збору даних (див. рис. 6.56, а) збирає і зберігає всю інфор-
мацію, що надходить від усіх датчиків підсистеми. Дані передаються з 
ПЗД по мережі нижнього рівня (оптоволокно). Оператор контролює всі 
операції через персональної комп'ютер (ПК). Пакет програмного забезпе-
чення (ПЗ) ПЗД використовується для контролю всього обладнання СКЯБ 
та управління даними від всіх датчиків і ПЗО. Він забезпечує постійну 
взаємодію оператора із системою та подання даних.  Він підтримує роботу  
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Рис. 6.56. Загальна структура СКЯБ (а): б - ПЗО; в - БНП; г - датчик ПЕД та ЩПН. 
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Рис. 6.57. Панель експлікації СКЯБ. 
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головного архіву, первинну і повторну (у разі збоїв) передачу основних 
даних, а також передачу команд налаштування на ПЗО. 

На моніторі ПЗД відображається графічні сторінки (рис. 6.57), що 
представляють: 

загальний стан СКЯБ (стан кожного ПЗО, з'єднань, аварійних сигна-
лів та ін.); 

стан кожного ПЗО (стан датчиків, показання фактичних вимірювань 
та ін.);  

схеми різних зон об’єкта «Укриття» з розташуванням відповідних 
датчиків, на яких показано стан датчиків і поточні значення параметрів; 

графіки архіву поточних даних в режимі реального часу за запитом 
оператора; 

спеціальні шаблони для конфігурації налаштувань або установки па-
раметрів кожного каналу вимірювань. 

Усі «дані в режимі реального часу», інформація про стан технічних 
засобів і «аварійних сигналах» аналізуються за спеціальними критеріями 
для визначення, чи були в них внесені значні зміни в порівнянні з попере-
дніми даними. Усі зміни конфігурації, виконуються операторами, реєст-
руються і оновлюються в базі даних ПЗД. 

Збереження даних відбувається на сервері ІАСК. На сервері створю-
ється образ «бази даних ПЗД» щоразу, коли ПЗД записує дані в «базі да-
них ПЗД».  

 

Пристрій зв'язку з об'єктом містить засоби для прийому комп'ютером 
даних і контролю датчиків. Одне ПЗО може взаємодіяти з декількома дат-
чиками (не більше 4 гамма + нейтрон). Кожен з них забезпечується неза-
лежною лінією, починаючи від датчиків до цифрових перетворень. ПЗО 
перетворює вимірюване значення напруги в фізичний параметр за допо-
могою попередньо завантажених конфігураційних файлів, що містять ка-
лібрувальні параметри датчика, параметри згладжування даних. Контро-
лює попереджувальні порогові значення, оцінює тренди сигналу, переві-
ряючи стан кожної підключеної одиниці обладнання і передачу всієї ін-
формації на ПЗД. 

 

Пристрої БНП є невід'ємною частиною датчика, яка взаємодіє, з од-
ного боку, безпосередньо з двома датчиками (ПЕД і ЩПН), а з іншого 
боку – із ПЗО через послідовний інтерфейс RS485. 

Останній рівень СКЯБ представлений датчиками ПЕД і ЩПН (рис. 
6.58, а), змонтованими в корпусі з нержавіючої сталі, який захищає їх від 
механічного впливу і полегшує поводження з датчиком (головним чином 
установку у свердловини). Є 19 ідентичних блоків датчиків. Кожна пара 
датчиків, що входять у блок, виробляє сигнали, пропорційні вимірюваним 
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значенням. Передпідсилювач, що знаходиться в безпосередній близькості 
від блока датчиків відповідає за посилення і передачу сигналів на основ-
ний підсилювач, який їх нормалізує і передає на ПЗО. 

Датчик ПЕД γ-випромінювання (див. рис. 6.58, б) – це іонізуюча ка-
мера IG34, яка вимірює ПЕД в точках контролю з такими характеристи-
ками:  

одиниця вимірювання: Р/год; 
точність: ± 40 %; 
діапазон вимірювання: 10-1 - 104; 
режим вимірювання: безперервний; 
стабільність показань: ± 5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.58. Датчики СКЯБ: а - датчики ПЕД і ЩПН; б - іонізаційна камера IG34;  
в - камера поділу FC700. 

 
Датчик ЩПН (див. рис. 6.58, в) - це камера поділу FC216, яка вимі-

рює ЩПН у точках контролю з такими характеристиками: 
одиниця вимірювання: н/(см2∙с); 

а 

б в 
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точність: ± 40 %, у діапазоні 10-5·103 н/cм2/с; 
діапазон вимірювання: 15·103 (із зазначеною вище точністю); 

5·103106 (у режимі індикатора); 
режим вимірювання: безперервний; 
стабільність показань: ± 5 %. 
ЩПН являється функцією енергетичного спектру реєструємих нейт-

ронів, який сильно змінюється в залежності від місця установки датчика 
(глибини дослідної скважини). Спектр нейтронів був оцінений по кадміє-
вому відношенню. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Рис. 6.59. Очікувані значення: а – ПЕД; б - ЩПН і кадмієвого співвідношення Rcd  

по глибині свердловини Ю-12-78. 
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У 2011 - 2014 рр. в ІПБ АЕС проведено роботи по введенню СКЯБ в екс-
плуатацію. 

1. Проведення позачергової метрологічної повірки каналів  СКЯБ 
SIP09-2-001-HOSR-017. По даній роботі проведено аналіз даних ПЕД і 
ЩПН по глибині свердловин і розроблені калібрувальні криві (рис. 6.59) 
для проведення подальших робіт з оцінки метрологічних характеристик. 

2. Проведення робіт по гарантійному обслуговуванню інформаційних 
каналів СКЯБ згідно з контрактом № 4700000936 із фірмою «Ансалдо», яка 
робила поставку та монтаж обладнання СКЯБ. 

За період гарантійного обслуговування СКЯБ ІАСК були виявлені чис-
ленні випадки прояву дефектів у роботі каналів, наслідком яких були неста-
більні показання за рахунок зміни співвідношення сигнал/шум (рис. 6.60, а). 

Для надійного виключення виявленого дефекту в усіх 19 каналах бу-
ла проведена ревізія і перемонтаж високочастотних роз'ємів кабелів 
ММ17/33. Це дозволило (див. рис. 6.60, б) підвищити перешкодозахище-
ність трактів і провести в строк роботи по введенню СКЯБ в експлуата-
цію. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Рис. 6.60. Вигляд осцилограми ЩПН № 016 до (а) та після (б) ремонтних робіт. 

а 

б 
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6.3.2. Стаціонарна система радіаційного контролю [4, 5, 6 ] 
 

Стаціонарна система радіаційного контролю (ССРК) є частиною 
ІАСК і призначена для контролю: 

параметрів радіаційних умов у приміщеннях і локальній зоні, де ви-
конуються роботи персоналом; 

радіаційних параметрів на межах радіаційного контролю відповідно 
до зонування (саншлюзи, санпропускники, бар'єри тощо); 

радіоактивних викидів за межі об’єкта «Укриття» через НВТ; 
перевищення контрольних та допустимих рівнів контрольованих ра-

діаційних параметрів і активація аварійної сигналізації.  
ССРК забезпечує надання значень контрольованих параметрів радіа-

ційної обстановки в приміщеннях постійного перебування персоналу і 
приміщеннях періодичного перебування та пересування персоналу, а та-
кож інформації про радіаційну обстановку на межах радіаційно-небез-
печних зон і викидах з об’єкта «Укриття» в довкілля. 

ССРК належить до систем, важливих для безпеки, і спроектована з 
метою виконання функції радіаційного захисту персоналу та населення, 
контролю виходу радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання 
за встановлені межі. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ССРК контролює такі параметри радіаційної безпеки у відповідних 
точках контролю: 
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Рис. 6.61. Загальна схема ССРК. 
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концентрацію (об'ємну активність) α- і β-аерозолів у повітрі; 
активність газоаерозольного викиду через систему «Байпас» НВТ. 
Система заснована на відкритій архітектурі і включає (рис. 6.61): да-

тчики вимірювання потужності дози γ-випромінювання; датчики визна-
чення активності α- і β-аерозолів; датчики витрат повітря в системі «Бай-
пас» НВТ, пристрої зв'язку з об'єктом і пристрої зв'язку даних. 

На верхньому рівні знаходиться ПЗД ССРК, який одержує всю ін-
формацію, що надходить від всіх датчиків підсистеми, і виконує контроль 
приєднаних до нього ПЗО.  

Рівнем нижче знаходяться ПЗО ССРК, які забезпечують збір даних та 
контроль датчиків, отримання і нормалізацію даних (перехід від значень 
сигналів з датчиків до фізичних значень вимірюваної величини), перевірка 
порогів і оцінка трендів. Комп'ютер кожного ПЗО контролює також лока-
льну сигналізацію про відмови або збільшення рівнів радіації, або тенден-
ції, пов'язані з перевищенням уставок.  

Уся інформація по кожній точці вимірювання відображається на ек-
рані оператора (рис. 6.62).  

 
Рис. 6.62. Панель експлікації ССРК, позначка +6.00 м. Блок Б. 
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До складу ССРК входять: 
39 датчиків контролю ПЕД; 
17 датчиків вимірювання активності α- і β-аерозолів з насосом; 
2 датчики вимірювання витрат повітря; 
23 пристрою зв'язку з об'єктом (ПЗО); 
1 пристрій збору даних (ПЗД); 
54 блоки аудіовізуальної сигналізації; промислова мережа між ПЗО і 

ПЗД, кабелі. 
Канал вимірювання ПЕД (рис. 6.63). У ССРК застосовані датчики 

ПЕД-БГБД-09 виробництва «Укратомприлад». Вони засновані на лічиль-
нику Гейгера - Мюллера, який перекриває інтервал потужності дози: 
1,0·10-7÷1,0 Зв/год у діапазоні енергій 0,05 ± 3,0 МеВ. Пристрій працює в 
діапазоні температури від -40 до +60 °C. Датчик живиться від зовнішньо-
го джерела (12 В). Корпус герметичний, водонепроникний. 

Рис. 6.63. Гамма-канал: 1 - світлова і звукова сигналізація.  
2 - -датчик; 3 - кабель; 4 - ПЗО. 

 

Кожен γ-датчик зв'язується з ПЗО за допомогою лінії RS485. Окре-
мий блок звукової та світлової сигналізації, що вмикається дистанційно 
відповідним ПЗО, розташованим у тому ж місці. У разі перевищення по-
рогів безпечної експлуатації, персонал буде негайно сповіщений сигналом 
тривоги з визначенням місця знаходження датчика, який подав цей сигнал 
тривоги. 

Канал вимірювання α- і β-активності (рис. 6.64). Призначений для 
контролю концентрації (об'ємна активність) у повітрі α- і β-частинок у РА. 
Застосовується датчик типу ABPM201 K, що вимірює α- і β-активність: 

: 10-2 · 105 Бк/м3 ± 30 % у діапазоні енергій 0,3  5,5 МеВ; 
: 1,0 · 107 Бк/м3 ± 30 % у діапазоні енергій 0,1  2,0 МеВ. 
Пристрій працює в температурному діапазоні від 0 до +60 °C. Нагрі-

вальний пристрій, контрольований датчиком температури і керований 
ПЗО, розташований у шафі контролю α- і β-активності аерозолів, він за-
безпечує працездатність датчика в діапазоні від -20 до +40 °C. Датчик жи-
виться від зовнішнього джерела живлення 24 В. 
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Рис. 6.64. Альфа- і бета-канал: 1 - світлова і звукова сигналізація; 
2 - - і -датчики; 3 - повітряний насос; 4 - кабель RS485 від ПЗО до пристроїв 
сигналізації, насоса і датчиків; 5 - ПЗО; 6 - з'єднання - і -датчика з ПЗО AIR; 

7 - з'єднання ізокенетичного пробовідбірника для , -датчика з ПЗО. 
 

Кожен пристрій взаємодіє з ПЗО через лінію RS485. 
Пристрій аварійної сигналізації (відео-аудіо) дистанційно активуєть-

ся відповідним ПЗО. Таким чином персонал негайно попереджається про 
аварію і має можливість визначити датчик, який видав аварійний сигнал. 

Канал витрати повітря у НВТ - контроль загального викиду (рис. 
6.65). Визначення значення витрати повітря у НВТ здійснюється двома (із 
резервуванням) датчиками витрат повітря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.65. Схема контролю - і -активності в системі «Байпас» НВТ. 

Потік РА із ЦЗ  
у систему  
«Байпас» 

НВПоложення 
моніторів 
- і -

активності 

НВТ 
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Для виконання контролю загального викиду ці датчики пов'язані з 
двома датчиками контролю α- і β-активності аерозолів і з'єднані з відпо-
відним ПЗО-REL.  

Відповідно вимог до пробовідбору РА, система спроектована з ура-
хуванням виконання ізокінетичного відбору проб (див. рис. 6.65). 

У 2012 р. ІПБ АЕС разом з НДЦ «Інститут метрології» (Харків) ви-
конали роботи по метрологічній атестації ССРК, що дало змогу в запла-
нований час ввести її в експлуатацію. 
 

6.3.3. Система контролю стану будівельних конструкцій 
 

Після спорудження об’єкта «Укриття» відповідно до вимог Техноло-
гічного регламенту об’єкта «Укриття» служба нагляду за будівлями і спо-
рудами проводила планові обстеження стану будівельних конструкцій. На 
підставі обстеження і проведеного аналізу горизонтальних і вертикальних 
переміщень контрольних марок установлено, що деформаційний процес 
на об’єкті триває. З метою зниження дозових навантажень на персонал та 
отримання інформації в реальному масштабі часу про зміни в деформаці-
ях, що відбуваються в реперних вузлах і конструкціях об'єкта, були зроб-
лені спроби створення автоматизованої системи контролю стану будіве-
льних конструкцій. Перша автоматизована система контролю за будівель-
ними конструкціями на об’єкті «Укриття» була введена в дослідну екс-
плуатацію 01.08.89 р. У режимі дослідної експлуатації система працювала 
до 1992 р. Система призначалася для одночасного вимірювання лінійних 
переміщень і температур. Характеристики системи були такі: діапазон 
вимірюваних переміщень ± 15 мм і ± 1 мм; точність вимірювання 2 %; 
температура навколишнього середовища від -30 до +40 °С. 

Система не була введена в експлуатацію через наявність концепту-
альних недоліків: відсутність опису об'єктів спостереження; відсутність 
метрологічних вимог; відсутність режиму тестування; низька завадостій-
кість. 

У 1995 р. було зроблено обстеження стану датчиків і інформаційних 
каналів, який показав, що СКСК у такому вигляді не може бути викорис-
тана для контролю пошкоджених конструкцій. 

У 2010 - 2014 рр. на об’єкті «Укриття» в рамках ІАСК створена (під-
рядник фірма «Ансалдо», Італія) нова система контролю за станом буді-
вельних конструкцій (СКСБК).  

Основною метою нової СКСБК є здійснення контролю параметрів 
стану будівельних конструкцій на етапах демонтажу нестабільних конс-
трукцій та будівництва НБК. 

СКСБК здійснює контроль будівельних конструкцій у зонах діагнос-
тування (рис. 6.66 і табл. 6.15), включаючи 7: 
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Рис. 6.66. Каркас ДЕ: а - в осях 49 - 51’ по ряду Ж; б - по осях 42 – 50 із зонами 

контактів із фермами машинного залу; в - балка «Мамонт» та її опори. 

а    б 

в 
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Таблиця 6.15. Зони контролю СКСБК 
 

№ 
прим. 

№/тип 
датчика 
SSMS-S- 

Зона контролю 
(приміщення, позначка, блок ) 

Вісь, ряд 

Г-632 

VIB-001 003/5; 0.00,  Б 51, Ж 

VIB-005 
Бетонна опора балки «Мамонт»;
51.90, Г 

41+2000, В' 

VIB-006 
Метал. опора балки «Мамонт»;  
51.90, Г 

51, В' 

VIB-007 Г635/3; 38.00, Г 43, Б 
VIB-008 Г635/3; 24.30, Г 43,  Б 

Г-632 
VIB-003 Основа балки Б1/2 58.10, Б 50, Б -Ж 

VIB-004 Основа балки Б1/2 58.10, Б 50, П 
VIB-010 Метал. констр. ПГЦН 1,5 м, Б 44, Г 

Г-632  

LDP-001 Г635/3; 38.00, Г 43, Б+3000 

LDP-002 Г635/3; 38.00, Г 47 В-2000 

LDP-003 Верх ДЕ 38,90,  Г 43,  Б 

LDP-004 Верх ДЕ; 38,90,  Г 47,  Б 

3.30 
VIB-009 Г074/12;  0,8 м,  Г 43, Б 

VIB-013 Стіна 3-го блока 022/1; 1,5 м, В  40+3000, Д+3000 

Г-632 

AOI-008 
Метал. опора балки «Мамонт»;  
6.00, Г 

51, В’ 

AOI-009 Метал. опора балки «Мамонт»; 
49.00, Г 

50+3000, В 

AOI-010 Бетонна опора балки «Мамонт»; 
49.00, Г 

41+3000, В’ 

AOI-011 Бетонна опора балки «Мамонт»; 
49.00, Г 

41+1000, В’ 

AOI-012 На балці «Восьминіг»; 41.60, Г 51, Б 

AOI-013 На балці «Восьминіг»; 41.60, Г 46, Б 

AOI-014 На балці «Восьминіг»; 41.60, Г 44, Б 

AOI-015 Г635/3; 35.50,  Г 43, Б 

AOI-016 Г635/3; 35.50,  Г 47, Б 

AOI-017 Г635/3; 35.50,  Г 43, В 

AOI-018 Г635/3; 35.50,  Г 47, В 

AOI-019 Г553/2; 16.30,  Г 43, В 

Г-632 
AOI-003 На стіні; 58.10, Б 50, Ж 

AOI-005 На стіні; 64.00, Б 50, Л 
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Продовження табл. 6.15 

№ 
прим. 

№/тип 
датчика 
SSMS-S- 

Зона контролю 
(приміщення, позначка, блок ) 

Вісь, ряд 

 

AOI-007 На стіні, 58.10, Б 50, П 

AOI-020 Г553/2; 16.30, Г 47, В 

AOI-021 Метал. констр. ГЦН; 30.20,  Б 43, Г 

512/1 
VIB-011 Стіна 3-го блока 5002; 55.00, В 40, Г 

VIB-012 812/4, Стіна 3-го блока; 31.50, В 40, Г 

512/1 LDP-005 513;  1,5 м,  В 39, Е+3000 
 

Примітка. VIB - датчик контролю вібрації будівельних конструкцій; AOI - 
датчик кута нахилу; LDP - датчик лінійних зміщень. 

 
контроль параметрів зон діагностування шляхом вимірювання пара-

метрів вібрації, відносних лінійних деформацій, лінійних переміщень, 
кутів нахилу, механічного тиску і температури; 

генерування аварійних сигналів у разі статистично значущих змін 
контрольованих параметрів. 

 

Зони контролю СКСБК вибрані за такими критеріями: 
забезпечення вимог СНіП по несучій спроможності для залізобетон-

них і сталевих конструкцій; 
з огляду оцінки ризиків руйнування конструкцій при можливих зов-

нішніх впливах; 
з огляду на стан зон контролю за результатами обстежень і спосте-

режень. 
 

Для визначення кількості і параметрів контролю будівельних конс-
трукцій у рамках консорціуму КСК (НДІБК, КІЕП, ІПБ АЕС, Київ) у раді-
аційно-небезпечних умовах персоналом цих організацій проведено вели-
чезний обсяг дослідних робіт, включаючи 7: 

 

1. Натурні обстеження стану конструкцій опорних вузлів південних 
ключок і балки «Восьминіг», які дозволили встановити, що по осях 45, 46 
і 47 балка не має передбачених проектом бетонних опор. Крім того, сама 
балка має суттєві відхилення в положенні від поздовжньої осі. Тому дат-
чик переміщень південних щитів-ключок, повинен контролювати можли-
ве їхнє перекидання при екстремальному вітровому навантаженні. 

 

2. Натурні обстеження стану «завалу» над ДЕ в районі осі Б, які по-
казали необхідність контролю положення балки «Восьминіг». У результа-
ті обстежень внесені змін не тільки в перелік зон діагностування, але й у 
номенклатуру датчиків, а також місця їхньої установки. 
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3. Найбільш істотні зміни за період 1999 - 2001 рр. відбулися з конст-
рукціями ДЕ. На підставі обстежень, проведених НДІБК, установлено, що 
відбулася зміна умов примикання сталевих упорів блока покриття ма-
шинного залу до стінових панелей ДЕ. У ситуації, що створилася, при 
триваючому зміщенні колон ДЕ виникає небезпека сповзання блока пок-
риття машинного залу з оголовків колон. Тому для контролю можливого 
зсуву упорів тут установлені датчики переміщень (див. рис. 6.66, б). Три-
ваюче зміщення колон ДЕ, зафіксоване в результаті точної геодезичної 
зйомки, вимагає також збільшення обсягу контролю за ними. Тому тут 
встановлені додаткові датчики контролю кутів нахилу не тільки по ряду Б, 
але й по ряду В на позначках +35,50 м, та +16,30 м. 

 

4. Результати натурних обстежень і дані геодезичного контролю у 
2000 - 2001 рр. показують, що одночасно з наростанням зміщення колон 
ДЕ відбувається збільшення прогинів плит перекриття, що підтримують 
завали над етажеркою. У зв'язку з цим встановлені додатково два датчика 
вимірювання лінійних переміщень плит, розташованих в осях 43-44 (2-га 
плита від ряду Б) і в осях 47-48 (1-а плита від ряду В), що мають максима-
льні прогини. 

 

5. У рамках виконання робіт по пакету «А» SIP у 2001 р. були прове-
дені додаткові обстеження для одержання відсутніх даних для виконання 
проектних робіт по стабілізації будівельних конструкцій. При обстеженні 
східної опори балки «Мамонт» установлено, що в основі опори є порож-
нини різного об'єму і конфігурації, розташовані на різних рівнях. Вра-
ховуючи результати обстежень, на східній опорі балки «Мамонт» уста-
новили додатковий трикомпонентний датчик вібрацій (див. рис. 6.66, в).  

 

Загалом СКСБК контролює 9 зон об’єкта «Укриття» (див. табл. 6.15): 
каркас в осях 49-51' і рядах Г-Т;  стіна по осі 50; балка «Мамонт» і 

опори; 
балка «Восьминіг» і опори; 
конструкції каркаса ДЕ; 
зони контактів ДЕ з фермами машинного залу; 
металоконструкції посилення у приміщенні південних ГЦН; 
стіну між об’єктом і блоком В; 
блок балок Б2 по рядах П і Ж, де СКСБК дає змогу контролювати та-

кі параметри конструкцій: вібрації; відносні лінійні переміщення; кути 
нахилу; контактний тиск і температуру. 

 

Уся інформація про стан будівельних конструкцій виводиться у зру-
чному для оператора інтерфейсі на екран (рис. 6.67) і містить3: 

таблицю параметрів включаючи - поточні значення прискорення, 
лінійної деформації, кута нахилу; 
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паспорт датчика - інформація про датчик, канали, серійний номер, 
тип датчика, одиниці вимірювання, розміщення, пороги спрацьовування 
аварійних і попереджувальних сигналів, дату установки, дату метрологіч-
ної повірки, дату наступної метрологічної повірки, коефіцієнт шкали і 
періодичність обслуговування. 

 

 

Рис. 6.67. Панель експлікації СКСБК «Балки». 
 

6.3.4. Система сейсмічного контролю 1 
 

ЧАЕС розташована на кордоні Дніпровсько-Донецького прогину та 
Українського щита, найбільших геоструктур Східно-Європейської плат-
форми, поблизу від перетину великих регіональних Південно-Прип'ятсь-
кого і Тетерівського глибинних розломних зон, що визначають сейсмоте-
ктонічну обстановку в регіоні. 

Результаті досліджень установили, що основними структурами, що 
впливають на тектонічну обстановку в районі майданчика ЧАЕС, є Тете-
рівська, Південно-Припятська, Північно-Припятська, Ядловсько-Тракте-
мірівська і Київська зони глибинних розломів. 

На південно-західному продовженні Тетерівської зони глибинних ро-
зломів 03.01.2002 р. стався землетрус з магнітудою 4,2 і глибиною 5-10 
км. У районі Микулинці Тернопільської області спостерігалися 6-7-бальні 
макросейсмічні ефекти. 
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Уперше система сейсмічного контролю (ССК) створена і встановле-
на на об’єкті «Укриття» в 1986 р. Система призначалася для виявлення 
можливих мікровибухів. Система представляла собою мережу трикомпо-
нентних датчиків (6 блоків датчиків), що забезпечували реєстрацію сейс-
моакустичних сигналів у діапазоні від 1 до 30 Гц. Кожен блок датчиків 
складався з одного сейсмоприймача СВ-10 вертикальної орієнтації і двох 
сейсмоприймачів горизонтальної орієнтації типу СГ-5. Прилади розміщу-
валися в точках з координатами: 

 

позначка + 22,0: вісь 45 між рядами (Ф-У), 2-й блок датчиків; 
позначка + 43,0: вісь 45 між рядами (Д-Г), 3-й блок датчиків; 
приміщення 207: вісь 49 ряд К, 4-й блок датчиків; 
позначка + 0,0: вісь 46 між рядами (Е-Ж), 5-й блок датчиків; 
позначка + 6,0: вісь 48 між рядами (К-Л), 6-й блок датчиків.  
 

Ця система не була введена в експлуатацію з огляду на недоліки: 
реєстровані сейсмоакустичні сигнали реєстрували коливання основи; 
не забезпечувався аналіз сигналів у реальному часі одночасно по де-

кількох каналах; 
СГ-сейсмоприймачі типу 10 не були достатньо чутливі для реєстрації 

коливань у діапазоні частот, що відповідають власним коливанням буді-
вельних конструкцій у місцях установки датчиків; 

не здійснена можливість реєстрації руйнувань відповідальних буді-
вельних конструкцій; 

не реалізовані в системі алгоритми та програмне забезпечення мето-
дів вібродіагностики для оцінки і прогнозування стану будівельних конс-
трукцій; 

прийнятий у системі режим реєстрації та обробки даних не забезпе-
чував можливість тривалого (протягом декількох змін) контролю сейсмо-
логічної інформації. 

У 1995 р. проведено модернізацію системи з новими місцями устано-
вки датчиків (рис. 6.68): 

стіна по осі 50, між осями Ж-І (позначка 58,5 м); 
стіна по осі 50, між осями Н-П (позначка 58,5 м); 
вентиляційна шахта в осях 42-44, між осями Ж-І (позначка 58,5 м); 
вентиляційна шахта в осях 42-44, між осями Н-П (позначка 58,5 м); 
приміщення 6004 (блок В) в осях 39-40, між осями С-Т. 
Відповідно до програми EUROBRIDGE для дослідження сейсмічної 

активності Російської платформи та Українського щита 13 липня 1996 р. 
були проведені в Білорусії вибухи зарядів масою 848 і 1102 кг (відповідно 
в 01 год 30 хв і 02 год 00 хв), розташованих у грунті у свердловинах. Відс-
тань від місця вибухів була більше 200 км. 
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Рис. 6.68. Місця установки датчиків на конструкціях об’єкта «Укриття». 
 

З метою встановлення впливу від вибухів на динамічні характерис-
тики і стан будівельних конструкцій і блока В у ніч з 12 на 13 липня 
1996 р. (у період з 00 год до 2 год 20 хв) виконувалася реєстрація вібра-
ційних сигналів від датчиків системи вібродіагностики, установлених на 
опорах балок Б1 і Б2 (див. рис. 6.68, 1 і 2). Порівняння спектрів і амплітуд 
швидкостей дало змогу зробити висновок, що в грунті хвилі, які поши-
рюються при вибухах у Білорусії на відстані більше 200 км від ЧАЕС, не 
надали будь-якого впливу на збільшення амплітуд коливань конструкцій і 
не змінили динамічні характеристики і стану будівельних конструкцій 
об’єкта і блока В. Максимальні амплітуди швидкостей коливань констру-
кцій не перевищили 0,03 мм/с, що менше допустимого значення 4 мм/с.  

 

На сьогодні згідно з картою сейсмічного мікрорайонування, затвер-
дженої Держкомбудом України, для майданчика ЧАЕС проектний земле-
трус - 5 балів, а максимальний розрахунковий землетрус - 6 балів за шка-
лою MSK-64. 

 

Короткочасні режимні спостереження системою тимчасових сейсмі-
чних пунктів, які проводилися при дослідах сейсмічності району ЧАЕС, 
дозволили зареєструвати декілька слабких сейсмічних поштовхів поблизу 
її майданчика, підтверджуючих наявність сучасної геодинамічної актив-
ності в досліджуваному районі, яку слід контролювати.  

 

У 2010 - 2014 рр. на ЧАЕС реалізовано проект по створенню сучасної 
автоматизованої системи сейсмічного контролю (ССК). ЇЇ мережа здійс-
нює безперервну цифрову реєстрацію сейсмічних коливань та оперативну 
обробку даних (рис. 6.69). 
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Рис. 6.69. Схема комунікаційної сітки ССК. 
 

На підставі оброблюваних у реальному режимі часу цифрових сейс-
мологічних даних, що надходять із пристроїв зв'язку з об'єктом, на при-
строї збору даних формуються повідомлення про сейсмічні події. З обро-
блених сейсмологічних даних формуються комп'ютерні бази сейсмологіч-
ної інформації.  

На основі порівняльного аналізу кількісних параметрів сейсмічної 
небезпеки, використаних при проектуванні об’єкта «Укриття», з даними 
про параметри сейсмічної небезпеки, одержуваних із спостережень, фор-
муються висновки про наявність стабільних сейсмічних умов для експлу-
атації об’єкта. 

При виявленні землетрусу з магнітудою М ≤ 1,5 у 40-кілометровій 
зоні навколо об’єкта і М ≥ 5,5 із району гір Вранча (Румунія), а також у 
разі 5 %-ного перевищення амплітудним спектром сейсмічних коливань 
ґрунту, спостережуваних на майданчику об’єкта «Укриття» рівня розра-
хункового спектра проектного землетрусу, повинно здійснюватись опові-
щення персоналу. 

Накопичені дані про місцеві землетруси і параметри зареєстрованих 
на майданчику об’єкта «Укриття» коливань будуть застосовуватися для 
вироблення інженерно-технічних заходів підвищення аварійної готовності 
об'єкта. 
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ССК складається з комплексу ПЗО, в кожному з яких установлено 
певний набір датчиків різного типу. Кожен тип датчиків має різні канали 
отримання даних (табл. 6.16). 
 

Таблиця 6.16. Склад ССК 
 

Тип датчика 
Канал 

(призначення) 
Інформація 

Сейсмічна акти-
вність внутрішня 

Прискорення 
грунту 

Динамічний канал вимірювання шви-
дкості зсуву ґрунту на майданчику 

Сейсмічна акти-
вність зовнішня 

Прискорення 
грунту 

Динамічний канал вимірювання шви-
дкості зсуву ґрунту поза майданчиком 

Прискорення 
тривимірне 

Прискорення  Динамічний канал вимірювання прис-
корення ґрунту на майданчику (датчик 
вібрації) 

Зовнішні умови  
Температура  Канал вимірювання поточної темпера-

тури  
Тиск Канал вимірювання поточного тиску  

Стан GPS Стан GPS  Інформує про стан приймача GPS 
 

Уся інформація про сейсмічний стан 3 виводиться у зручному для 
оператора інтерфейсі на екран (рис. 6.70) і містить: 

1 - назву панелі; 
2 - епіцентр сейсмічних подій (розмір кола пропорційний магнітуді 

землетрусу); 
3 - загальну інформацію про розташування епіцентру сейсмічної по-

дії (дату і час виникнення землетрусу, широту та довготу епіцентру земле-
трусу, M – магнітуду); 

4 і 5 - розташування ПЗО з кольоровим індикатором поточної сейс-
мічної активності: зелений – сейсмічна активність відсутня, жовтий – 
сейсмічний попереджувальний сигнал на акселерометрі, червоний – ава-
рійний сигнал на акселерометрі.  
 

6.4. Відновлення огороджувального контура машинного залу 

6.4.1. Причини та наслідки обвалення конструкцій 

 

12 лютого 2013 р. о 14 год 03 хв відбулося часткове руйнування сті-
нових панелей і фрагмента покрівлі машинного залу 4-го енергоблока в 
осях 50-52/А-Б (рис. 6.71). Загальна площа руйнування близько 600 м2. 

Наступного дня після цієї позаштатної ситуації розпочали роботу дві 
комісії з розслідування причин руйнування будівельних конструкцій ма-
шинного залу. Одна створена наказом генерального директора ДСП 
ЧАЕС, друга – згідно з приписом Держатомрегулювання України [63]. 
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Рис. 6.70. Панель експлікації ССК «Перегляд карти». 
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Рис. 6.71. Загальний вигляд зони руйнування конструкцій машинного залу. 

Уже 25 лютого 2013 р. комісії за результатами своєї роботи сформу-
лювали висновки про можливі причини часткового руйнування конструк-
цій огороджувального контура машинного залу [72]. 

На підставі даних наявної проектної та експлуатаційної документації 
та результатів візуального огляду комісії вважають, що можливою причи-
ною обвалення фрагмента покрівлі машинного залу в осях 50-52/А-Б і 8 
стінових панелей по осі А стало падіння ферми по осі 50 (рис. 6.72) унас-
лідок сукупності негативних факторів, а саме: 

відсутність даних про фактичні пошкодженнях ферм і настилів пок-
рівлі під час аварії 1986 р.; 

конструкції додаткової покрівлі в осях 36-40 (установленої після ава-
рії 1986 р.) спираються по осі Б на колони ДЕ, які отримали значні пош-
кодження і зміщення в бік машинного залу під час аварії 1986 р. Зміщення 
верху колон ДЕ призвело до зміщення і вигину ферм покриття машинного 
залу, у тому числі по осі 50, що могло викликати пошкодження вузла об-
пирання цієї ферми на колону по осі А; 

у результаті зведення після аварії 1986 р. високої покрівлі в осях 40-
50 і додаткової покрівлі в осях 36-40 та 50-68, а також стіни в машинному 
залі по осі 49 були демонтовані просторова опора по осі 51/А і зв'язки між 
фермами по осі 50 і по осі 48. Замість демонтованих конструкцій були 
запроектовані п’ять зв'язків між стіною по осі 49 і фермою по осі 50. Од-
нак три зв'язки з п’яти з причини дистанційного монтажу не були розкріп-
лені згідно з вимогами проекту, що не забезпечило проектну стійкість 
ферми по осі 50; 
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Рис. 6.72. Обвалена ферма покриття по осі 50. 

враховуючи наявність слідів активних протікань атмосферних опадів 
з високої покрівлі безпосередньо на ферму по осі 50, з великою ймовірніс-
тю можна припустити руйнування внаслідок корозії вузлів кріплення фе-
рми і стінових панелей по осі 50/А; 

зміщення блока додаткової покрівлі на 500 мм у бік осі Б призвело до 
установки опорних частин ферм додаткової покрівлі не на ребра жорстко-
сті плит покриття, що обумовило непроектний перерозподіл навантажень. 

У висновках комісій зазначається, що снігове навантаження на пок-
рівлю машинного залу на момент руйнування не перевищувало значень, 
установлених проектом та експлуатаційною документацією ЧАЕС.  

Після обвалення конструкцій машинного залу приблизно через 17 хв 
було зафіксовано підвищення рівня аерозольної активності установкою 
радіаційного контролю на майданчику будівництва НБК, що знаходилась 
на відстані близько 250 м від місця обвалення. Концентрація β-активних 
аерозолів у повітрі наростала протягом двох годин, її максимальне зна-
чення досягало 19 Бк/м3. Після почався спад аерозольної активності і вже 
приблизно о 19 год 30 хв (тобто через 5,5 год після обвалення) концентра-
ція β-активних аерозолів не перевищувала контрольний рівень (1,5 Бк/м3), 
установлений для території вільного режиму ЧАЕС [73].  

Перевищення контрольного рівня концентрації аерозолів було ко-
роткочасним і тільки в безпосередній близькості від місця обвалення, це 
практично не призвело до додаткового опромінення персоналу, який зна-
ходився на значній відстані від місця обвалення і користувався ЗІЗОД (що 
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є безумовною вимогою для робіт в умовах об’єкта «Укриття»), а також не 
вплинуло на радіаційний стан за межами промислового майданчика.  

Таким чином, нештатна ситуація, що пов’язана з частковим руйну-
ванням конструкцій огороджувального контура машинного залу, не спри-
чинила небезпеки для здоров’я та життя людей, а також для навколиш-
нього середовища. 

6.4.2. Діяльність з відновлення огороджувального контура 

Для поглибленого аналізу технічного стану конструкцій і розробки 
проектних рішень з відновлення огороджувального контура машинного 
залу були залучені фахівці КІЕП, НДІБК, Українського науково-дослід-
ного і проектного інституту стальних конструкцій ім. В. М. Шимановсь-
кого та ІПБ АЕС.  

Виконані додаткові дослідження пошкоджених конструкцій машин-
ного залу фахівцями перерахованих вище інститутів у цілому підтвердили 
висновки комісій, створених у ДСП ЧАЕС. На основі цих досліджень бу-
ли запропоновані три варіанти відновлення огороджувального контура 
машинного залу. 

Варіант 1. Просторовий блок покриття, що встановлюється на підк-
ранові балки в осях А і Б. 

Варіант 2. Просторовий блок покриття, що спирається на перекриття 
машинного залу на позначці 0,000. 

Варіант 3. Тимчасове перекриття із блоків, що спираються на конст-
рукції високої покрівлі в осях 49-50 і конструкції додаткової покрівлі в 
осях 52-53. 

За результатами порівняльного аналізу було прийнято рішення про 
розробку робочого проекту відновлення огороджувального контура ма-
шинного залу по варіанту 1. 

Розробку робочого проекту здійснював КІЕП і ІПБ АЕС (у частині 
оцінки безпеки й поводження з РАВ). 

 

В обсяг робіт з відновлення огороджувального контура входили такі 
технологічні операції: 

демонтаж керамзитобетонних стінових панелей по осі А між осями 
46-52; 

демонтаж горизонтальної в’язі між колонами в осях 50-52; 
виконання отворів у стіні по осі Б на позначці 23,150 розміром 

700×800 мм; 
закріплення верхніх пошкоджених керамзитобетонних стінових па-

нелей по осі Б між осями 51-52; 
монтаж щитів стіни у місцях демонтованих стінових панелей по осі 

А; 
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укрупнене складання і монтаж просторового блока покриття. 
Демонтаж керамзитобетонних стінових панелей по осі А між осями 

46-52 передбачав виконання таких робіт (рис. 6.73): 
демонтаж 4 панелей до позначки 22,800 між осями 50-52 для можли-

вості доступу до місць спирання просторового блока покриття на підкра-
нову балку; 

демонтаж зруйнованої панелі між осями 48-50; 
демонтаж 2 зруйнованих панелей між осями 46-48. 
Демонтаж горизонтальної зв’язки між колонами в осях 50-52 вико-

нувався для можливості монтажу просторового блока покриття. 
Отвори у стіні по осі Б на позначці 23,150 розміром 700×800 мм ви-

конувались для можливості доступу до місць спирання просторового бло-
ка покриття на підкранову балку по осі Б з приміщення ДЕ (рис. 6.74). 

Закріплення двох верхніх пошкоджених керамзитобетонних стінових 
панелей по осі Б між осями 51-52 (див. рис. 6.74) виконувалось за допомо-
гою конструкції із прокатних швелерів та фіксуючих упорів. 

Просторовий блок покриття встановлюється на існуючі підкранові 
балки мостового крана машинного залу (див. рис. 6.74). Цей блок склада-
ється з двох ферм прольотом 49,0 м, об’єднаних між собою зв’язками по 
верхніх і нижніх поясах та вертикальними діафрагмами. Відстань між фе-
рмами 7,0 м. По верхнім поясам блока укладаються прогони, по яких мон-
тується профільований оцинкований настил. Загальна ширина блока 10,3 
м, довжина 51,55 м, маса 53 т. Верх покрівлі блока збігається з існуючою 
покрівлею машинного залу по осі 52. Усі зазори по контуру блока перек-
риваються листами профільованого оцинкованого настилу з кріпленням їх 
до існуючих конструкцій покрівлі і до металоконструкцій блока самонарі-
зними болтами. 

Конструкції просторового блока покриття запроектовані з труб. Опо-
рні стійки ферм запроектовані у вигляді зварних двотаврів змінного пере-
різу. Прогони запроектовані у вигляді балок з консолями з прокатних 
швелерів.  

 

Робочий проект відновлення огороджувального контура виконаний з 
урахуванням таких граничних умов: 

після насування Арки НБК у проектне положення конструкції відно-
влюваного огороджувального контура будуть знаходитися всередині НБК; 

враховуючи обмежений строк експлуатації огороджувального конту-
ра в умовах до насування Арки НБК у проектне положення, екстремальні 
природні і техногенні впливи не враховувались (у тому числі смерч і сей-
смічний вплив); 

оскільки машинний зал не експлуатується, конструкції стін і покрівлі 
огороджувального контура виконані без утеплення. 
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Рис. 6.73. Зона робіт по ряду А. 
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Рис. 6.74. Зона робіт по ряду Б. 315 
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Металоконструкції просторового блока покриття запроектовані на 
сприйняття:  

навантаження від власної маси конструкцій; 
характеристичного значення вітрового навантаження 45 кг/м²; 
розрахункового граничного значення снігового навантаження 110 

кг/м²; 
температури найбільш холодної доби -29 °С. 
Зважаючи на те, що будівельно-монтажні роботи з відновлення ого-

роджувального контура машинного залу будуть здійснюватись у радіа-
ційно-небезпечних умовах об’єкта «Укриття» в робочому проекті впрова-
джені конструктивні та технологічні рішення, спрямовані на мінімізацію 
радіаційного впливу на будівельний персонал і навколишнє середовище, 
зокрема:  

металоконструкції блока покриття запроектовані у вигляді укрупне-
ного просторового блока, що повністю збирається на майданчику укруп-
неного складання, розташованому у більш сприятливих радіаційних умо-
вах; 

передбачено виготовлення окремих елементів просторового блока в 
заводських умовах; 

для монтажу укрупненого просторового блока передбачалося вико-
ристання великовантажного крана з необхідним вильотом стріли; 

стінові панелі між осями 46-50 передбачалося виготовляти у від-
носно сприятливих радіаційних умовах на майданчику укрупненого скла-
дання; 

монтаж профільованого листа стінового огородження між осями 
50-52 передбачалося виконати укрупненими блоками;  

розроблений комплекс заходів протирадіаційного захисту, що врахо-
вував позитивний досвід виконання радіаційно-небезпечних робіт при 
стабілізації будівельних конструкцій, будівництві НВТ та реалізації інших 
проектів. 

У вересні 2013 р. робочий проект відновлення огороджувального ко-
нтура отримав позитивний висновок Укрдержбудекспертизи, а на початку 
листопада цього ж року за результатами тендера ДСП ЧАЕС заключив 
контракт на виконання робіт з корпорацією «Укртрансбуд». 

До початку виконання будівельно-монтажних робіт у машинному за-
лі було проведено пилепригнічення з використанням спеціально створеної 
для цього нестаціонарної установки [72] (рис. 6.75). 

У складі підготовчих робіт корпорацією «Укртрансбуд» були вико-
нані роботи з улаштування будівельного містечка, тимчасової дороги для 
проїзду великовантажного транспорту, майданчика для укрупненого скла-
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дання металоконструкцій та майданчика для встановлення монтажного 
крана, а також з демонтажу/укріплення пошкоджених конструкцій (керам-
зитобетонних стінових панелей, зв’язки між колонами). 

 

 

Рис. 6.75. Пилопригнічення у машинному залі. 

Після завершення підготовчих робіт було виконано складання і мон-
таж щитів стіни (рис. 6.76). 

На заключному етапі робіт з відновлення огороджувального контура 
були здійснені операції з укрупненого складання просторового блока пок-
риття (рис. 6.77), монтажу цього блока за допомогою великовантажного 
крана POTAIN MD-3200 (рис. 6.78), а також із герметизації примикань 
просторового блока  до існуючих  конструкцій  покриття  машинного залу 
4-го енергоблока [72]. 

 

Рис. 6.76. Монтаж щитів стіни. 
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Рис. 6.77. Укрупнене складання просторового блока покриття. 

 
 

Рис. 6.78. Монтаж просторового блока покриття. 
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25 грудня 2014 р. був підписаний акт про готовність об’єкта до експ-
луатації в рамках проекту «Відновлення огороджувального контура ма-
шинного зала 4-го енергоблока ЧАЕС між осями 46-52 і А-Б». 
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РОЗДІЛ 7 
Створення нового безпечного конфайнмента (НБК) 

 
7.1. Мета створення та основні функції НБК 

 

У Законі України «Про загальні засади подальшої експлуатації і 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого 
четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» [1] 
стверджується, що «конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе 
комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого чет-
вертого енергоблоку Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне 
паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, приз-
начена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблоку на 
екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, насе-
лення і довкілля». 

 

Створення НБК має забезпечити досягнення таких цілей:  
захист персоналу, населення і довкілля від впливу джерел ядерної та 

радіаційної небезпеки, пов’язаних з існуванням об’єкта «Укриття»; 
створення умов для здійснення практичної діяльності з перетво-

рення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема для 
вилучення залишків ядерного палива і ПВМ, виконання робіт з демон-
тажу/підсилення нестабільних конструкцій та поводження з РАВ. 

 

Однією з основних функцій НБК є запобігання розповсюдженню 
радіоактивних речовин і іонізуючого випромінювання за межі НБК за 
умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, ава-
рійних ситуацій та аварій і ця функція повинна забезпечуватись: 

цілісністю захисних конструкцій НБК протягом тривалого періоду 
експлуатації (не менше 100 років); 

відвертанням обвалення нестабільних конструкцій шляхом їхнього 
демонтажу або підсилення на період, що визначається умовами безпечної 
експлуатації НБК; 

обмеженням надходження атмосферних опадів всередину споруди; 
захистом гідрогеологічного середовища від забруднення радіоакти-

вними речовинами, що знаходяться в НБК; 
обмеженням розповсюдження радіоактивних речовин всередині 

НБК. 
 

Виходячи з існуючої радіаційної обстановки за межами об’єкта 
«Укриття» і зважаючи на доцільність зниження радіоактивного впливу 
тільки в зонах знаходження персоналу, додаткових вимог щодо виконан-
ня будівельними конструкціями НБК функцій екранування не ставиться. 
Екранування повинно передбачатись тільки в зонах обслуговування кон-
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струкцій та систем, а також виконання інших радіаційно-небезпечних 
робіт. 

Іншими функціями НБК є функції технологічного забезпечення та 
фізичного захисту. 

Функція технологічного забезпечення реалізується за допомогою 
розміщення і функціонування систем та елементів, а також створення 
відповідних умов, що необхідні для нормальної експлуатації НБК; демо-
нтажу/підсилення нестабільних конструкцій; поводження з РАВ; майбут-
нього вилучення ПВМ. 

Функція фізичного захисту полягає у фізичному захисті ядерних та 
радіоактивних матеріалів, що знаходяться в об’єкті «Укриття».  

Вищезазначені функції свідчать про те, що НБК є багатофункціо-
нальним об’єктом, проектування якого вимагає врахування численних 
взаємозв’язків між заново створеними системами і елементами та з існу-
ючими компонентами об’єкта «Укриття».  

7.2. Техніко-економічне обґрунтування НБК 

Уже невдовзі після спорудження об’єкта «Укриття», враховуючи 
невисокі показники надійності і довговічності його будівельних констру-
кцій, спеціалістами пропонувались різні варіанти створення додаткових 
захисних інженерних бар’єрів, зокрема у вигляді нової споруди – так 
званого «Укриття-2». Але найбільш системно і детально ця ідея почала 
опрацьовуватися, починаючи з 1998 р., при виконанні ПЗЗ. 

Міжнародним консорціумом «Чорнобиль» у складі Washington 
Group International, Inc (США), BNFL Engineering Ltd (Великобританія) і 
українських організацій – КІЕП, НДІБК та ІПБ АЕС – був виконаний 
всебічний аналіз усіх попередніх технічних рішень, сформульовані кон-
цептуальні проектні критерії і вимоги до НБК, запропонована стратегія 
його створення. Для подальшого опрацювання на стадії техніко-еконо-
мічного обґрунтування було запропоновано три варіанти конфайнмента, 
що мали приблизно однакові показники: РАМА, ДОК-КЕСОН і АРКА 
(рис. 7.1). Після додаткового аналізу цих варіантів за участю незалежних 
українських експертів і міжнародної консультативної групи перевагу 
було надано варіанту «АРКА». 

Урядова Міжвідомча комісія з комплексного вирішення проблем 
Чорнобильської АЕС під головуванням прем’єр-міністра України прий-
няла рішення, що знайшло відображення в Протоколі № 2 від 12 березня 
2001 р.: «З метою прискорення робіт з перетворення об’єкта «Укриття» і 
з урахуванням настійливих рекомендацій ЄБРР та незалежних експертів 
визнати, як базовий, проект конфайнменту типу «АРКА» з включенням в 
нього перспективних технічних рішень інших проектів». 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановою Кабінету Міністрів України № 421 від 31.03.2003 р. 

встановлено порядок реалізації ПЗЗ на об’єкті «Укриття», згідно з якою 
проектування НБК здійснюється у три стадії:  

1 стадія - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або концептуаль-
ний проект відповідно до західної термінології; 

2 стадія - проект; 
3 стадія -  робоча документація. 
У 2003 р. міжнародним консорціумом у складі Bechtel International 

Systems (США), Electricite’ de France (Франція) і Battelle Memorial Insti-
tute (США) за участю КІЕП, НДІБК і ІПБ АЕС був розроблений КП НБК, 
основні технічні рішення якого наводяться нижче. 

Відповідно до мети створення і виконуваних функцій НБК у концеп-
туальному проекті визначено його основні об'єкти: 

основна споруда у вигляді захисної конструктивної оболонки; 
технологічний корпус, що розташовується із західного боку НБК; 
допоміжні споруди і будівлі (каналізаційна насосна станція, контро-

льно-пропускні пункти для персоналу та автотранспорту тощо). 

ДОК-КЕСОН РАМА 

АРКА 

Рис. 7.1. Варіанти НБК. 
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Основна споруда НБК виконана у вигляді сталевої конструкції ароч-
ного типу з торцевими стінами. Арочна конструкція покриває основну 
частину об’єкта «Укриття» за винятком невеликих ділянок ДЕ і машинно-
го залу, що будуть виступати зовні через західну торцеву стіну. Західна 
торцева стіна спирається на власний фундамент, а східна - підвішується 
до арочних конструкцій. Геометричні розміри оболонки: - ширина (про-
літ) 257,44 м, довжина 150 м, висота 108,39 м. Загальний вигляд НБК, ро-
зробленого у складі концептуального проекту конфайнмента, наведено на 
рис. 7.2. 
 

 
 

Рис. 7.2. Загальний вигляд НБК (у проектному положенні). 
 

Арочна конструкція складається з несучих і захисних елементів. 
Основними несучими елементами є ферми арочного типу, що складають-
ся з ряду внутрішніх і зовнішніх арок, сполучених між собою. У зоні роз-
міщення кранового обладнання арочна конструкція підсилена додатко-
вим горизонтальним поясом («затяжкою»). Захисні конструкції склада-
ються із двох настилів (обшивок) – зовнішнього покрівельного і внутрі-
шнього стельового, які кріпляться до горизонтальних прогонів, що в 
свою чергу кріпляться до поясів ферм. Відстань між зовнішнім і внутрі-
шнім настилами 12 м. 

Арочна конструкція складається із 13 плоских арок, крок між ними 
12,5 м. Загальний вигляд несучих конструкцій оболонки НБК зображено 
на рис. 7.3. 

Фундамент арочної конструкції запроектований для сприйняття вер-
тикальних та горизонтальних зусиль і являє собою фундамент глибокого 
закладення, об'єднаний на поверхні залізобетонним ростверком. Для 
сприймання розпору від арки у верхній частині ростверку є упорна конст-
рукція. 



 
 

Рис. 7.3. Несучі конструкції оболонки НБК. 
 

Фундамент одного сегмента арки складається з трьох рядів по дві 
глибокі опори поперечним перерізом 2,8 × 1,0 м, довжиною 16 м, об'єдна-
них ростверком висотою 3,0 м та шириною 14,0 м.  

Конструкція НБК передбачає можливість послідовної заміни покрі-
вельних та стінових панелей у період експлуатації і це не потребує його 
часткового розкриття. Заміна панелей буде здійснюватись за допомогою 
екранованих платформ технічного обслуговування, які переміщаються по 
рейках всередині і зовні основних елементів арок. 

Усередині основної споруди НБК передбачено розміщення таких 
основних виробничих дільниць: розкладки демонтованих конструкцій; 
первинної фрагментації демонтованих конструкцій; тимчасового збері-
гання РАВ у контейнерах. 

Технологічний корпус складається з основного двоповерхового 
будинку та прибудов до нього з північної, південної та західної сторін. 
Геометричні розміри основної будівлі 65 × 52 м, висота приміщень пер-
шого поверху 11,6 м, другого - 8,4 м. Перший поверх обладнано двома 
мостовими кранами. 

У технологічному корпусі розміщуються центральний і місцеві 
щити управління, системи вентиляції, електропостачання і пожежога-
сіння, дільниці дезактивації, вторинної фрагментації та упаковки, май-
стерня механічного обладнання, цехи технічного обслуговування, діль-
ниця приготування розчинів пилепригнічення, офісні приміщення, са-
нітарні шлюзи. 
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У НБК передбачено такі основні системи, що забезпечують його 
експлуатацію: 

кранове обладнання з комплектом технічних засобів для демонтажу 
нестабільних конструкцій; 

вентиляція; 
пилепригнічення; 
дезактивація; 
водопостачання та каналізація; 
теплопостачання та кондиціювання повітря; 
інтегрована система управління; 
електропостачання; 
зв’язок та промислове телебачення; 
протипожежна безпека; 
фізичний захист; 
поводження з твердими та рідкими РАВ. 
У верхній частині арочної конструкції розміщаються 4 нестандар-

тні 3-опорні підвісні крани вантажопідйомністю по 40 т. Довжина мос-
та (платформи) крана 48 м, ширина близько 12 м, маса приблизно 90 т. 
Позначка найвищої точки підйому крюка вантажного візка 77 м.  

 

Крани обладнано змінними візками: вантажним для захисного бо-
ксу, для платформи – з телескопічною щоглою. Передбачено можли-
вість переміщення візків із крана на кран, а також переміщення одного 
із кранів на сусідню колію для піднімання особливо важких вантажів 
одночасно трьома кранами. 

Двотаврові балки кранових колій прикріплені знизу до нижнього 
поясу несучих ферм арочного типу. Передбачені робочі площадки для 
обслуговування візків, ходові містки вздовж північної і південної сто-
рін колій, сходи та ліфт для піднімання на площадку. 

Колії розміщено паралельно поздовжній осі конфайнмента (у на-
прямку «схід - захід» і забезпечують доступ до верхніх конструкцій 
об’єкта «Укриття» на всьому просторі шириною близько 96 м між пів-
нічною контрфорсною стіною і балкою «Восьминіг». 

Для обґрунтування можливості здійснення будівництва НБК в кон-
цептуальному проекті розглянуто основні положення з організації будів-
ництва як на етапі виконання загальних підготовчих робіт, так і реалізації 
комплексу будівельно-монтажних робіт із зведення власне арочної спору-
ди конфайнмента, технологічного корпусу та інших допоміжних будівель 
та споруд. 

Діяльність на підготовчому етапі охоплює широкий спектр робіт із 
підготовки території будівництва та створення відповідної інфраструкту-
ри для забезпечення будівництва НБК, зокрема: 



демонтаж і вилучення різних споруд, обладнання, конструкцій і ма-
теріалів, що попадають у зону будівництва; 

планування території будівельного майданчика, що включає великий 
обсяг робіт із виконання земляних робіт у місцях улаштування фундамен-
тів стаціонарного положення НБК, тимчасових фундаментів на дільниці 
збирання арочних конструкцій та на шляху їхнього переміщення в проек-
тне положення; 

створення інженерних мереж для забезпечення виконання будівель-
но-монтажних робіт і потреб тимчасових будівель та споруд електроенер-
гією, водою, теплом, каналізацією тощо; 

створення допоміжних об’єктів для будівництва (бетонний завод, 
арматурний цех, різні склади, офіси та інші тимчасові будівлі та споруди). 

 

Загальний підхід із вибору технологій будівництва НБК базується на 
концепції мінімального виконання робіт у радіаційно-небезпечних умо-
вах об’єкта «Укриття», що передбачає: 

виготовлення елементів арочної споруди на заводах України; 
доставка цих елементів на будівельний майданчик; 
укрупнювальне збирання арочної споруди на монтажній дільниці, що 

розміщена на віддаленні від об’єкта «Укриття»; 
переміщення арочної споруди в проектне положення. 
Арочна конструкція буде збиратись окремими секціями шириною 

12,5 м. Збирання почнеться після улаштування шляхів для переміщення 
арочної споруди, дільниці збирання, монтажу і встановлення опорних 
блоків і несучих подушок під першу секцію.   

Розглянуто два способи збирання арочної конструкції: 
перший спосіб передбачає збирання арочної конструкції за допомо-

гою крану вантажопідйомністю 1600 т і двох кранів меншої вантажопі-
дйомності;  

другий спосіб полягає в тому, що збирання секцій арочної конс-
трукції виконується шляхом використання спеціальних лебідок-підйом-
ників.  

Обидва способи є технічно здійсненими, але при цьому другий 
спосіб має перевагу в тому, що більшу частину робіт із збирання можна 
виконати на рівні землі. Це підвищує безпеку виконання робіт і їхню 
продуктивність. Тому другому способу в концептуальному проекті на-
дано перевагу.  

На монтажній дільниці, крім збирання арочних конструкцій, вико-
нується монтаж окремого технологічного обладнання (зокрема, підвіс-
них кранів), а також елементів торцевих стін.    

Переміщення арочної споруди в проектне положення здійснюється 
за допомогою буксирних домкратів і канатів (рис. 7.4). Ця операція ви-
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конується після демонтажу ВТ-2, будівництва технологічного корпусу, 
улаштування стаціонарних фундаментів арочної конструкції і торцевих 
стін. 

 

 
 

Рис. 7.4. Переміщення арочної конструкції в проектне положення. 
 

Після встановлення арочної споруди в проектне положення вико-
нується герметизація місць її примикання до існуючих конструкцій 
об’єкта «Укриття», завершується монтаж технологічних систем усере-
дині НБК, здійснюється їхнє підключення до зовнішніх інженерних ме-
реж.  

У концептуальному проекті в цілому продемонстрована можливість 
досягнення поставлених цілей створення НБК.  

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 443-р від 5 лип-
ня 2004 р. затвердив концептуальний проект конфайнмента. Разом із тим 
у розпорядженні вказується на необхідність урахування рекомендацій 
центральної служби Укрінвестекспертизи у процесі розробки проекту бу-
дівництва НБК. 

Основними невирішеними проблемами на етапі концептуального 
проектування є: 

невизначеність окремих проектних критеріїв та вимог до конструкцій 
і систем НБК;  

відсутність технічних рішень із поводження з ПВМ на наступному 
етапі перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, 
що передбачає збір, кондиціювання і контрольоване зберігання основної 
маси ПВМ; 

недостатній взаємозв’язок та поєднання існуючих систем об’єкта 
«Укриття», ЧАЕС і нових систем НБК, особливо зважаючи на різні термі-
ни їхньої експлуатації; 



відсутність аналізу надійності і довговічності будівельних конструк-
цій об’єкта «Укриття», що будуть інтегровані в систему захисних конс-
трукцій НБК; 

відсутність прогнозу зміни радіаційних параметрів НБК на всіх ета-
пах його функціонування (потужність дози, забруднення поверхонь конс-
трукцій тощо). 

 
7.3. Проект НБК. Основні конструктивні і технологічні рішення 

 
Згідно зі стратегією реалізації проекту НБК, яка розроблена в доку-

менті [2] і погоджена регулюючими органами України, створення НБК 
виконується у три етапи. 

На першому етапі проводяться підготовчі роботи, які повинні забез-
печити безпечне й ефективне будівництво НБК, зокрема: 

розбирання берми піонерної стіни; 
очищення, планування території та земляні роботи під будівництво 

фундаментів НБК і монтажного майданчика; 
підготовка інфраструктури для будівництва НБК; 
будівництво НВТ.  
На другому етапі виконуються роботи з безпосереднього проекту-

вання і будівництва НБК, проведення всього комплексу необхідних ви-
пробувань і введення його в експлуатацію. Передбачено виділення двох 
пускових комплексів НБК: 

1-й пусковий комплекс (ПК-1) – захисна споруда з технологічними 
системами життєзабезпечення і необхідною інфраструктурою; 

2-й пусковий комплекс (ПК-2) – інфраструктура для демонтажу не-
стабільних конструкцій об’єкта «Укриття». 

Обсяг робіт для ПК-1 НБК включає: 
1. Проектування і будівництво фундаментів НБК. 
2. Проектування, виготовлення, монтаж і насування у проектне по-

ложення споруди НБК, включаючи кранове господарство. 
3. Проектування  загальної  внутрішньої  компоновки НБК,  будів-

ництво майданчиків і дільниць відповідно до об’ємно-планувальних рі-
шень. 

4. Проектування, виготовлення, монтаж і введення в експлуатацію 
технологічних систем життєзабезпечення і контролю НБК, зокрема: вен-
тиляції, кондиціювання та газоочищення, інтегрованого контролю та уп-
равління, дезактивації, поводження з експлуатаційними РАВ, протипоже-
жного захисту, енергопостачання, внутрішнього транспорту, освітлення, 
сигналізації та інших систем, а також відповідних будівель, споруд, при-
міщень та дільниць для їхнього розміщення. 
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5.  Проектування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в 
експлуатацію майданчиків і дільниць для тимчасового складування демо-
нтованих конструкцій та супутніх РАВ, їхнє завантаження та транспорту-
вання на об’єкти з подальшого поводження з ними, а також дільниці тим-
часового зберігання РАВ, розміщених у контейнерах. 

6. Проектування, виготовлення, будівництво (монтаж) і введення в 
експлуатацію зовнішніх інженерних комунікацій для підключення систем 
життєзабезпечення НБК до систем ЧАЕС. 

7. Проектування демонтажу існуючої ВТ-2 і його виконання до на-
сування аркової конструкції НБК у проектне положення. 

8. Проектування і облаштування майданчика НБК відповідно до ге-
нерального плану. 

В обсяг робіт для ПК-2 входять: 
1. Розробка робочого проекту демонтажу нестабільних конструкцій 

об’єкта «Укриття»; 
2. Закупка, монтаж і введення в експлуатацію технологічного обла-

днання і систем для виконання демонтажу нестабільних конструкцій. 
Згідно з [2] проектування інфраструктури демонтажу (ПК-2) повинно 

було розпочато паралельно з проектуванням ПК-1. На жаль, така схема 
проектування не була реалізована і розробка робочого проекту ПК-2 нара-
зі не ведеться. 

На третьому етапі реалізації проекту НБК після введення в експлуа-
тацію ПК-2 повинен розпочатися ранній демонтаж нестабільних констру-
кцій об’єкта «Укриття» в обсягах, визначених на стадії робочого проекту-
вання демонтажу. 

У 2004 - 2007 рр. був проведений тендер на проектування на будів-
ництво НБК, переможцем якого було визнано міжнародний консорціум 
NOVARKA, який надав технічну пропозицію, що базувалася на адаптації 
концептуального проекту НБК. У вересні 2007 р. між ДСП ЧАЕС (замов-
ник) і NOVARKA (підрядник) був підписаний контракт на проектування, 
будівництво та введення в експлуатацію першого пускового комплексу 
НБК (ПК-1 НБК). 

Проектування будівельних конструкцій і технологічних систем ПК-1 
НБК здійснювалось на основі проектних критеріїв і вимог, що містяться в 
документі [3], погодженому регулюючими органами України. У проекту-
ванні брали участь також українські партнери NOVARKA: КІЕП та Укрп-
роектстальконструкція. 

У даному розділі  наведена  коротка  інформація щодо основних про-
ектних рішень НБК із використанням даних документа [4]. 

Згідно з ДБКП [3] системи, конструкції і компоненти (СКК) НБК ді-
ляться на такі категорії: 



СВБ-1 – СКК нормальної експлуатації, важливі для безпеки 1-ї кате-
горії; 

СВБ-2 – СКК нормальної експлуатації, важливі для безпеки 2-ї кате-
горії; 

СНБ – СКК нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку. 
До СВБ-1 відносяться СКК, відмова яких може призвести до реаліза-

ції критичної події, імовірність якої не повинна перевищувати: 
2·10-4/рік, якщо ефективна доза потенційного опромінення для окре-

мої особи або обмеженої групи осіб з персоналу вище 100 мЗв; 
2·10-4/рік, якщо еквівалентна доза потенційного опромінення для 

окремої особи або обмеженої групи осіб з персоналу становить від 150 до 
500 мЗв; 

5·10-7/рік, якщо поглинена доза для окремої особи або обмеженої 
групи осіб з персоналу вище 1000 мГр; 

2·10-4/рік, якщо щільність поверхневого забруднення території за 
межами 10-кілометрової зони навколо НБК становить від 0,7 до 7,0 кБк/м2 
по 137Cs та/або від 0,06 до 0,50 кБк/м2 по 239+240Pu; 

2·10-5/рік, якщо щільність поверхневого забруднення території за 
межами 10-кілометрової зони навколо НБК становить від 7 до 50 кБк/м2 
по 137Cs та/або від 0,5 до 4,0 кБк/м2 по 239+240Pu ; 

1·10-7/рік, якщо щільність поверхневого забруднення території за 
межами 10-кілометрової зони навколо НБК вище 50 кБк/м2 по 137Cs та/або 
вище 4 кБк/м2 по 239+240Pu; 

критеріїв ядерної безпеки, враховуючи радіаційні наслідки для пер-
соналу. 

До СВБ-2 відносяться СКК, відмова яких може призвести до пере-
вищення встановлених меж безпечної експлуатації, а саме встановлених 
проектом значень параметрів технологічних процесів, відхилення від яких 
можуть призвести до аварії. Імовірність критичної події, унаслідок відмо-
ви СВБ-2, не повинна перевищувати 10-2/рік. 

У складі ПК-1 запроектовано такі споруди і будівлі НБК: основна за-
хисна споруда – сталева Арка; технологічна будівля; допоміжні будівлі і 
споруди, комунікації. 

Розташування та перелік основних споруд і будівель НБК наведено у 
табл. 7.1 і на рис. 7.5. 

 

Таблиця 7.1. Загальний перелік споруд і будівель НБК 
 

№ на схемі  
рис. 7.5 Найменування будівель і споруд НБК 

1 Основна захисна споруда – сталева Арка 
2 Технологічна будівля 
3 Шлюз доступу пожежних підрозділів (ШДПП) 

335 



336 

Продовження табл. 7.1 
№ на схемі  

рис. 7.5 Найменування будівель і споруд НБК 

4 Будівля електротехнічних пристроїв  
5 Насосна станція пожежогасіння 
6 Резервуари пожежогасіння ємністю по 1500 м3 (2 шт.) 

7.1 Дизель-генератори потужністю по 1700 кВ ·A (2 шт.) 
7.2 Дизель-генератор потужністю 730 кВ· A 
7.3 Підземні резервуари ємністю по 5 м3 (2 шт.) 
7.4 Димові труби 
8.1 Насосна станція підкачки зливових вод № 1 
8.3 Насосна станція перекачки зливових вод № 3 
8.4 Насосна станція підкачки зливових вод  № 4 
8.5 Насосна станція перекачки зливових вод, що потребують не 

очистки, № 5 
9.1 Пункт для заправки вилочного навантажувача 
9.2 Підземний резервуар запасу дизельного палива ємністю 3 м3  

10.1 Естакада технологічних трубопроводів (СВБ-1) 
10.2 Естакада технологічних трубопроводів (СНБ) 
11.1 Північний басейн збору зливових вод з Арки  
11.2 Південний басейн збору зливових вод з Арки 
12 Кабельна траса 

 

 
Рис. 7.5. Схема розташування будівель і споруд НБК. 



7.3.1. Основна захисна споруда НБК 
 

Конструктивна схема Арки наведена на рис. 7.6. Розміри Арки скла-
дають: 

висота 108,935 м (позначка осі верхнього поясу ферми Арки); 
довжина зі сходу на захід 162,000 м (відстань між осями А0 - N0); 
ширина з півночі на південь 257,115 м (між осями Арки 1' і 34'). 
Основна несуча конструкція Арки складається із 16 арочних ферм, 

розташованих із кроком 12,5 м. Прогін арочних ферм (відстань між опо-
рами) сягає 257,115 м. По осі G Арка розділена на дві частини – східну і 
західну.  

Арочна ферма складається із двох поясів (верхнього і нижнього) та 
ортогональної решітки трикутного типу. Відстань між поясами 12,00 м.  

 

 
Рис. 7.6. Конструктивна схема Арки. 

Пояси ферми сходяться в один вузол у місці обпирання на фундаме-
нти. Пояси арочних ферм виконані із труб діаметром 813 мм і товщиною 

  337 



338 

стінки від 12,5 до 50 мм. Із площини ферми розв’язані системою балок і 
зв'язок. 

По осі G Арка розділена на дві частини – західну і східну. На відстані 
1,00 м від осі G у західному і східному напрямку розташовані ферми Арки 
по осях G1 і G2. 

Арочні ферми в проектному положенні (сервісна зона) обпираються 
на північний та південний фундаменти через спеціальні опори. По осях F, 
G і H встановлюються опори, що забезпечують шарнірно-нерухоме кріп-
лення до фундаментів. По іншим осях встановлюються опори, що забез-
печують шарнірно-рухоме кріплення вздовж фундаментів і шарнірно-не-
рухоме кріплення поперек фундаментів. 

На верхній пояс арочних ферм обпираються прогони зовнішньої об-
шивки, а до нижнього поясу кріпляться елементи внутрішньої обшивки. 
Між зовнішньою і внутрішньою обшивками утворюється герметичний 
кільцевий простір, який захищає конструкції Арки від зовнішніх клімати-
чних впливів і конденсату, що може утворюватись усередині НБК.  

На верхніх позначках до арочних ферм кріпляться решітчасті балки, 
що створюють кранову платформу до якої кріпляться підкранові балки 
(рис. 7.7). 
 

 
Рис. 7.7. Схема розташування підкранових балок. 

 

Використовуються підкранові балки двох типів, що сприймають го-
ризонтальні впливи від кранів (тип 1) та без горизонтальних впливів від 
кранів (тип 2). 

Конструктивна схема західної стіни Арки складається із системи вер-
тикальних решітчастих колон і горизонтальних решітчастих ферм, а та-
кож системи зв'язок. До насування Арки у сервісну зону західна стіна бу-
де повністю підвішена до Арки, а у проектному положенні буде обпира-
тися однією решітчастою колоною, що розташована у центральній частині 
стіни, на залізобетонну колону технологічної будівлі. Інші решітчасті опо-
ри горизонтально заблоковані на рівні покриття технологічної будівлі  

Усередині між внутрішнім і зовнішнім обшиттям західної стіни зна-
ходяться шахта ліфта, евакуаційні сходи та переходи. Із зовнішньої сто-
рони західної стіни підвішена ВТ діаметром 4,00 м, а також галерея для 
розміщення вентиляційного обладнання. 



Східна стіна Арки, як і західна, складається із системи вертикальних 
решітчастих колон і горизонтальних решітчастих ферм, а також системи 
зв'язок. Східна стіна підвішена до Арки і не передає ніяких зусиль на іс-
нуючі конструкції. Для того щоб під час насування Арки у проектне по-
ложення пройти над виступаючими існуючими конструкціями об’єкта 
«Укриття», східна стіна має ряд відкидних панелей. Ці панелі при насу-
ванні знаходяться в піднятому положенні і розвертаються у проектне по-
ложення тільки після остаточного установлення Арки у сервісній зоні.  

З’єднання несучих елементів Арки, у тому числі західної і східної 
стін, передбачено з використанням високоміцних фрикційних болтів. 

Несучі конструкції Арки відносяться до конструкцій, важливих для 
безпеки (СВБ-1 згідно з класифікацією [3]) і розраховані на всі види впли-
вів для категорії 1 по відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку [5] і 
для категорії І по сейсмостійкості [6], зокрема: МРЗ (6 балів за шкалою 
MSK-64), екстремальний вітер, екстремальний сніг, екстремальна темпе-
ратура, смерч класу 3,0. 

Крім несучих конструкцій до складу Арки входять елементи зовніш-
ньої і внутрішньої обшивок. 

Зовнішня обшивка запроектована у вигляді сандвіч-структури, що 
складається з компонентів, перелік і вигляд яких наведено на рис. 7.8.  

 
Рис. 7.8. Конструкція зовнішньої обшивки. 

Конструкція внутрішньої обшивки наведена на рис. 7.9. 
Плоскі панелі внутрішньої обшивки виконані з корозійностійкої ста-

лі товщиною 0,5 мм і з’єднуються між собою за допомогою шпонкового 
стику. Панелі необхідної довжини виготовляються на будівельному май-
данчику з використанням мобільного листозгинального пристрою. 
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Рис. 7.9. Конструкція внутрішньої обшивки. 

 

Панелі прикріплюються до профільованого листа внутрішнього на-
стилу гвинтами з потаємною головкою, а профільовані листи у свою чергу 
– до прогонів. Стики між елементами обшивки герметизуються за допо-
могою силіконової мастики. 

Конструкції внутрішньої обшивки Арки відносяться до конструкцій, 
важливих для безпеки СВБ-1, і розраховані на впливи для категорії 1 по 
відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку [5] і для категорії I по сей-
смостійкості [6], зокрема МРЗ, екстремальна температура. 

Загальна маса повністю складеної Арки разом із технологічними сис-
темами сягає близько 33 тис. т. 

Технологія будівництва Арки передбачає її збирання на монтажній 
платформі, що знаходиться на віддаленні від об’єкта «Укриття» з наступ-
ним насуванням у проектне положення. Детально процес будівництва Ар-
ки розглянуто в п. 7.5. 

Зважаючи на прийняту технологію будівництва Арки запроектовано 
фундаменти трьох видів: 

фундаменти в зоні складання Арки (фундаменти монтажної зони); 
фундаменти в зоні насування Арки у проектне положення (фундаме-

нти транспортної зони); 
фундаменти в зоні установлення Арки у проектне положення (фун-

даменти сервісної зони). 
Фундаменти монтажної зони складаються з двох стрічок (північної і 

південної) довжиною 209,91 м кожна, що симетрично розташовані віднос-
но осі Арки. Фундаменти запроектовані у вигляді монолітних залізобе-
тонних ростверків на палевій основі. Металеві забивні палі довжиною 
26,00 м прийняті у вигляді труб діаметром 1016 мм з товщиною стінки у 
верхній частині 30 мм, а решта – 16 мм.  



Конструкції фундаментів монтажної зони не відносяться до важли-
вих для безпеки. 

У зоні транспортування Арки запроектовані стрічкові залізобетонні 
фундаменти мілкого закладення. Фундаменти складаються з двох стрічок 
(північної і південної) довжиною 121,81 м кожна, що симетрично розта-
шовані відносно осі Арки. 

Конструкції фундаментів транспортної зони не відносяться до важ-
ливих для безпеки. 

 

Фундаменти сервісної зони складаються з двох стрічок (північної і 
південної) довжиною 175,275 м кожна, що симетрично розташовані від-
носно осі Арки. Фундаменти запроектовані у вигляді монолітних залізо-
бетонних ростверків на палевій основі. Залізобетонні палі прийняті діаме-
тром 1,00 м і довжиною 19,00 м.  

Конструкції фундаментів сервісної зони відносяться до важливих для 
безпеки (СВБ-1) і розраховані на впливи для категорії 1 по відповідаль-
ності за ядерну і радіаційну безпеку відповідно до вимог [5], а також для 
категорії I по сейсмостійкості [6]. 

Усередині Арки розміщуються споруди (майданчики), що забезпе-
чують демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» та здійс-
нення іншої поточної діяльності. 

Схема розміщення споруд (майданчиків) усередині Арки наведена на 
рис. 7.10. 

 
7.3.2. Технологічна будівля і шлюз доступу пожежних підрозділів 

 
Технологічна будівля і шлюз доступу пожежних підрозділів (ШДПП) 

розташовані в районі західної стіни Арки. При цьому технологічна будів-
ля і ШДПП частково знаходяться всередині арочного простору. 

 

Конструкції технологічної будівлі і ШДПП відносяться до систем, 
важливих для безпеки СВБ-1, і розраховані на всі види впливів для кате-
горії 1 по відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку [5] і для катего-
рії I по сейсмостійкості [6]. 

 

Технологічне будівля включає в себе ряд конструктивних блоків та 
споруд: 

технологічний блок; 
додатковий блок; 
блок центрального щита управління; 
прибудову для системи поводження з РРВ; 
блок фільтрів НЕРА; 
споруда для входу в об’єкт «Укриття». 
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Рис. 7.10. Розміщення споруд (майданчиків) усередині Арки. 



Технологічний блок – одноповерхова споруда з двома прогонами 
12,00 і 15,00 м, довжиною 103,20 м і висотою 14,80 м. Зовнішні стіни то-
вщиною 600 мм і плити покриття товщиною 400 мм запроектовані з ура-
хуванням вимог радіаційного захисту (екранування). 

 

До складу технологічного блока входять північний шлюз, південний 
шлюз та вбудовані приміщення. 

 

Північний шлюз у плані має прямокутну форму (довжина 35,50 м, 
ширина 5,60 м). Висота шлюзу від підлоги до низу конструкції перекриття 
5,30 м. Для в’їзду в шлюз установлюються ворота розмірами 4,00 × 5,00 м.  

 

Північний шлюз призначений для вивезення контейнерів із РАВ ав-
тотранспортом із НБК на об’єкти з поводження з РАВ ЧАЕС, доступу по-
жежної техніки, а також для виїзду вилочного навантажувача, що працює 
всередині Арки, до пункту заправки дизпаливом. До складу північного 
шлюзу входить приміщення перевантаження контейнерів, приміщення де-
зактивації автотранспорту і повітряний шлюз. Між собою ці приміщення 
розділяються герметичними воротами. 

 

Південний шлюз у плані також має прямокутну форму (довжина 
38,10 м, ширина 8,60 м). Висота шлюзу від підлоги до низу конструкції 
перекриття 6,60 м. Для в’їзду в шлюз встановлюються ворота розмірами 
6,50 × 5,00 м. 

 

Південний шлюз призначений для провезення в НБК необхідного 
обладнання, транспортування великогабаритних фрагментів демонтова-
них конструкцій об’єкта «Укриття», а також для доступу пожежної техні-
ки. У склад південного шлюзу входять розсувні ворота і повітряний шлюз. 
У повітряному шлюзі виконується радіаційний контроль і дезактивація 
автотранспорту. 

 

Технологічний блок обладнаний двома електричними мостовими 
кранами вантажопідіймальністю по 20 т і двома візками з електричним 
приводом вантажопідіймальністю по 15 т. 

 

Для поводження з ТРВ у технологічному блоці розміщені приміщен-
ня (майданчики) для первинної обробки та підготовки РАВ, приміщення 
дезактивації обладнання, автотранспорту і контейнерів, радіометрична 
лабораторія, цех технічного обслуговування обладнання.  

 

Додатковий блок – будівля з одним прогоном, що розташована за за-
хідною стіною технологічного блока на спільній фундаментній плиті. Час-
тина будівлі одноповерхова, а частина двоповерхова.  

 

В одноповерховій частині додаткового блока залізобетонні стіни і 
покриття товщиною 400 мм, а у двоповерховій частині стіни товщиною 
600 мм, а перекриття і покриття товщиною 400 мм. 

 343 



344 

У додатковому блоці розміщуються комори інвентаря, реагентів, ЗІЗ, 
приміщення дезактивації ЗІЗ, гардероби, медпункт, санвузли та інші до-
поміжні приміщення. 

Блок центрального щита управління примикає до додаткового блока 
із західного боку і має в плані розміри 26,00 × 28,00 м. Частина будівлі 
одноповерхова, а частина – двоповерхова; зовнішні залізобетонні стіни 
товщиною 400 мм, а внутрішні – 300 мм, товщина плит перекриття і пок-
риття 400 мм. 

У блоці центрального щита управління розміщуються центральний 
щит контролю і управління (ЦЩКУ), щит управління системою основних 
кранів (ЩУ СОК), приміщення пристроїв зв’язку з об’єктом, серверне 
приміщення та інші приміщення.  

Одноповерхова прибудова для системи поводження з РРВ розташо-
вана з північного боку технологічного блока на спільній фундаментній 
плиті. Залізобетонні стіни і покриття мають товщину 600 мм. 

У прибудові для системи поводження з РРВ розміщуються примі-
щення приймання трапних вод, приміщення баків трапних вод і РРВ, 
приміщення насосів трапних вод і РРВ та інші приміщення. 

Блок фільтрів НЕРА розташований у просторі під Аркою за східною 
стіною технологічного блока. Будівля двохповерхова, прямокутної форми 
у плані з розмірами 4,36 × 46,74, позначка верха покриття 5,250. Товщина 
стін, перекриття і покриття 300 мм. 

Споруда для входу в об’єкт «Укриття» розташована з південного бо-
ку технологічного блока і є самостійною просторовою системою, що 
складається з колон, перекриття, покриття і балок-стінок. На покритті 
споруди (на позначці 14,800) горизонтально заблокована одна із решітчас-
тих опор західної стіни Арки. 

ШДПП розташовується за південного стіною машинного залу об’єк-
та «Укриття» біля західного торця Арки. При цьому шлюз розташовується 
частково під західною стіною Арки і частково за її межами.  

Будівля ШДПП включає такі конструктивні об’єми: 
станцію пінного пожежогасіння та розподільний пристрій власних 

потреб (РПВП-0,4 кВ); 
транспортний повітряний шлюз, приміщення припливного вентиля-

ційного центру і коридор. 
ШДПП – одноповерхова будівля, що складається з двох прямокутних 

об’ємів. Загальна протяжність будівлі 25,72 м, ширина 15,30 і 21,40 м. 
Висота будівлі 5,50 м. На покриття шлюзу передається горизонтальне на-
вантаження від однієї із решітчастих опор західної стіни Арки. 

Схема розташування біля західного торця Арки споруд технологічної 
будівлі і ШДПП, а також будівлі електротехнічних пристроїв наведена на 
рис. 7.11. 



 
Рис. 7.11. Споруди біля західного торця Арки. 

7.3.3. Допоміжні будівлі, споруди та комунікації 

Допоміжні будівлі, споруди і комунікації НБК перераховані в табл. 
7.1, починаючи з позиції 4. 

Частина цих будівель, споруд і комунікацій відноситься до систем 
важливих для безпеки (СВБ-1), зокрема: 

будівля електротехнічних пристроїв; 
насосна станція пожежогасіння; 
резервуари пожежогасіння ємністю по 1500 м3 (2 шт.); 
дизель-генератори потужністю по 1700 кВ·A (2 шт.); 
дизель-генератор потужністю 730 кВ·A 
підземні резервуари ємністю по 5 м3 (2 шт.); 
димові труби; 
естакада технологічних трубопроводів (важливих для безпеки); 
ділянка кабельної траси з кабелями, що відносяться до систем важ-

ливих для безпеки. 
Будівлі, споруди і комунікації, що відносяться до систем, важливих 

для безпеки, розраховані на всі види впливів для категорії 1 по відповіда-
льності за ядерну і радіаційну безпеку [5] і для категорії I по сейсмостій-
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кості [6], зокрема: МРЗ, екстремальний вітер, екстремальний сніг, екстре-
мальна температура, смерч класу 1,5. 

До складу будівель, споруд і комунікацій, що не відносяться до сис-
тем, важливих для безпеки, входять:  

насосні станції підкачки (перекачки) зливових вод № 1, 3, 4 і 5; 
пункт для заправки вилочного навантажувача; 
підземний резервуар запасу дизельного палива ємністю 3 м3; 
північний та південний басейни збору зливових вод з Арки; 
естакада технологічних трубопроводів (не важливих для безпеки); 
ділянка кабельної траси з кабелями, що не відносяться до систем ва-

жливих для безпеки. 
Будівлі, споруди та комунікації, що не відносяться до систем, важли-

вих для безпеки, розраховані на всі види впливів згідно з ДБН В.1.2-
2:2006 [7]. 

Будівля електротехнічних пристроїв примикає безпосередньо до бу-
дівлі центрального щита управління. Будівля двоповерхова, прямокутної 
форми в плані, розмірами 26,00 × 32,70 м. 

У будівлі електротехнічних пристроїв розміщені системи життєзабе-
зпечення НБК, включаючи приміщення РПВП-6 кВ і РПВП-0,4 кВ, при-
міщення трансформаторів, акумуляторні, майстерні. Частина приміщень 
призначена для розміщення обладнання систем водопостачання, вентиля-
ції, насосної господарсько-побутових стоків. 

Насосна станція пожежогасіння призначена для подачі води на пот-
реби пожежогасіння. Будівля одноповерхова, прямокутної форми в плані, 
розмірами 9,00 × 18,00 м. Зовнішні і внутрішні стіни, а також покриття 
мають товщину 400 м. Будівля обладнана підвісною кран-балкою ванта-
жопідйомністю 3,2 т і монорейкою вантажопідйомністю 10,0 т. 

 

Північний і південний басейни збору зливових вод з Арки розташо-
вуються  вздовж  фундаментів  сервісної зони і мають такі розміри: дов-
жина 163,30 м, ширина 13,00 м, глибина 1,50 м. Дно і стіни басейнів ви-
конуються в монолітному залізобетоні. Товщина дна 600 мм, а стін 
400 мм. 

7.3.4. Система основних кранів 

Система основних кранів (СОК) функціонально забезпечує демонтаж 
нестабільних будівельних конструкцій об’єкта «Укриття», а в майбутньо-
му діяльність з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему (вилучення ПВМ та інших РАВ). 

За впливом на безпеку СОК класифікують як СКК СВБ-1. Окремі 
компоненти, відмова яких не призведе до яких-небудь відмов СОК, кла-
сифікуються як СКК СНБ. 



До складу СОК входить таке основне обладнання: два мости довжи-
ною 96,0 м кожний і три візка: стандартний вантажний візок вантажопід-
йомністю 50 т; спеціальний безпечний вантажний візок вантажопідйомні-
стю 50 т, а за умови транспортування персоналу в захисному боксі ванта-
жопідйомністю 50 т; вантажний візок, обладнаний мобільною інструмен-
тальною платформою (МІП). 

Для організації технічного обслуговування та виконання ремонтних 
робіт СОК в Арці на рівні зони руху візків передбачені два гаражі: 

основний – для технічного обслуговування і дезактивації (розташо-
ваний у північній частині будівлі); 

південний – для зміни або зберігання візка (розташований на півден-
ній стороні над машинним залом). 

Вантажні візки мають можливість переходу з одного моста на інший 
шляхом перегону їх у гаражі з будь-якого з кінців моста й подальшого 
перегону на сусідній міст. СОК обладнана засобами аварійного виведення 
одного з мостів (у разі його відмови) за допомогою іншого моста. 

Мости крана пересуваються по рейках підкранових колій і мають пі-
двісну конструкцію. Унаслідок великої довжини (96 м) кожен із мостів 
пересувається по шести підкранових коліях, як показано на рис. 7.12. До-
вжина кожної підкранової колії 150 м. Мости кранів переміщаються в на-
прямку «схід – захід», а візки – у напрямку «північ – південь». 
 

 
 

Рис. 7.12. Схема розташування СОК. 

347 



348 

Для збільшення довжини ходу візків мости обладнані консолями в 
північному і південному напрямку і захоплюють: з північного боку півні-
чну контрфорсну стіну, а з південного боку балку «Восьминіг». 

Стандартний вантажний візок, вантажопідйомністю 50 т, обладнаний 
підйомним пристроєм з одним електродвигуном. 

Спеціальний безпечний вантажний візок оснащений одним головним 
механізмом підйому вантажу і одним аварійним механізмом підйому. Ва-
нтажопідйомність кожного механізму 50 т. Основний барабан використо-
вується при нормальній роботі крана. Аварійний барабан залишається у 
вихідному положенні при нормальній роботі і використовується тільки 
для підйому/опускання вантажу до безпечного стану в разі виходу з ладу 
основного барабана при навантаженому візку. 

Вантажний візок МІП обладнаний спеціальною строповою систе-
мою. Конструктивно МІП складається з верхньої та нижньої платформ 
(рис. 7.13). Нижня платформа МІП підвішена на шести канатах, які скла-
дають просторову трикутну фермову конструкцію. 
 

 
 

Рис. 7.13. Вантажний візок МІП. 



МІП пристосована для монтажу необхідного обладнання та забезпе-
чена системою електроживлення. 

Виходячи з особливих умов експлуатації СОК спроектована з ураху-
ванням таких додаткових вимог: 

зберігати структурну цілісність і міцність при впливі максимального 
розрахункового землетрусу і смерчу класу 3,0; 

зберігати працездатність при температурі від + 31 до ˗ 22 ºС; 
зберігати структурну цілісність, термін експлуатації і функціональ-

ність в умовах вологості повітря 100 %; 
зберігати працездатність в умовах статичного курного середовища; 
зберігати працездатність при рівні ɤ-випромінювання до 1 Гр/год 

внизу візка і до 6 Гр/год на МІП. 
Керування СОК здійснюється дистанційно з приміщення централь-

ного щита контролю і управління. 
 

7.3.5. Системи життєзабезпечення 
 

Системами, що виконують функції життєзабезпечення НБК, є: 
системи вентиляції, опалення і кондиціювання; 
система електропостачання; 
інтегрована система управління; 
системи пожежогасіння; 
система протипожежного водопостачання 
система поводження з РАВ; 
система дезактивації; 
система контролю доступу; 
система пилопригнічення; 
система водопостачання холодною і гарячою водою; 
системи каналізації;  
система стисненого повітря. 
Системи вентиляції, опалення і кондиціювання виконані роздільно 

для Арки, технологічної будівлі, будівлі електротехнічних пристроїв, 
шлюзу доступу пожежних підрозділів. 

Системи вентиляції, опалення і кондиціювання Арки (кільцевого 
простору і основного об’єму) виконують такі функції: 

забезпечення напрямку потоку повітря із зон потенційно низького 
забруднення до зон потенційно високого забруднення; 

підтримка рівня радіоактивних викидів в атмосферу в межах, встано-
влених у ДБКП [3]; 

забезпечення мінімально допустимої швидкості припливного повітря 
для запобігання підйому та перенесення пилу; 
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запобігання утворенню легкозаймистих і вибухонебезпечних парів, 
газів і пилових сумішей в межах, що перевищують установлені значення в 
ДБКП [3]; 

запобігання поширенню диму та продуктів горіння у разі виникнення 
пожежі; 

підтримка в кільцевому просторі Арки відносної вологості нижче 
40 % для запобігання утворенню конденсату і відповідно для запобігання 
атмосферній корозії стальних конструкцій Арки; 

запобігання конденсації на внутрішній обшивці Арки (запобігання 
утворенню РРВ). 

Підтримка температурного і вологісного режиму всередині кільцево-
го простору Арки досягається шляхом подачі осушеного атмосферного 
повітря . 

Системи вентиляції, опалення і кондиціювання технологічної будівлі 
виконують такі функції: 

забезпечення напрямку потоку повітря із зон потенційно низького 
забруднення до зон потенційно високого забруднення; 

підтримка рівня радіоактивних викидів в атмосферу в межах, встано-
влених у ДБКП [3]; 

захист шляхів евакуації персоналу від впливу небезпечних факторів 
пожежі (диму); 

підтримка оптимальних параметрів навколишнього середовища для 
безпеки і комфорту персоналу. 

Основною метою системи вентиляції північного і південного повіт-
ряних шлюзів є запобігання забруднення навколишнього середовища 
шляхом направлення повітряного потоку ззовні всередину НБК. 

 

Організований викид з Арки і технологічної будівлі здійснюється че-
рез ВТ, підвішену до західного торця Арки. 

Системи вентиляції, опалення і кондиціювання будівлі електротехні-
чних пристроїв виконують такі функції: 

підтримка оптимальних параметрів навколишнього середовища для 
безпеки і комфорту персоналу; 

забезпечення незалежної системи припливної вентиляції с аерозоль-
ними фільтрами для ЦЩКУ; 

захист шляхів евакуації персоналу від впливу небезпечних факторів 
пожежі (диму). 

У шлюзі доступу пожежних підрозділів прийнято повітряне опален-
ня, суміщене з припливною вентиляцією.  

Середній термін служби вентиляційного обладнання не менше 30 ро-
ків. Після завершення цього терміну необхідно буде приймати рішення 
про продовження ресурсу або заміни обладнання. 



Залежно від виконуваних функцій і розташування компоненти сис-
теми вентиляції класифікуються як СВБ-1, СВБ-2 і СНБ. 

 

Система електропостачання призначена для забезпечення електро-
живленням усіх споживачів НБК при нормальних умовах експлуатації, 
порушеннях нормальних умов експлуатації та проектних аваріях. 

 

Система електропостачання включає в себе обладнання для підтрим-
ки функціонування всіх систем, що забезпечують виконання технологіч-
них операцій щодо поводження з РАВ, роботу систем, що забезпечують 
експлуатацію НБК, контролю технологічного процесу, роботу систем мо-
ніторингу, освітлення, зв'язку, радіаційного контролю, вентиляції. 

 

Електропостачання НБК передбачається від існуючого закритого ро-
зподільчого пристрою 6 кВ, розташованого на території промислового 
майданчика ДСП ЧАЕС. 

 

Система електропостачання складається із системи нормальної екс-
плуатації, що не впливає на безпеку (СНБ відповідно до критеріїв, викла-
дених у ДБКП [3], III категорія сейсмостійкості згідно з ПНАЕ Г-5-006-87 
[6]) і системи аварійного електропостачання, призначеної для забезпечен-
ня електроживленням обладнання та систем СВБ-1 і СВБ-2, а також обла-
днання СНБ, віднесеного до особливої групи категорії 1 згідно з ПУЕ [8]. 

За впливом на безпеку система аварійного електропостачання відне-
сена до системи нормальної експлуатації, важливої для безпеки (СВБ-1 
відповідно до критеріїв, викладених у ДБКП [3], I категорія сейсмостійко-
сті згідно з ПНАЕ Г-5-006-87 [6]). 

 

Система аварійного електропостачання запроектована з урахуванням 
таких вимог: 

електроживлення всіх систем, важливих для безпеки, повинно бути 
забезпечено при всіх режимах експлуатації; 

повинна бути забезпечена необхідна тривалість робіт при втраті ос-
новного електроживлення; 

елементи системи електропостачання СВБ-1 повинні бути відокрем-
лені від елементів СНБ; 

елементи системи електропостачання СВБ-1, що забезпечують взає-
мне резервування, повинні бути фізично відокремлені один від одного; 

конструкція устаткування системи аварійного електропостачання по-
винна зберігати працездатність при впливах максимального розрахунко-
вого землетрусу, радіаційному впливі і впливі навколишнього середови-
ща. 

Для електропостачання споживачів особливої групи категорії 1 згід-
но з ПУЕ [8], що за впливом на безпеку віднесені до систем, важливих для 
безпеки, в якості третього джерела електропостачання передбачено два 
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дизель-генератори потужністю по 1700 кВ·A (по одному дизель-генера-
тору для кожного каналу системи аварійного електропостачання). 

Для електропостачання споживачів особливої групи категорії 1 згід-
но з ПУЕ [8], які за впливом на безпеку, віднесені до систем, що не впли-
вають на безпеку, передбачений один дизель-генератор потужністю 730 
кВ·A. 

Для управління основним технологічним обладнанням, моніторингу 
експлуатаційних параметрів та основних характеристик НБК передбачена 
інтегрована система управління (ІСУ). ІСУ разом з іншими системами і 
підсистемами забезпечує ядерну, радіаційну та промислову безпеку НБК 
підтримкою в робочому стані обладнання та використанням мінімального 
числа персоналу. 

Система побудована на базі сучасних, високопродуктивних, цифро-
вих програмно-технічних засобах. За впливом на безпеку ІСУ віднесена 
до системи нормальної експлуатації, важливої для безпеки (СВБ-1). 

ІСУ являє собою розподілену по технологічному, функціональному і 
територіальному принципу систему, в яку інтегруються системи контро-
лю та управління (СКУ) різного призначення і функцій: 

система радіаційного контролю; 
СКУ системою електропостачання та електрообладнання; 
СКУ внутрішнього транспорту; 
СКУ поводженням із РРВ; 
система відеоспостереження за технологічним процесом; 
система контролю будівельних конструкцій та система сейсмічного 

контролю; 
СКУ системою опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; 
система контролю водопостачання і каналізації; 
СКУ стисненого повітря. 
ІСУ передбачає прийом/передачу команд управління, даних систем 

контролю і управління на WORE в обсязі, достатньому для оперативного 
та однозначного відображення персоналу повної інформації про поточний 
стан комплексу НБК і його об'єктів. 

ІСУ взаємодіє з незалежними системами: системою протипожежного 
захисту та системою контролю доступу. 

ІСУ НБК запроектована з урахуванням інтеграції з ІАСК об'єкта 
«Укриття» і повинна забезпечити постійний контроль і управління різни-
ми системами НБК протягом усього терміну служби. 

Проектом НБК передбачені системи пінного і порошкового пожежо-
гасіння. 

Усередині Арки захисту системою пінного пожежогасіння підляга-
ють покрівлі машинного залу і ДЕ. 



Захисту автоматичними системами порошкового пожежогасіння під-
лягають електротехнічні приміщення і приміщення з наявним електрон-
ним обладнанням у технологічній будівлі, будівлі електротехнічних при-
строїв і ШДПП, а також дизель-генератори і приміщення в насосній стан-
ції протипожежного водопостачання. 

Приміщення ЦЩКУ, ЩУ СОК, приміщення пристроїв зв’язку, сер-
верне приміщення підлягають захисту системами порошкового пожежога-
сіння з ручним пуском. 

Для забезпечення пожежної безпеки при експлуатації СОК у зоні їх-
нього розташування на технологічних майданчиках і гаражах передбачено 
розміщення порошкових вогнегасників. 

Залежно від виконуваних функцій і розташування компоненти сис-
теми пожежогасіння класифікуються як СВБ-1, СВБ-2 і СНБ. 

Для цілей пожежогасіння будівель і споруд НБК передбачений про-
типожежний водопровід високого тиску. Система протипожежного водо-
постачання є системою, важливої для безпеки (СВБ-1). 

Системою протипожежного водопостачання передбачено: 
зберігання об'єму води для пожежогасіння в пожежних резервуарах 

(2 резервуари ємністю по 1500 м3 кожен); 
забезпечення забору води для пожежогасіння пожежними насосами, 

розміщеними в насосній станції протипожежного водопостачання, розта-
шованої на майданчику НБК; 

подача води для цілей пожежогасіння. 
Система протипожежного водопостачання складається з двох підсис-

тем: система зовнішнього протипожежного водопостачання та система 
внутрішнього протипожежного водопостачання. 

Система поводження з РАВ включає систему поводження з РРВ та 
ТРВ. 

Система поводження з РРВ призначена для збору радіоактивно за-
бруднених стоків води з робочих майданчиків/ділянок усередині Арки і 
технологічної будівлі. Система поводження з РРВ забезпечує збір, конт-
роль РРВ і передачу їх у систему поводження з РРВ ЧАЕС. 

Для всіх джерел утворення РРВ передбачається система спеціальної 
каналізації, призначена для збору, накопичення і передачі на попереднє 
очищення РРВ, що утворюються в процесі експлуатації об'єктів, споруд 
інфраструктури НБК, ділянок і установок із поводження з РАВ. 

Система поводження з РРВ НБК включає: 
систему безнапірної спеціальної каналізації - систему нормальної 

експлуатації, важливу для безпеки (СВБ-2); 
систему напірної спеціальної каналізації НБК - систему нормальної 

експлуатації, важливу для безпеки (СВБ-2); 
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систему збору та відправки стічних вод санітарного шлюзу, вод деза-
ктивації ЗІЗ - систему нормальної експлуатації, що не впливає на безпеку 
(СНБ). 

Система поводження з ТРВ забезпечує виконання таких функцій: 
збір ТРВ; 
сортування ТРВ за фізичними, хімічними та радіаційним характерис-

тиками;  
фрагментація ТРВ до розміру, зручного для транспортування або на-

вантаження в контейнер; 
заповнення ТРВ контейнера місткістю 1,3 м3; 
характеризація вмісту упаковки; 
контроль радіаційних характеристик контейнера з ТРВ (поверхневе 

забруднення і потужність дози); 
оформлення документів для перевезення на установки поводження з 

ТРВ ЧАЕС; 
буферне зберігання РАВ для організації перевезення. 
Система забезпечується обладнанням для збору, фрагментації, харак-

теризації, контейнеризації та транспортування ТРВ усередині НБК. Сис-
тема поводження з ТРВ є системою нормальної експлуатації, важливої 
для безпеки (СВБ-2). 

Проектом ПК-1 НБК передбачена дезактивація: 
ЗІЗ; 
стін і підлог приміщень технологічного будівлі; 
ділянок простору під Аркою, де можливе їхнє забруднення радіоак-

тивними речовинами; 
внутрішньої оболонки арочної конструкції; 
СОК; 
кранів технологічної будівлі; 
контейнерів і автотранспортних засобів; 
обладнання і трубопроводів системи поводження з РРВ. 
Для виконання дезактивації передбачаються спеціальні приміщення 

(приміщення дезактивації в технологічній будівлі, гаражі СОК, примі-
щення дезактивації ЗІЗ). 

Система контролю доступу призначена для контролю й керування 
доступом персоналу всередину Арки, технологічну будівлю і  будівлю 
електротехнічних пристроїв. Ця система є автономною системою НБК і не 
інтегрується в загальну систему контролю доступу в об'єкт «Укриття» та 
інші об'єкти ЧАЕС. 

Управління системою контролю доступу здійснюється з автоматизо-
ваного робочого місця оператора системи контролю доступу, розташова-
ного в приміщенні ЦЩКУ. Усі точки контролю доступу оснащено відео-
камерами. 



Система контролю доступу відноситься до СНБ. 
Система пилопригнічення (СПП) у рамках ПК-1 включає такі основ-

ні компоненти: 
майданчик для розміщення нової мобільної СПП; 
ділянку приготування розчинів для пилопригнічення; 
трубопровід подачі розчинів для пилопригнічення до майданчика но-

вої мобільної СПП. 
Створення нової мобільної СПП, що буде переміщатися за допомо-

гою СОК, передбачається в рамках ПК-2. 
 

Джерелами водопостачання холодною і гарячою водою НБК є систе-
ми господарсько-питного водопостачання і теплопостачання ЧАЕС. Резе-
рвним джерелом гарячого водопостачання є електроводонагрівачі. 

 

Проектом НБК передбачені виробнича, зливова і господарсько-
побутова каналізації. Ці каналізації є системами, що не впливають на без-
пеку (СНБ). 

 

Виробнича каналізація запроектована для відводу забруднених стоків 
у будівлі електротехнічних пристроїв. Скидання стічних вод виробничої 
каналізації після очищення і радіаційного контролю передбачено в зовні-
шню мережу зливової каналізації. 

Система зливової каналізації призначена для збору атмосферних 
опадів з поверхні Арки, із покрівель технологічнї будівлі і будівлі елект-
ротехнічних пристроїв, а також із покрівлі, виступаючої за межі Арки за-
хідної частини машинного залу. Для збору зливових вод, снігу/льоду з 
покрівлі Арки передбачено влаштування північного і південного басейнів. 
Зазначені опади збираються в колектор збору зливових вод НБК і без 
очищення скидаються в підвідний канал системи гідротехнічних споруд 
ЧАЕС. 

Система господарсько-побутової каналізації призначена для збору 
господарсько-побутових стоків технологічного будівлі та будівлі електро-
технічних пристроїв. 

Система стисненого повітря складається з двох незалежних підсис-
тем: подача стисненого повітря до панелей життєзабезпечення для техно-
логічних і ремонтних потреб; подача стисненого повітря до пневматичних 
приводів системи вентиляції. 

 

Для виробництва стисненого повітря передбачається установка чоти-
рьох гвинтових компресорів із вбудованими ресиверами і блоками осу-
шення. 

Система стисненого повітря для технологічних і ремонтних потреб 
класифікується за впливом на безпеку як СНБ, а для забезпечення управ-
ління клапанами як СВБ-2. 
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7.4. Будівництво НБК 

7.4.1. Підготовчі роботи 

7.4.1.1. Розбирання берми піонерної стіни 

Берма піонерної стіни була споруджена на початку жовтня 1986 р. і 
використовувалась як майданчик для розміщення монтажного крана 
ДЕМАГ на заключному етапі будівництва об’єкта «Укриття». Потім у 
1987 – 1988 рр. була виконана її добудова, що було пов’язано з виконан-
ням робіт із монтажу нового покриття над машинним залом. Пізніше ви-
конувалось додаткове бетонування поверхні берми для організації відво-
ду води від стін машинного залу. Необхідність розбирання берми піонер-
ної стіни була продиктована розташуванням у ці зоні фундаменту НБК.  

Виходячи із конструкції берми, для її розбирання застосовувались 
різноманітні технології та технічні засоби руйнування бетонних та залі-
зобетонних монолітних конструкцій, демонтажу збірних конструкцій, а 
також розбирання матеріалів засипки складної структури (щебінь, пісок, 
ґрунт, бетонні і металеві фрагменти). Роботи виконувались у радіаційно-
небезпечних умовах, безпосередньо біля об’єкта «Укриття» (рис. 7.14). 

Крім того, самі матеріали 
розбирання мали радіоактив-
не забруднення різного сту-
пеню. Це вимагало розробки 
і впровадження комплексу 
заходів із радіаційного захис-
ту персоналу, який викону-
вав роботи, та навколишньо-
го середовища. 

Роботи із розбирання 
берми піонерної стіни вико-
нувались компанією «Укр-
трансбуд» і були успішно 
завершені у квітні 2008 р.  

 

 

7.4.1.2. Підготовка майданчика будівництва НБК 

До початку основних робіт із будівництва НБК виконаний великий 
обсяг робіт, що передбачали очищення та планування території, улашту-
вання котлованів під будівництво фундаментів, а також монтажного май-
данчика для укрупненого складання конструкцій Арки (рис. 7.15).  

Рис. 7.14. Розбирання берми піонерної  
стіни [9].



 
 

Рис. 7.15. Проведення робіт з підготовки майданчика будівництва НБК [9]. 
 

 

Підготовчі роботи виконувались у рамках контракту, підписаного з 
ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» у квітні 2008 р. 

Спочатку було демонтовано існуючі будівлі, споруди і дороги в ме-
жах майданчика будівництва НБК, виконано очищення території від різ-
номанітних об’єктів (огорож, звалищ конструкцій і матеріалів, рослинно-
сті тощо) і її вертикальне планування. 

Наступний етап робіт передбачав виконання земляних робіт із ула-
штування котлованів для будівництва фундаментів НБК у монтажній, 
транспортній і сервісній зонах.  

Складність виконання цих робіт полягала в тому, що техногенні 
ґрунти в місцях виконання земляних робіт мали значне радіоактивне за-
бруднення і відносились до РАВ, у тому числі до ВАВ. Тому у процесі 
виконання земляних робіт була впроваджена технологічна схема безпеч-
ного поводження з ґрунтами, що передбачала поопераційний радіаційний 
контроль, сортування ґрунтів за категоріями, транспортування на майда-
нчик тимчасового складування (для технологічних матеріалів), у сховища 
ЧАЕС (для ВАВ) або на ПЗРВ «Буряківка» для остаточного захоронення.  

Значною проблемою при виконанні земляних робіт було те, що в те-
хногенних ґрунтах виявлялись різноманітні великогабаритні елементи, 
зокрема механізми, захоронені в процесі робіт з ліквідації аварії в 1986 р. 
(рис. 7.16). 
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Рис. 7.16. Механізм, вилучений із котлована [9]. 

 

На підставі концептуального проекту НБК довжина кожного з кот-
лованів під північну і південну стрічки фундаментів становила 379,0 м. 
Котловани виконані шириною 14,5 м з розробкою ґрунту до позначки 
113,500 м, за винятком ділянки котлована під південні фундаменти серві-
сної зони, який виконаний шириною 17,5 м. Вертикальні стіни котлова-
нів у локальній зоні об’єкта «Укриття» укріплялись шпунтовою огоро-
жею, що складається з металевих стійок із заповненням металевими щи-
тами (рис. 7.17). На інших ділянках відкоси котлованів укріплялись збір-
ними залізобетонними плитами товщиною 180 мм. По дну котлованів 
виконувалась бетонна підготовка товщиною 50 мм з монолітного порис-
того бетону. 

За ініціативою NOVARKA котловани, виконані згідно з концептуа-
льним проектом НБК, були продовжені майже на 132 м в бік від об’єкта 
«Укриття» з метою поліпшення радіаційної обстановки в зоні виконання 
робіт із складання Арки. Котловани NOVARKA виконувались шириною 
10,9 м з розробкою ґрунту до позначки 113,700 м. Відкоси котлованів 
укріплялись збірними залізобетонними плитами товщиною 180 мм. По 
дну котлованів виконувалась бетонна підготовка до позначки 114,000 м з 
отворами для забивання паль. 

Наприкінці літа 2010 р. роботи з очищення та планування території, 
а також улаштування котлованів були завершені (рис. 7.18). 

У період проведення підготовчих робіт на майданчику будівництва 
НБК було також здійснено відновлення двох існуючих бетонних заводів і 
будівництво нового бетонного заводу. 



 
 

Рис. 7.17. Установлення шпунтової огорожі [9]. 
 

 

 
 

Рис. 7.18. Підготовлений котлован для будівництва фундаментів НБК [9]. 
 

7.4.1.3. Будівництво нової вентиляційної труби (НВТ) 
 

Вентиляційна труба (ВТ-2) II черги ЧАЕС, що розташована на покрі-
влі блока В, призначена для забезпечення контрольованого викиду в ат-
мосферу повітря від витяжних вентиляційних систем 3-го енергоблока, 
сховища рідких і твердих відходів та об'єкта «Укриття». 

У зв'язку з тим, що ВТ-2 перешкоджала влаштуванню східного торця 
НБК, знадобився її демонтаж. 
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Для забезпечення контрольованого викиду в атмосферу повітря, що 
видаляється витяжними системами після демонтажу ВТ-2, виникла необ-
хідність у спорудженні нової вентиляційної труби (НВТ), що повинна бу-
ти введена в експлуатацію до демонтажу існуючої ВТ-2 і забезпечувати: 

контрольований викид в атмосферу повітря від витяжних вентиля-
ційних систем 3-го енергоблока, сховища РРВ і ТРВ та об'єкта «Укриття» 
(до введення в експлуатацію НБК); 

контрольований викид в атмосферу повітря від витяжних вентиля-
ційних систем 3-го енергоблока і сховища РРВ і ТРВ (після введення в 
експлуатацію НБК). 

Робочий проект на зведення НВТ був виконаний у 2010 р. консорці-
умом українських організацій КСК у складі КІЕП, НДІБК і ІПБ АЕС за 
контрактом № SIP03-1-006 «Проектування нової вентиляційної труби і су-
путніх систем II черги ЧАЕС». Проектної основою робочого проекту НВТ 
був документ [10], узгоджений регулюючими органами України. 

Проектування НВТ і супутніх систем II черги здійснювалося, вихо-
дячи з таких вихідних положень: 

НВТ забезпечує контрольований викид в атмосферу, що задовольняє 
вимогам ядерної та радіаційної безпеки, протягом усього періоду зняття 3-
го енергоблока ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему; 

НВТ монтується над приміщенням 7001 фільтрувальної станції (з 
улаштуванням нового отвору) на позначці 71,200 покриття блока В поза 
зоною впливу конструкцій НБК; 

існуючі вентиляційні системи 3-го енергоблока, сховища РРВ і ТРВ 
та об'єкта «Укриття» частково адаптуються до роботи через НВТ; 

у внутрішніх приміщеннях блока В і 3-го енергоблока здійснюється 
монтаж системи радіаційного контролю викидів в атмосферу, з установ-
кою контролюючих та сигналізуючих датчиків на конструкціях НВТ та 
відповідного обладнання в приміщеннях головного корпусу 3-го енерго-
блока; 

у внутрішніх приміщеннях блока В та на конструкціях НВТ здійсню-
ється монтаж системи живлення ліхтарів світлоогородження НВТ; 

після монтажу НВТ і супутніх систем II черги ЧАЕС ВТ-2 демонту-
ється, а вихідний отвір з приміщення +7001 фільтрувальної станції на по-
значці 74,500 покриття блока В блокується. 

НВТ, а також супутні системи, запроектовані відповідно до техніч-
них вимог чинних норм, правил і стандартів України, зокрема до вимог 
норм проектування атомних станцій. 

Конструкції НВТ віднесено до І категорії відповідальності за ЯРБ 
(згідно з [5]) та категорії І за сейсмостійкістю (згідно з [6]). 



Устаткування НВТ віднесено до класів 3Н, 3НО (згідно з [11]) та ка-
тегорією ІІ за сейсмостійкістю (згідно з [6]). 

У документі [10] попередньо була обрана позначка верху НВТ - 
125,000 м. Ця позначка обрана за умови, щоб НБК не створював аероди-
намічну тінь для викиду з НВТ. Розрахункова витрата витяжного венти-
ляційного повітря через НВТ визначена в діапазоні - 430 тис. м3/год (роз-
рахункова витрата) та 200 тис. м3/год (мінімальна витрата).  

Діаметр газовідвідного ствола НВТ був визначений у процесі робо-
чого проектування з урахуванням нормативних вимог до швидкості вики-
ду з ВТ – 6,0 м. 

Для обґрунтування прийнятих параметрів НВТ були виконані оцінки 
радіаційних наслідків для навколишнього середовища в разі реалізації 
найгіршого сценарію: викид радіоактивних речовин у результаті макси-
мальної проектної аварії (МПА) на 3-му енергоблоці. 

Згідно з документом [10] в якості МПА розглядалося падіння 9-міс-
цевого транспортного чохла, повністю заповненого ВТВЗ. У результаті 
падіння відбувається пошкодження і розгерметизація всіх тепловиділяю-
чих елементів з подальшим виходом накопичених летючих продуктів по-
ділу в атмосферу через НВТ. Імовірність МПА становить 6,2710-3на рік 
(табл. 7.2). 

Оцінка впливу швидкості виходу газу з НВТ на величину дози, отри-
маної персоналом в області аеродинамічної тіні будівлі, проводилася за 
методиками ОНД-86 [12] та уточненою методикою прогнозної оцінки 
концентрації радіоактивної домішки, розробленої в ІПБ АЕС [13]. 

 

Таблиця 7.2. Вихідні дані для максимальної проектної аварії 
 

Радіо-
нуклід 

Активність в 
1 ВТВЗ, 

Бк 

Фракція 
викиду 

Вивільнена 
активність, 

ГБк 

Дозовий коефіці-
єнт (інгаляційне 
надходження), 

Зв/Бк 
137Cs + 
137mBa 

2,6·1014 2,25·10-5 52,7 4,6 10-9 

134Cs 2,4·1013 2,25·10-5 4,86 2,0·10-8 
90Sr + 90Y 1,53·1014 1,50·10-5 20,7 1,6·10-7 
241Pu 2,25·1014 1,00·10-7 0,20 9,0·10-7 
241Am 3,40·1012 1,00·10-7 3,1·10-3 4,2·10-5 
238Pu 3,35·1012 1,00·10-7 3,0·10-3 4,6·10-5 
240Pu 1,66·1012 1,00·10-7 1,5·10-3            5,0·10-5 
244Cm 9,25·1011 1,00·10-7 8,3·10-4 2,7·10-5 

85Kr 1,95·1013 0,3 52650 
1,32·10-14 

(Звм3)/(Бкс) * 
* Зовнішнє опромінення. 
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При залповому викиді в результаті МПА найбільшу небезпеку для 
персоналу представляє його знаходження в області аеродинамічної тіні з 
підвітряного боку будівлі об'єкта, де концентрація радіоактивної домішки 
в перші хвилини після викиду може досягати максимального значення. 

У даний час існують кілька наближених методів розрахунку концен-
трації домішки в області аеродинамічної тіні будівлі. Найбільш доскона-
лою з них є методика ОНД-86. Однак результати, отримані на її основі, 
слід інтерпретувати як осереднені (приблизно за 20 - 30 хв) значення мит-
тєвої концентрації. Тому прогнозовані величини доз, отримані персона-
лом за час, необхідний для того, щоб покинути небезпечну зону (від 5 до 
10 хв), будуть недостовірні, зокрема вони можуть бути в кілька разів за-
нижені. 

Тому при проведенні розрахунків в області аеродинамічної тіні буді-
влі, також використовувалася уточнена методика прогнозної оцінки кон-
центрації радіоактивної домішки.  

Розрахунок за методикою ОНД-86 виконувався на підставі таких 
вихідних даних: 

діаметр газовідвідного ствола - 6,0 м; 
висота (від нульової позначки) - 125,0 м; 
час опромінення - 20 хв; 
тип опромінення - інгаляційне (без застосування ЗІЗОД); 
активність викиду - наведена в табл. 7.2. 
При цьому передбачається, що частка зовнішнього опромінення буде 

занадто мала порівняно з інгаляційним надходженням. 
Згідно з проведеними розрахунками при максимальній проектній 

аварії дози, отримані персоналом у результаті реалізованого потенційного 
опромінення за методикою ОНД-86, становитимуть: 

не більше 3,8 мЗв (при витраті повітря 430 000 м3/год); 
не більше 6,2 мЗв ((при витраті повітря 200 000 м3/год). 
Слід зазначити, що об'ємна витрата 430 000 м3/год забезпечується 

при швидкості витікання газу 4,2 м/с. 
На рис. 7.19 показано залежність максимального значення дози поте-

нційного опромінення персоналу в аеродинамічній тіні будівлі залежно 
від швидкості витікання газу з НВТ. 

Розрахунок за уточненою методикою в області аеродинамічної 
тіні будівлі. За допомогою кінцевих різниць вирішувалися рівняння тур-
булентного руху багатокомпонентної суміші – в’язкого стисливого газу, 
що нагрівається. При цьому передбачалося, що наявність домішки не 
впливає на реологічні та термодинамічні параметри газу. Щільність пото-
ку визначалася з рівняння стану з урахуванням питомої концентрації до-
мішки. Інші параметри потоку (в'язкість, теплопровідність, теплоємність) 



обчислювалися як лінійна комбінація від відповідних параметрів для ко-
жної домішки. 

 
Рис. 7.19. Доза в аеродинамічній тіні будівлі залежно від швидкості  

витікання газу з НВТ. 
 

Розрахунки проводилися для перетину по осі розташування НВТ для 
споруди НБК + 3-й енергоблок (рис. 7.20). 

 
Рис. 7.20. Поперечний перетин НБК + 3-й енергоблок із заходу на схід. 

Чисельне рішення задачі поділялося на кілька етапів, на кожному з 
яких використовувалися свої граничні та початкові умови. 

На першому етапі вирішувалося завдання обтікання будівлі вітровим 
потоком, розраховувалися поля швидкостей, температур і тисків при та-
ких граничних умовах: 

на поверхні землі й на стінах будівлі задаються умови прилипання 
(швидкість потоку дорівнює нулю); 

на правій і верхній межах області задається умова сполучення з зов-
нішнім середовищем (надлишковий тиск дорівнює нулю). 
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На лівій межі області задається такий розподіл горизонтальної скла-
дової швидкості вітру по висоті: 

s

xx

y
vv 







10

)10( ,  

де )10(
xv  – швидкість вітру на висоті флюгера (10м); y – висота над рівнем 

землі, s – показник, що залежить від стійкості атмосфери.  
При розрахунках приймалося s = 0,08, що відповідає категорії А 

стійкості атмосфери (по Пасквіллу), )10(
xv = 1,5 м/с. При всіх інших мож-

ливих значеннях s і )10(
xv концентрація буде менше. 

В області також задавалися початкові значення температури і тиску. 
Зміна температури з висотою задавалося за лінійним законом, при цьому 
градієнт температури по висоті приймався рівним -1,5·10-2 K/м, темпера-
тура біля поверхні землі 293 K. Зміна тиску по висоті задавалося у вигляді 
такої барометричної формули: 
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де RB = R/M, де R – універсальна газова постійна, M – молекулярна маса, 

0p  – тиск біля поверхні землі.  

На рис. 7.21 показано поле швидкостей, знайдене в результаті рішен-
ня задачі обтікання будівлі. Впливом НВТ на рух повітряних потоків при 
проведенні розрахунків було знехтувано. 

 
 

Рис. 7.21. Швидкості (м/с) вітрового потоку  
(швидкість вітру на висоті флюгера 1,5 м/с). 

 

Поля швидкостей, температури, тиску збуреного потоку, знайдені на 
першому етапі рішення задачі, використовувалися в якості початкових 
значень при подальшому вирішенні задачі. 



На другому етапі відбувається викид радіоактивної домішки. За 1 с 
викидається вся активність зі швидкістю 4,2 м/с, що відповідає витраті 
4,3·105 м3/год. Задача вирішується вже з урахуванням домішок. Задаються 
початкові умови для масових часток домішок і температур. Етап розбива-
вся за часом на 10 кроків з різними граничними умовами на домішки, що 
викидаються. 

На третьому етапі, після припинення викиду радіоактивного пилу, 
рішається задача його перенесення вітровим потоком. Нижче, на рисун-
ках, наведено величини відносної об'ємної активності (відношення об'єм-
ної активності в деякій точці в заданий момент часу до активності на зрізі 
труби в момент викиду) у різні (характерні) моменти часу. 

З розрахунків видно, що практично вся викинута активність потрап-
ляє в зону аеродинамічної тіні будівлі (рис. 7.22). 

 

 
 

Рис. 7.22. Розподіл відносної об'ємної активності через 10 хв  
після аварійного  викиду. 

 

Далі хмара радіоактивної домішки «сідає» на поверхню землі (рис. 
7.23 і 7.24). Потім хмара домішки розділяється на дві частини (рис. 7.25 і 
7.26). Перша частина зворотним потоком (див. рис. 7.21) як би підтиска-
ється до НВТ, а друга - несеться від НВТ. 
 

 
 

Рис. 7.23. Розподіл відносної об'ємної активності через 20 хв 
після аварійного викиду. 
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Рис. 7.24. Розподіл відносної об'ємної активності через 30 хв  

після аварійного викиду. 

 
Рис. 7.25. Розподіл відносної об'ємної активності через 40 хв  

після аварійного викиду 

 
Рис. 7.26. Розподіл відносної об'ємної активності через 50 хв  

після аварійного викиду 
 

На рис. 7.27 і 7.28 показано відносну об'ємну активність біля поверх-
ні землі як функцію часу і відстані від НВТ. На рис. 7.28 також наведено 
результати розрахунків за методикою ОНД-86 з урахуванням тіні будівлі 
(штрихова лінія). 

Максимальні значення відносної об'ємної концентрації, отримані за 
допомогою уточненої методики, усереднювалися за період часу 20 хв. На 
рис. 7.29 показано залежність цієї активності біля поверхні землі від відс-
тані до НВТ. 



 
Рис. 7.27. Відносна об'ємна активність як функція часу після викиду  

на різних відстанях від НВТ. 
 

 
 

Рис. 7.28. Відносна об'ємна активність як функція відстані (м) від НВТ  
у різні моменти часу після викиду. 
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Рис. 7.29. Залежність відносної інтегральної об'ємної активності  

від відстані (м) до НВТ. 
 

Згідно з розрахунками за уточненою методикою максимальне зна-
чення дози, отриманої персоналом у результаті потенційного опромінення 
внаслідок МПА (20 хв перебування персоналу без застосування ЗІЗОД, 
приблизно на відстані 800 м на схід від 3-го енергоблока ЧАЕС), стано-
вить 1,8 мЗв. 

Отже, дози при МПА, отримані персоналом у результаті потенційно-
го опромінення, досягнуть таких значень: за уточненою методикою – не 
більше 1,8 мЗв; за методикою ОНД-86: не більше 3,8 мЗв (при витраті 
повітря 430 тис. м3/год);  не більше 6,2 мЗв (при витраті повітря 200 тис. 
м3/год).  

Імовірність МПА становить величину 6,27∙10-3 на рік і тому навіть 
найбільше з отриманих розрахункових значень дози 6,2 мЗв є прийнят-
ним, виходячи із критеріїв, зазначених у НРБУ-97/Д-2000 [14]. 

Таким чином, прийняті в проекті параметри НВТ забезпечують при-
йнятний рівень безпеки. Беручи до уваги факт, що ЧАЕС наразі перебуває 
на стадії зняття з експлуатації, можна стверджувати, що обсяги викиду 
радіоактивних речовин будуть мати тенденцію до зниження. Тому, з пли-
ном часу, інтенсивність радіаційних впливів на навколишнє середовище 
через НВТ буде тільки зменшуватися. 

На підставі позитивного висновку експертизи ядерної та радіаційної 
безпеки від 24 січня 2011 р. Держатомрегулювання України було надано 
дозвіл на будівництво НВТ. 

За результатами тендера, проведеного ЄБРР, контракт на будівницт-
во був підписаний з консорціумом «Укриття» (ЗАТ «Атомстройекспорт» 
та ПрАТ «Укренергомонтаж»). 



Конструкція НВТ складається з вежі та газовідвідного ствола. 
Вежа НВТ - несуча просторова ґратчаста конструкція з розмірами в 

плані 8,05 × 8,05 м (по осях), заввишки 50,0 м. Усередині вежі з кроком 
7,2 м передбачено горизонтальні діафрагми, суміщені з перехідними пло-
щадками. 

Газовідвідний ствол діаметром 6,0 м виконано з чотирма вертикаль-
ними ребрами жорсткості. 

 

Вежа і газовідвідний ствол спираються на металевий опорний контур 
на позначці 71,650. Через кожні 7,2 м по висоті газовідвідний ствол розк-
ріплюється в горизонтальному напрямку до діафрагм вежі. 

 

Горизонтальне навантаження від газовідвідного ствола передається 
на діафрагми вежі НВТ у восьми точках (на кожному рівні) через листові 
шарніри. Вертикальне навантаження на опорний контур передається за 
рахунок приварених до газовідвідного ствола чотирьох вертикальних еле-
ментів із кутового профілю. Для зв'язку газовідвідного ствола з примі-
щенням 7001 блока В передбачено частковий демонтаж керамзитобетон-
них плит покриття на позначці 71,000. 

Металевий опорний контур складається із системи балок, прикріпле-
них до несучих конструкцій каркаса блока В. Опорні вузли кріплення ба-
лок розраховані на сприймання вертикальних і горизонтальних наванта-
жень від конструкцій НВТ. 

 

Монтаж НВТ здійснювався блоками (чотири блоки вежі і шість бло-
ків газовідвідного ствола) за допомогою гусеничного крана Liebherr 
LR1750. 

На рис. 7.30 - 7.32 показано окремі етапи монтажу конструкцій НВТ. 
 

Блоки газовідвідного ствола НВТ з'єднувалися між собою за допомо-
гою болтового з'єднання фланців з ущільненням з'єднань прокладками. 
Стійки блоків вежі НВТ з'єднувалися між собою зварними швами. Елеме-
нти вертикальної решітки кріпилися до фасонних елементів нижчого бло-
ка за допомогою зварювання. 

Роботи з монтажу металоконструкцій НВТ були виконані у строк із 
28.10.2011 р. до 06.02.2012 р. з оформленням акта проміжного приймання 
відповідальних конструкцій від 06.03.2012 р., в якому зазначалося, що 
роботи виконані відповідно до проектної документації і відхилень від 
проекту немає. 

 

Проте під час чергового огляду стану металоконструкцій НВТ пер-
соналом авторського нагляду ПАТ КІЕП були виявлені дефекти зварних 
з'єднань у фасонних елементах опорного контура НВТ на позначках 
100,520, 107,720 і 114,920. Зазначені зварні з'єднання були виконані на 
заводі-виробнику конструкцій НВТ у Харкові. 
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Рис. 7.30. Установка монтажного блока вежі НВТ [9]. 
 

 
 

Рис. 7.31. Переміщення краном газовідвідного ствола НВТ  
до місця установки [9]. 



 
 

Рис. 7.32. Установка газовідвідного ствола НВТ [9]. 
 

У зв'язку з даною обставиною виникла необхідність розробки техніч-
них заходів для забезпечення надійної довгострокової експлуатації НВТ. 
Метою такої роботи було визначення технічних рішень, що забезпечують 
надійну експлуатацію металоконструкцій НВТ протягом планованого те-
рміну експлуатації. 

Дана робота була виконана КІЕП за участю субпідрядних організа-
цій: Інституту «Укрпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського» - у 
частині виконання альтернативних розрахунків стійкості НВТ до вітрово-
го впливу; Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона - у частині тех-
нології та технічних рішень з усунення дефектів металоконструкцій. 

У результаті виконаної роботи були зроблені такі висновки: 
за результатами двох незалежних розрахунків, виконаних КІЕП та 

інститутом «Укрпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського», уста-
новлено, що вітровий резонанс не може бути причиною утворення втом-
них тріщин у вузлах сполучення елементів вежі НВТ; 

аналіз показав, що в проектній документації відсутні відхилення від 
вимог чинних нормативних документів. Проектні та конструктивні рі-
шення, прийняті в проектній документації, не можуть бути причиною 
утворення тріщин; 

в якості можливої причини утворення тріщин може розглядатися су-
купність факторів, пов'язаних з відхиленнями від вимог нормативних до-
кументів та проекту при виготовленні та монтажі конструкцій зі зварюва-
льними напругами, а також із несприятливим поєднанням факторів, за-
значених вище, вітровим впливом і низькими температурами. 
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Незважаючи на відсутність відхилень від вимог нормативних доку-
ментів, з урахуванням наявних невизначеностей у розкритті корінних 
причин утворення тріщин і виходячи з принципу консерватизму, було 
запропоновано реалізувати компенсуючі технічні рішення. Такі технічні 
рішення повинні забезпечувати: 

гарантоване вільне переміщення ствола і мінімізацію температурних 
впливів, у тому числі при односторонньому нагріванні, шляхом зняття 
болтів на верхніх трьох ярусах та зменшення кількості зв'язків із трубою з 
восьми вузлів до чотирьох; 

мінімізацію вітрового впливу шляхом установлення додаткових роз-
косів у трьох верхніх блоках вежі. 

У даний час, після прийому в експлуатацію будівельних конструкцій 
та технологічних систем НВТ, розроблено і затверджено «Регламент кон-
тролю будівельних конструкцій НВТ другої черги ЧАЕС», згідно з яким 
роботи з візуального огляду конструкцій вежі НВТ покладені на цех голо-
вного корпусу та допоміжних споруд і будівельну службу ДСП ЧАЕС. 

У комплекс робіт по спорудженню і введенню в експлуатацію НВТ 
входили також монтаж і установка технологічних систем, призначених 
для забезпечення її нормального функціонування, а саме: системи радіа-
ційного контролю викидів та системи електропостачання, освітлення та 
заземлення. 

У робочому проекті системи вентиляції, радіаційного контролю, еле-
ктропостачання, освітлення та заземлення виконано відповідно до крите-
ріїв та вимог на проектування технологічних систем АЕС. 

Роботи з будівництва НВТ виконувалися в складних радіаційних 
умовах на покрівлі блока В у безпосередній близькості від об'єкта «Ук-
риття». Тому одним з основних завдань було забезпечення радіаційної 
безпеки шляхом реалізації системи організаційних, радіаційно-гігієнічних 
і технічних заходів, спрямованих на обмеження радіаційного впливу на 
будівельний персонал та навколишнє середовище. 

Проектом були передбачені такі основні організаційні та радіаційно-
гігієнічні заходи [13]: 

спеціальна теоретична і практична підготовка персоналу підрядника 
для проведення робіт у радіаційно-небезпечних умовах; 

санітарно-гігієнічне зонування місць проведення робіт; 
санітарно-гігієнічна класифікація робіт; 
забезпечення персоналу основними і додатковими ЗІЗ, а також конт-

роль за правильним їхнім використанням; 
забезпечення персоналу необхідним обладнанням і засобами особис-

тої та колективної гігієни; 
медичні послуги та реабілітація; 
організація дозиметричного контролю. 



Контроль індивідуальних доз зовнішнього опромінення здійснювався 
цехом радіаційної безпеки ЧАЕС за допомогою індивідуальних дозимет-
рів HАRSHOW. Оперативний контроль внутрішнього опромінення персо-
налу здійснювався за допомогою ЛВЛ «Fastscan» і «Скриннер-3М». Для 
цих цілей персонал проходив щоденний контроль вмісту 137Сs на устано-
вці ЛВЛ (до і після зміни). 

Крім того, за програмою «БІОМЕД» здійснювався контроль надхо-
дження радіоактивних речовин в організм. Весь задіяний у роботі з будів-
ництва НВТ персонал здавав біологічні проби (раз за вахту). 

До групи технічних заходів належали такі: 
екранування шляхом установки захисного боксу (рис. 7.33), а також 

установки вертикальних і горизонтальних екранів по периметру монтаж-
ною зони (рис. 7.34); 
 

 
 

Рис. 7.33. Захисний бокс на покрівлі блока В. 
 

 
 

Рис. 7.34. Елементи вертикального і горизонтального екранування  
по периметру монтажної зони на покрівлі блока В. 
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установка відеокамер у ЗВР з метою спостереження за процесом ви-
конання робіт та їхнього оперативного коригування за допомогою засобів 
зв'язку; 

організація місцевої спецвентиляції; 
роботи з дезактивації та пилопригнічення на шляхах доступу і в ЗВР. 
Усі передбачені проектом захисні заходи при проведенні робіт із бу-

дівництва НВТ були виконані. 
Будівельно-монтажні роботи із зведення НВТ, включаючи монтаж і 

налагодження системи радіаційного контролю, а також роботи з підви-
щення надійності НВТ, у зв'язку з виявленням дефектів на металоконст-
рукціях вежі, здійснювалися, починаючи з лютого 2011 р. по жовтень 
2013 р. 

Загальний вигляд НВТ після завершення будівництва і до демонтажу 
ВТ-2 наведено на рис. 7.35. 

 

 
 

Рис. 7.35. Загальний вигляд НВТ після завершення будівництва  
і до демонтажу ВТ-2 [9]. 

 

7.4.1.4. Демонтаж існуючої вентиляційної труби (ВТ-2) 
 

ВТ-2 розміщена на покрівлі блока В між осями 36-40 і И-Н з центром 
на перетині осей 38 і Л, позначка низу труби 74,500. ВТ-2 складається з 
газовідвідного ствола і зовнішньої опорної конструкції (рис. 7.36). 

Газовідвідний ствол представляє собою циліндр висотою 75,5 м з по-
стійним внутрішнім діаметром 9,0 м. Товщина ствола 5 мм від низу (поз-
начка 74,500) до позначки 147,820 і 10 мм вище позначки 147,820 до вер-
ху (позначка 150,000). Газовідвідний ствол прикріплений до опорної кон-
струкції у вертикальній площині на позначці 147,000, а в горизонтальній 
площині на позначках 85,000; 99,000; 111,000; 123,000; 135,000 і 147,000, 
що збігаються з позначками розташування площадок обслуговування.  



 
 

Рис. 7.36. Загальний вигляд ВТ-2. 
 

Опорна конструкція ВТ-2 виконана у формі зрізаної восьмигранної 
піраміди на нижньому відрізку (з позначки 74,500 до позначки 99,000) і 
восьмигранної призми на верхньому відрізку (з позначки 99,000 до позна-
чки 147,000). Вертикальні пояси опорної конструкції виготовлені із труб 
діаметром 426 мм, а горизонтальні діафрагми - з використанням двотав-
рових і швелерних балок. 

 

Доступ до ВТ-2 для огляду і обслуговування забезпечується за допо-
могою площадок обслуговування і сполучених драбин. 

Маса ВТ-2 становить біля 330 т. 
Необхідність демонтажу ВТ-2 продиктована такими причинами: 
дана конструкція перешкоджає улаштуванню східної торцевої стіни 

НБК; 
строк служби ВТ-2 навіть після ремонту, виконаного в 1998 р., не ві-

дповідає строку служби НБК (не менше 100 років); 
конструкції ВТ-2 не запроектовані на сприймання смерчу класу 1,5 

на відміну від конструкцій НБК; 
демонтаж ВТ-2, що призведе до суттєвого зниження навантаження на 

блок В, позитивно позначиться на безпечній експлуатації цього блока, 
конструкції якого будуть виконувати функцію огороджувального контура 
НБК. 
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Роботи з демонтажу  ВТ-2 розпочалися наприкінці жовтня 2013 р. 
корпорацією «Укртрансбуд», що стала переможцем тендера на здійснення 
даної діяльності. 

Зважаючи на габаритні і масові характеристики ВТ-2, розташування 
на будівлі блока В, складні радіаційні умови в зонах виконання робіт на 
площадках обслуговування (потужність дози сягала 3 мЗв/год), демонтаж 
цієї конструкції був надзвичайно складною технологічною операцією. 
Виконання демонтажних робіт потребувало перш за все застосування уні-
кального вантажопідіймального крана, залучення висококваліфікованого 
персоналу, а також реалізації ефективних заходів із протирадіаційного 
захисту.  

Демонтаж ВТ-2 здійснювався окремими блоками, виходячи з ванта-
жопідйомності крана. Проектом демонтажу було передбачено поділ ВТ на 
7 блоків (див. рис. 7.36): 

блок 1 – верхня частина ствола довжиною біля 14 м; 
блок 2 – верхня площадка обслуговування на позначці 147,000 з фра-

гментом опорної конструкції; 
блок 3 – частина ствола довжиною 12 м разом з площадкою обслуго-

вування на позначці 135,000 і фрагментом опорної конструкції; 
блок 4 – частина ствола довжиною 12 м разом з площадкою обслуго-

вування на позначці 123,000 і фрагментом опорної конструкції; 
блок 5 – частина ствола довжиною 12 м разом з площадкою обслуго-

вування на позначці 111,000 і фрагментом опорної конструкції; 
блок 6 – частина ствола довжиною 12 м разом з площадкою обслуго-

вування на позначці 99,000 і фрагментом опорної конструкції; 
блок 7 – частина ствола довжиною біля 12 м разом з площадкою об-

слуговування на позначці 85,000 і фрагментом опорної конструкції. 
 

На рис. 7.37 - 7.39 продемонстровано виконання демонтажу окремих 
блоків ВТ-2. Після зняття з проектного положення блоки розміщались на 
майданчику складування, розміщеному з північного боку біля 3-го енер-
гоблока (рис. 7.40). На цьому майданчику виконувалось додаткове радіа-
ційне обстеження демонтованих блоків та їхня фрагментація. Після чого 
фрагменти блоків спецтранспортом переміщувались у машинний зал 3-го 
енергоблока на тимчасове зберігання. Перед розміщенням на тимчасове 
зберігання фрагменти блоків проходили процедуру закріплення пилу на 
їхній поверхні та контролю на відповідність критеріям для тимчасового 
розміщення у виділених зонах машинного залу. 

Після демонтажу ВТ-2 були виконані роботи із закриття отвору в по-
критті блока В із забезпеченням теплоізоляції і захисту від проникнення 
всередину атмосферних опадів. 

Роботи з демонтажу ВТ-2 були завершені до кінця 2013 р. 



 
 

Рис. 7.37. Демонтаж верхньої частини ствола (блок 1) [9]. 

 

 
 

Рис. 7.38. Демонтаж верхньої площадки обслуговування з фрагментом опорної 
конструкції (блок 2) [9]. 
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Рис. 7.39. Демонтаж проміжної частини ствола труби з опорною площадкою  
(блоки 3-5) [9]. 

 

 
 

Рис. 7.40. Демонтовані блоки на майданчику складування [9]. 



7.4.2. Будівництво фундаментів Арки 
 

Після завершення підготовчих робіт у першу чергу розпочалось бу-
дівництво фундаментів Арки монтажної зони, а також платформи (монта-
жного майданчика) для складання Арки. 

Будівництво південних і північних стрічок фундаментів монтажної 
зони виконувалось у такій послідовності: 

забивання металевих паль на глибину 24,0 м (рис. 7.41); 
виконання нижньої частини ростверку з монолітного залізобетону з 

позначки 114,000 до позначки 116,000 м; 
гідроізоляція бічних поверхонь нижньої частини ростверку; 
зворотна засипка з ущільненням пазух котловану до планувальної 

позначки; 
виконання верхньої частини ростверку з монолітного залізобетону з 

позначки 116,000 до позначки 118,000 м. 
 

 
 

Рис. 7.41. Забивання металевих паль у монтажній зоні [9]. 
 
Технологія забивання паль передбачала виконання таких основних 

операцій: 
установлення кондуктора (розрахованого на три палі) в котловані над 

місцем забивання паль; 
поступова подача паль у кондуктор, їхнє вивіряння і розкріплення, а 

потім занурення  кожної з паль за допомогою гідравлічного вібратора на 
глибину до 8,0 м; 

забивання паль на проектну глибину за допомогою гідравлічного мо-
лота; 

379 



380 

зруб оголовків паль до висоти 1,0 м над бетонною підготовкою фун-
даментів;  

заповнення порожнини паль до позначки 113,000 м піщаним ґрунтом 
без ущільнення і бетоном до позначки 115,000 м (бетонування проводить-
ся під час улаштування ростверку). 

Після виконання зазначених вище технологічних операцій поле з ме-
талевих паль набуло вигляду, наведеного на рис. 7.42. 

 

 
 

Рис. 7.42. Поле із металевих паль у монтажній зоні [9]. 
 

У 2011 р. було завершено забивання всієї проектної кількості метале-
вих паль (396 паль). Паралельно із забиванням паль північної і південної 
стрічок фундаментів монтажної зони виконувались роботи з будівництва 
платформи для складання Арки. 

Протягом наступного року були завершені роботи з бетонування ни-
жнього і верхнього ростверків. У процесі бетонування ростверків було 
укладено біля 10,8 тис. м3 бетону і використано біля 2,9 тис. т арматури. 

Будівництво південних і північних стрічок фундаментів транспортної 
зони виконувалось у такій послідовності: 

улаштування основи з шару щебеню товщиною 350 мм і зверху шару 
бетону товщиною 100 мм у котловані з позначки 113,550 до позначки 
114,000 м; 

виконання нижньої частини фундаменту з монолітного залізобетону 
з позначки 114,000 до позначки 116,000 м; 

гідроізоляція бічних поверхонь нижньої частини фундаменту; 
зворотна засипка пазух котлована до позначки 116,000 м; 
виконання верхньої частини фундаменту з монолітного залізобетону 

з позначки 116,000 м до позначки 118,000 м. 



Роботи з будівництва фундаментів транспортної зони розпочались у 
2012 р. і були завершені в 2013 р. У процесі їхнього будівництва було ук-
ладено близько 7,7 тис. м3 бетону і використано близько 1,6 тис. т армату-
ри. 

Будівництво південних і північних стрічок фундаментів сервісної зо-
ни виконувалось у такій послідовності: 

виконання в котловані з позначки 113,550 до позначки 114,000 м бе-
тонної підготовки товщиною 450 мм з отворами для буроін'єкційних паль; 

улаштування буроін'єкційних паль на глибину 19,00 м; 
виконання нижньої частини ростверку з монолітного залізобетону з 

позначки 114,000 до позначки 116,000 м; 
гідроізоляція бічних поверхонь нижньої частини ростверку; 
зворотна засипка з ущільненням пазух котлована до планувальної 

позначки; 
виконання верхньої частини ростверку з монолітного залізобетону з 

позначки 116,000 до позначки 118,000 м. 
Технологія улаштування буроін'єкційних паль передбачала виконан-

ня таких основних операцій: 
для попереднього видалення потенційно радіоактивно забрудненого 

ґрунту буріння на глибину 4 м виконувалось з використанням тимчасових 
обсадних труб довжиною 4,5 м і внутрішнім діаметром 1050 мм. Обсадні 
труб занурювались у ґрунт за допомогою провідної бурильної труби. До 
провідної бурильної труби прикріплювався стакан і виконувалось вий-
мання ґрунту з обсадної труби в контейнер; 

контрольоване буріння свердловини до проектної глибини; 
послідовне нагнітання бетонної суміші в порожнину свердловини з 

одночасним витяганням бура із свердловини; 
видалення тимчасової обсадної труби із свердловини; 
поступове занурення арматурного каркаса в заповнену бетоном 

свердловину.  
Роботи з улаштування буроін'єкційних паль розпочалися на північній 

стрічці фундаментів у квітні 2013 р. і були завершені у липні цього ж ро-
ку. За цей нетривалий період часу було встановлено 208 буроін'єкційних 
паль (рис. 7.43). 

Улаштування буроін'єкційних паль на південній стрічці фундаментів 
мало свої особливості, обумовлені їхнім розташуванням у зоні прохо-
дження підземних циркуляційних водоводів. Тому порівняно з північною 
стрічкою кількість буроін'єкційних паль була збільшена до 216 штук. Ці 
палі виконувались зі змінним кроком, а також з використанням постійних 
обсадних труб.  
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Роботи із встановлення буроін'єкційних паль на південній стрічці 
фундаментів були завершені у травні 2014 р. 

 

 
 

Рис. 7.43. Поле із буроін'єкційних паль у сервісній зоні (північна стрічка) [9]. 
 

Остаточно будівництво фундаментів сервісної зони, включаючи ви-
конання робіт із улаштування ростверків (рис. 7.44), було завершено в 
серпні 2014 р. 

 

 
 

Рис. 7.44. Улаштування ростверку фундаменту [9]. 
 

7.4.3. Монтаж Арки 

Відповідно до прийнятої технології будівництва, Арка заздалегідь 
складається на монтажному майданчику, що знаходиться на істотному 
видаленні від об’єкта «Укриття» (до 300 м) і потім переміщується в про-
ектне положення. 



Загальна послідовність робіт із складання Арки включає в себе 6 фаз, 
а саме: 

фаза А - складання східної частини Арки, включаючи монтаж східної 
торцевої стіни; 

фаза В - переміщення східної частини Арки в положення очікування; 
фаза С - складання західної частини Арки, включаючи монтаж за-

хідної торцевої стіни; 
фаза D - переміщення східної частини Арки для з'єднання із західною 

частиною Арки; 
фаза Е - з'єднання західної і східної частин Арки. Монтаж системи 

основних кранів; 
фаза F - пусконалагоджувальні роботи і приймання технологічних 

систем і устаткування Арки перед насуванням у стаціонарне положення. 
Складання східної і західної частин Арки на монтажному майданчи-

ку виконується шляхом монтажу сегментів Арки.  
Сегменти Арки складаються на монтажному майданчику з елементів 

заводського виготовлення. Спочатку складаються фрагменти плоских 
ферм (рис. 7.45). Після цього фрагменти суміжних ферм з'єднуються між 
собою допоміжними елементами (балками, зв'язками) і утворюють сег-
мент Арки (рис. 7.46). 

 

 
 

Рис. 7.45. Фрагмент плоскої ферми [9]. 
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Рис. 7.46. Складання сегмента Арки [9]. 

Для складання Арки на монтажному майданчику використовуються 
баштові, гусеничні та пневмоколісні крани різної вантажопідйомності. 

 

Для доступу персоналу до болтових з'єднань при складанні сегментів 
та їхньому з'єднанні використовуються висотні автомобільні гідропідйом-
ники з підйомом на висоту до 40,0 м. 

 

Для доступу персоналу на верхні позначки Арки і виходу на штатні 
майданчики при монтажі системи основних кранів використовуються про-
мислові підйомники з висотою підйому до 90,0 м, що задовольняють ви-
могам безпечного переміщення людей на висоті. 

 

Виходячи з технології монтажу, конструкція Арки ділиться на чоти-
ри рівня (рис. 7.47). Рівень Арки включає в себе сегменти з виконаним 
заповненням міжсегментного простору (елементи з'єднання, прогони, 
внутрішня і зовнішня обшивки).Технологія складання Арки (східної та 
західної частин) полягає в послідовному з'єднанні сегментів і виконанні 
трьох підйомів чотирьох рівнів Арки. 

 

Для забезпечення процесу складання Арки використовується спеціа-
льне допоміжне монтажне обладнання, а саме: тимчасові опори; обертові 
балки; рухомі підставки; стопорні пристрої; підйомні балки і вежі; тимча-
сові розтяжки; з'єднувальні шарніри; домкрати, візки, лебідки тощо. 



 
Рис. 7.47. Поділ конструкції Арки на сегменти. 

 

Технологічний процес складання Арки починається із складання се-
гментів рівня 1 в центральній частині Арки (рис. 7.48). 

 
Рис. 7.48. Складання сегментів рівня 1. 

 

Далі виконується з'єднання сегментів рівня 1 між собою, після чого 
проводиться установка підйомних веж на першу позицію підйому (рис. 
7.49). 

 
Рис. 7.49. З'єднання сегментів рівня 1.  

 
Виконується складання сегментів рівня 2 і кріплення їх за допомогою 

сполучних шарнірів до зовнішнього поясу конструкції Арки рівня 1 (рис. 
7.50). У такому положенні конструкція Арки рівня 1 зафіксована на під-
йомних балках підйомних веж, зовнішні пояси сегментів рівня 2 закріпле-
ні сполучними шарнірами до конструкції Арки рівня 1, а внутрішні пояси 
сегментів рівня 2 через обертові балки спираються на рухомі підставки. 
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Рис. 7.50. Приєднання сегментів рівня 2. 

 

За допомогою підйомних балок і вертикальних гідравлічних домкра-
тів підйомних веж проводиться перший підйом конструкції Арки (рис. 
7.51). Конструкція Арки рівня 1 в піднятому положенні фіксується на під-
йомних баштах. Приєднані до конструкції Арки рівня 1 сегменти рівня 2 
спочатку підтримуються рухомими підставками, а надалі після додатково-
го малого підйому Арки рівня 1 за допомогою підйомних веж здійснюєть-
ся передача навантаження від Арки рівня 1 з сегментами рівня 2 на стопо-
рні пристрої. 

 
Рис. 7.51. Перший підйом конструкцій Арки. 

 

Після передачі навантаження від Арки рівня 1 з сегментами рівня 2 
на стопорні пристрої підйомні вежі переміщаються на нове місце стоянки 
(на другу позицію підйому), а в нижній частині сегментів рівня 2 встанов-
люються тимчасові розтяжки. 

Далі виконується складання сегментів рівня 3 і кріплення їх за допо-
могою сполучних шарнірів до зовнішнього поясу конструкції Арки рівня 
1+2 (рис. 7.52). У такому положенні конструкція Арки рівня 1+2 зафіксо-
вана на підйомних балках підйомних веж, зовнішні пояси сегментів рівня 
3 закріплені сполучними шарнірами до конструкції Арки рівня 1+2, а вну-
трішні пояси сегментів рівня 3 через обертові балки спираються на рухомі 
підставки. 

Проводиться другий підйом конструкції Арки (рис. 7.53). Конструк-
ція Арки рівня 1+2 у піднятому положенні фіксується на підйомних баш-
тах. Приєднані до конструкції Арки рівня 1+2 сегменти рівня 3 спочатку 
підтримуються рухомими підставками, а надалі після додаткового малого 
підйому Арки рівня 1+2 за допомогою підйомних веж здійснюється пере-
дача навантаження від Арки рівня 1+2 з сегментами рівня 3 на стопорні 
пристрої. 



 
Рис. 7.52. Приєднання сегментів рівня 3. 

 

Третій підйом Арки виконується у два етапи. Спочатку конструкція 
Арки рівня піднімається на висоту, що перевищує її проектне положення 
приблизно 1+2+3 на 2 м (рис. 7.54). Конструкція Арки рівня 1+2+3 в під-
нятому положенні фіксується на підйомних вежах. Після чого виконуєть-
ся приєднання нижніх сегментів рівня 4.  

 
Рис. 7.53. Другий підйом конструкцій Арки. 

 
Рис. 7.54. Перший етап третього підйому конструкцій Арки. 

 
На другому етапі здійснюється передача навантаження від Арки рів-

ня 1+2+3 з сегментами рівня 4 на фундаменти монтажної зони через тим-
часові опори (рис. 7.55). Тимчасові опори встановлюються на фундаменти 
монтажної  зони  між  рейками  колій  переміщення,  що  монтуються  до 
завершення робіт із складання східної частини Арки (рис. 7.56).  
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Рис. 7.55. Другий етап третього підйому конструкцій Арки. 

 

 
Рис. 7.56. Вузол обпирання Арки на фундамент монтажної зони. 

Проводиться завершальний третій підйом (етап 2) конструкції Арки 
(див. рис. 7.55). Конструкція Арки рівня 1+2+3 в піднятому положенні 
фіксується на підйомних вежах. Приєднані до конструкції Арки рівня 
1+2+3 сегменти рівня 4 спочатку підтримуються рухомими підставками, а 
надалі після додаткового малого підйому Арки рівня 1+2+3 за допомогою 
підйомних веж здійснюється передача навантаження від Арки рівня 1+2+3 
з сегментами рівня 4 на фундаменти монтажної зони через тимчасові опо-
ри. Тимчасові опори встановлюються на фундаменти монтажної зони між 
рейками колій переміщення, що монтуються до завершення робіт із скла-
дання східної частини Арки (див. рис. 7.56).  

Після завершення складання східної частини Арки здійснюється її 
переміщення в положення очікування за допомогою спеціальної системи  
насування. 

Система насування Арки наведена на рис. 7.57 і включає такі компо-
ненти: 

колії насування; 
домкратні бокси (башмаки), що включають: 



вертикальний гідравлічний домкрат з контргайкою, що має над што-
ком плаваючий сферичний шарнір (поворотний механізм); 

механізм горизонтального переміщення; 
систему бокового зміщення; 
з'єднувальні елементи (для поздовжнього з'єднання двох домкратних 

боксів); 
силові установки; 
керуючий обчислювальний пристрій (комп'ютер); 
лазерну систему вимірювання. 

 
Рис. 7.57. Загальний вигляд компонентів системи насування. 

Шляхи насування являють собою дві стрічки металевих пластин з 
рейкою. По обидві сторони від рейки на пластинах закріплюються про-
кладки з нержавіючої сталі і тефлону, по яких відбувається ковзання. Те-
флонові прокладки встановлюються безпосередньо перед виконанням 
операцій по насуванню Арки. 

Домкратні бокси (башмаки) являють собою пристрій коробчастого 
типу, що служить корпусом для кріплення та забезпечення роботи гори-
зонтальних і вертикальних гідравлічних домкратів. 

Кожен домкратний бокс включає в себе: вертикальний гідравлічний 
домкрат (основний домкрат); механізм горизонтального переміщення; 
систему бокового зміщення. 

Вертикальні гідравлічні домкрати застосовуються для підйому Арки 
і кожен із них обладнаний: 

фіксуючою гайкою (контргайкою), що забезпечує його механічне 
блокування на тривалий час без використання гідравлічної системи; 
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плаваючим сферичним шарніром над штоком (поворотним механіз-
мом), що забезпечує обертання, щільне прилягання до опорної поверхні 
ферм Арки при русі і виключає виникнення згинального моменту; 

сполучної пластиною на верхній частині поворотного механізму, до 
якої буде кріпитися низ Арки. 

Механізми горизонтального переміщення забезпечують підштовху-
вальний/буксирний рух системи насування. 

Кожен механізм переміщення складається з двох горизонтальних гід-
равлічних домкратів, на висувних штоках яких закріплена головка захо-
плення (стопорний пристрій). 

Система в цілому може працювати як у режимі підтягування, так і в 
режимі штовхання. Усі механізму працюють на переміщення одночасно. 
Система бокового зміщення допускає зміщення в поперечному напрямку 
на випадок необхідності коригування місць захоплення (фіксування до 
рейок шляхів насування), що обумовлено допустимими неточностями при 
складанні Арки. 

 

Силові установки використовуються з приводом від дизельного дви-
гуна. На кожну ферму Арки припадає одна силова установка. Силова ус-
тановка включає гідравлічний насос і клапани для управління домкратами 
в домкратних боксах. 

Лазерна система вимірювання використовується для вимірювання 
положення основи кожної ферми Арки у вертикальному і поперечному 
напрямках. 

Процес переміщення східної частини Арки в положення очікування 
виконується в такій послідовності: 

закріплення пластин з тефлоновим покриттям на шляхах насування в 
місцях установки домкратних боксів; 

установка домкратних боксів і стопорних пристроїв у місцях спиран-
ня ферм Арки; 

установлення кронштейнів на домкратних боксах і монтаж дизельної 
силової установки на кронштейнах в опорних вузлах ферм Арки; 

під'єднання рукавів і кабелів системи насування; 
піддомкрачування опорних вузлів Арки з передачею навантаження з 

тимчасових опор на вузли насування, видалення тимчасових опор; 
переміщення східної частини Арки в положення очікування шляхом 

приведення в дію горизонтальних підштовхувальних/буксирних дом-
кратів. 

Після закінчення складання західної частини Арки і передачі наван-
таження в опорних вузлах на тимчасові опори здійснюється зворотне пе-
реміщення східної частини Арки в напрямку «схід – захід» для виконання 
робіт із з'єднання з західною частиною Арки.  



З'єднання східної і західної частин Арки полягає в установці між ни-
ми елементів з'єднання, прогонів, внутрішньої і зовнішньої обшивки, з'єд-
нанні і вивіряння підкранових балок, а також об'єднання вентиляційних 
магістралей технологічних систем Арки. 

У процесі складання Арки, також проводиться монтаж стін Арки, пі-
дкранових балок, системи основних кранів, гаражів, закритих екранова-
них галерей і переходів усередині простору під Аркою, сходової клітки і 
ліфта всередині західної стіни, ВТ зі сходовою кліткою та галереї системи 
вентиляції зовні західної стіни, систем вентиляції, електропостачання, 
освітлення, контролю. Монтаж стін Арки на монтажному майданчику 
виконується із секцій, попередньо зібраних з елементів заводського виго-
товлення на стендах, розташованих на монтажній платформі в робочій 
зоні монтажних кранів. Решта конструкцій Арки також монтується попе-
редньо укрупненими частинами. 

Роботи з будівництва Арки розпочалися у 2012 р. Перша партія ме-
талоконструкцій Арки, виготовлених на італійському заводі компанії 
«CIMOLAI», надійшла на монтажний майданчик у лютому 2012 р., а вже з 
26 квітня того ж року фахівцями цієї ж компанії розпочалися роботи із 
складання центральної частини Арки (сегментів рівня 1).  

24 листопада 2012 р. відбувся перший підйом східної частини Арки 
масою 5300 т (рис. 7.58). 

 
 

 
Рис. 7.58. Загальний вигляд східної частини Арки до і після першого підйому [9]. 

 
Другий підйом східної частини Арки був розпочатий 12 червня і за-

вершений через два дні - 14 червня 2013 р. (рис. 7.59). 
15-16 вересня 2013 р. виконано перший етап третього підйому схід-

ної частини Арки (рис. 7.60). У такому положенні навантаження від маси 
Арки сприймалось підйомними вежами. Після чого розпочались роботи з 
приєднання до Арки нижніх сегментів (сегментів рівня 4) і з підготовки 
до другого етапу третього підйому Арки. 

До початку першого підйому Після завершення першого підйому 
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Рис. 7.59. Загальний вигляд східної частини Арки до і після другого підйому [9]. 

 
 

Рис. 7.60. Загальний вигляд східної частини Арки після першого етапу  
третього підйому [9]. 

 

Другий етап третього підйому східної частини Арки був завершений 
11 жовтня 2013 р., у результаті чого навантаження від маси Арки було 
передано на фундаменти монтажної зони (рис. 7.61). 

3 квітня 2014 р. була успішно завершена операція з переміщення схі-
дної частини Арки в зону очікування (рис. 7.62). Роботи з переміщення 
виконали фахівці голландської компанії MAMMOET. Східна частина Ар-
ки масою 12600 т була переміщена в напрямку «захід - схід» на 112 м. У 
цей же період на монтажному майданчику велись роботи з підготовки до 
першого підйому західної частини Арки. 

До початку другого підйому 

 
Після завершення другого підйому 



 
Рис. 7.61. Загальний вигляд східної частини після другого етапу  

третього підйому [9]. 
 

 

 
Рис. 7.62. Ситуація на монтажному майданчику після переміщення  

східної частини Арки в зону очікування [9]. 
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Технологія складання західної частини Арки в цілому збігалася з те-
хнологією складання східної частини Арки. Відмінності були тільки в 
частині монтажу східної і західної стін, конструкції яких істотно відріз-
няються. 

Основні етапи складання західної частини Арки такі: 
перший підйом – травень 2014 р.; 
другий підйом – серпень 2014 р.; 
перший етап третього підйому – жовтень 2014 р.; 
другий етап третього підйому – листопад 2014 р. 
Загальний вигляд західної частини Арки на різних етапах складання 

наведено на рис. 7.63. 
 

 
 

 
 

Рис. 7.63. Загальний вигляд західної частини Арки. 
 

24 листопада 2014 р. був здійснений перший етап зворотного пере-
міщення східної частини Арки на 25 м у бік західної частини Арки (рис. 
7.64). При цьому відстань між крайніми ділянками двох частин Арки ста-
новила 1,35 м.  

Після цього продовжувались роботи з монтажу металоконструкцій 
західної стіни, облаштування внутрішньої і зовнішньої обшивок західної 
частини Арки, а також монтажу повітропроводів системи вентиляції. За-
гальний вигляд Арки після виконання цих робіт набув вигляду, що наве-
дений на рис. 7.65 

У кінці липня 2015 р. був реалізований другий етап зворотного пере-
міщення східної частини, у результаті чого проміжок між крайніми ділян-
ками двох частин Арки не перевищував 30 мм. Почались роботи із з’єд-
нання двох частин Арки. 

Після з’єднання двох частин Арки продовжувались роботи з облаш-
тування західної стіни (монтаж перехідних площадок, зовнішньої і внут-
рішньої обшивок), монтаж відкидних панелей східної стіни, монтаж еле-

Після завершення другого підйому Після завершення першого етапу третього 
підйому 



ментів системи вентиляції. У листопаді 2015 р. було здійснено монтаж 
західного моста СОК (рис. 7.66). 
 

 
 

Рис. 7.64. Загальний вигляд Арки після першого етапу зворотного переміщення 
східної частини [9]. 

 

 

 
 

Рис. 7.65. Загальний вигляд Арки станом на липень 2015 р. [9]. 
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Рис. 7.66. Монтаж західного моста СОК [9]. 

Монтаж Арки, включаючи монтаж її технологічних систем, та її пе-
реміщення в проектне положення (у сервісну зону) планується завершити 
до кінця 2016 р. 

7.4.4. Будівництво технологічної будівлі та допоміжних будівель і споруд 

Основні роботи з будівництва технологічної будівлі та допоміжних 
будівель і споруд, розташованих у локальній зоні об’єкта «Укриття», роз-
почались у 2014 р. і виконуються під захистом тимчасової залізобетонної 
стіни-екрана висотою 27,0 м (рис. 7.67). 
 

 
 

Рис. 7.67. Тимчасова захисна стіна [9]. 



У зв'язку з наявністю в основі фундаментів технологічної будівлі та 
будівлі електротехнічних пристроїв неоднорідних техногенних ґрунтів 
першочергово було виконано їхнє ущільнення шляхом цементації. Після 
цього розпочались роботи із улаштування фундаментних плит, моноліт-
них стін і перекриття. 

Станом на кінець 2015 р. ситуація на майданчику з будівництва тех-
нологічної будівлі та допоміжних будівель і споруд (рис. 7.68) характери-
зується таким чином: 

у будівлі електротехнічних пристроїв ведуться опоряджувальні робо-
ти; 

продовжуються роботи з улаштування стін і перекриттів технологіч-
ної будівлі; 

продовжуються роботи з будівництва шлюзу доступу пожежних 
підрозділів і насосної станції пожежогасіння; 

розпочалися роботи з улаштування зовнішнього і внутрішнього про-
стору НБК (галереї шарнірних опор, басейнів збору зливових вод і вод 
пожежогасіння, зовнішніх підземних інженерних мереж). 

 

 
 

Рис. 7.68. Будівництво технологічної будівлі та допоміжних будівель і споруд 
(станом на кінець 2015 р.) [9]. 

 

Будівництво технологічної будівлі та допоміжних будівель і споруд 
планується завершити у 2016 р. 

 

7.5. Огороджувальний контур НБК 
 

Будівельна споруда НБК складається з трьох основних складових: 
Арки, зведення якої здійснюється на віддаленні від об’єкта «Укрит-

тя» з наступним її насуванням у проектне положення; 
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технологічної будівлі та інших допоміжних будівель і споруд; 
існуючих і заново зведених будівельних конструкцій II черги ЧАЕС, 

що виконують функції огороджувального контура (ОК) НБК. 
Склад та основні конструктивні рішення Арки, технологічної будівлі 

та інших допоміжних будівель і споруд детально розглянуті в п. 7.3 дано-
го розділу. 

У даному розділі наводиться інформація про організацію ОК НБК у 
межах існуючих будівельних конструкцій II черги ЧАЕС (машинному 
залі, деаераторній етажерці, блоках В і ДСРВ). 

 

Робочий проект «Реконструкція головного корпусу II черги ЧАЕС 
(енергоблоки 3, 4) з посиленням і герметизацією будівельних конструкцій, 
що виконують функції огороджувального контура НБК», виконаний кон-
сорціумом КСК, що складається з українських організацій: КІЕП, НДІБК і 
ІПБ АЕС в 2013 р. На підставі позитивного висновку державної експерти-
зи ядерної та радіаційної експертизи даного робочого проекту в 2014 р. 
отримано окремий дозвіл на виконання робіт з будівництва ОК НБК. 

 

Починаючи з 2015 р., ПрАТ «Укренергомонтаж» здійснює роботи з 
будівництва ОК НБК. 

Будівництво ОК НБК передбачає реалізацію комплексу робіт, що 
включає: 

підготовчі роботи, пов'язані з організацією будівельного майданчика, 
установкою вантажопідйомних механізмів, улаштуванням тимчасових 
будівель, облаштуванням шляхів доступу персоналу та організацією про-
різів і майданчиків для можливості подачі вантажів; 

демонтаж діючого технологічного обладнання, трубопроводів та ка-
бельних розведень, що потрапляють у зону будівництва ОК НБК, і пода-
льший їхній монтаж на новому місці; 

демонтаж виведеного з експлуатації обладнання і комунікацій, а та-
кож будівельних конструкцій, що потрапляють у зону будівництва ОК 
НБК; 

видалення/ізоляція негорючими матеріалами горючих матеріалів на 
покрівлі існуючих конструкцій у місцях примикання східного і західного 
торців НБК; 

монтажні та бетонні роботи з будівництва/підсилення стін ОК НБК. 
 

Значна частина робіт з будівництва ОК НБК виконуються в надзви-
чайно складних умовах усередині об’єкта «Укриття» (високі радіаційні 
поля, наявність технологічного обладнання, захаращеність приміщень 
тощо). Для підтвердження цього на рис. 7.69 наведено стан зони виконан-
ня робіт із будівництва західної стіни ОК НБК у машинному залі. 



Роботи з будівництва ОК НБК повинні бути завершені до насування 
Арки в проектне положення (кінець 2016 р.). Після встановлення Арки в 
проектне положення буде виконуватись герметизація ділянок прилягання 
ОК НБК до Арки. 

 
7.5.1. Призначення та класифікація конструкцій ОК НБК 

Основною функцією ОК НБК, як і Арки НБК, є запобігання поши-
ренню радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання за межі 
НБК в умовах нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуата-
ції, аварійних ситуацій і аварій. 

 

 
 

Рис. 7.69. Зона виконання робіт із будівництва західної стіни ОК НБК  
у машинному залі [9]. 

 

Ця функція повинна забезпечуватися цілісністю конструкцій ОК 
НБК протягом 100 років при всіх видах впливів, що підлягають урахуван-
ню, включаючи екстремальні впливи. 

Конструкції ОК НБК є складовою частиною НБК, тому їхня класифі-
кація виконана аналогічно конструкціям Арки НБК на основі підходу, 
викладеного в ДБКП [3]. При цьому, виходячи з того, що конструкції ОК 
НБК призначені для обмеження виходу радіоактивних речовин та іонізу-
ючого випромінювання з НБК в навколишнє середовище, а їхні відмови 
призведуть або можуть призвести до порушення критеріїв радіаційної 
безпеки, то вони класифікуються як системи, важливі для безпеки (СВБ). 

Конструкції Арки НБК віднесені до СВБ-1 і запроектовані на сприй-
мання екстремальних впливів, включаючи смерч класу F3, без порушення 
їхньої цілісності. 
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У «Технічному рішенні з розробки робочого проекту підсилення та 
герметизації існуючих будівельних конструкцій в межах II черги ЧАЕС, 
що виконують функції огороджувального контуру (ОК) НБК» пропонува-
лося розглянути варіант, при якому конструкції ОК НБК відносяться до 
СВБ-1, але допускаються їхньої обмежені пошкодження при екстремаль-
них впливах. При цьому вказувалося на необхідність дотримання критері-
їв обмеження потенційного опромінення персоналу і населення, а також 
на необхідність оцінки впливу розгерметизації НБК (унаслідок пошко-
дження ОК) на міцність і стійкість конструкцій Арки НБК через перепади 
тиску під і над оболонкою НБК при впливі смерчу класу F3. 

Проте, оскільки конструкції Арки НБК запроектовані на сприйняття 
смерчу класу F3 без урахування розгерметизації НБК, то навіть обмежені 
пошкодження ОК НБК є неприйнятними в частині забезпечення міцності і 
стійкості конструкцій Арки НБК, незалежно від результатів оцінки потен-
ційного опромінення персоналу та населення. 

Таким чином, будівельні конструкції ОК НБК відносяться до СВБ-1 і 
розраховані на всі види впливів для категорії 1 по відповідальності за яде-
рну и радіаційну безпеку [5] и для категорії I по сейсмостійкості [6]. 

7.5.2. Конструктивні рішення ОК НБК 

До складу ОК НБК входять існуючі і знову споруджувані будівельні 
конструкції II черги ЧАЕС, розташовані в межах машинного залу, ДЕ, 
блоків В і ДСРВ в осях 38-41 (східний торець ОК НБК), а також у межах 
машинного залу і ДЕ в осях 63-66 (західний торець ОК НБК). 

Східний торець у межах машинного залу складається із залізобетон-
ного фундаменту і залізобетонної стіни з контрфорсами (рис. 7.70). 

Фундамент виконано у вигляді рамної конструкції, що складається з 
двох плит (нижньої і верхньої), з'єднаних пілонами. 

Нижня плита шириною 12,00 м розташована в підвальній частині 
машинного залу (позначка підошви -4,200, позначка верху -1,500). Нижня 
плита виконується без демонтажу існуючих конструкцій. Об'єднання пли-
ти з існуючими стінами в єдину конструкцію здійснюється за допомогою 
установки арматури в просвердлені отвори в існуючих стінах і об'єднання 
арматури в єдиний каркас. 

Верхня плита розташована на позначці 12,000 і має такі розміри: ви-
сота 1,00 м, ширина 6,00 м. 

Пілони, що з'єднують нижню і верхню плити виконані перетином  
1,0 × 6,0 м. Позначка верху фундаментної рамної конструкції становить 
13,000. Існуючі перекриття в межах контура пілонів демонтуються. 

Вище позначки 13,000 запроектована монолітна залізобетонна стіна 
завтовшки 400 мм з контрфорсами. Позначка верху стіни 37,800. Контр-
форси розташовуються по обидві сторони стіни (в одній площині з піло-
нами) і мають змінний перетин. 



Поперечний переріз 

 
 

Поздовжній переріз 

 
 

Рис. 7.70. Конструкція східного торця ОК НБК у межах машинного залу. 
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Конструкції ОК НБК (фундамент і стіна) розділено деформаційним 
швом на дві секції. Деформаційний шов влаштовується також між стіною 
і колоною каркаса ДЕ. Заповнення деформаційних швів виконано базаль-
товими матами. По контуру шва торці базальтових матів заповнюються 
мастикою типу Maxjoint Elastic і закриваються листом з оцинкованої сталі 
спеціального профілю, що забезпечує рухливість стін ОК. 

У зоні зведення монолітної залізобетонної стіни необхідно демонту-
вати  металоконструкції каркаса, стінові панелі та покриття машинного 
залу між осями 38-40, а також зв'язки між колонами по осі А. До початку 
демонтажу існуючих конструкцій в осях 36-38 установлено вертикальні 
зв'язки  по осі А  для  забезпечення  стійкості  відокремленої  частини кар-
каса. 

Нова покрівля машинного залу між осями 38-39 виконана з викорис-
танням профільованого настилу по балках, що спираються на металеві 
кронштейни. Кронштейни кріпляться до контрфорсів залізобетонної стіни 
по осі 39. 

Нове стінове огородження по осі А між осями 38-39 виконано з не 
утеплених сталевих листів. 

До складу східного торця ОК НБК у межах ДЕ включено такі несучі 
та огороджувальні конструкції: 

існуючі несучі конструкції збірного залізобетонного каркаса та 
залізобетонні перекриття; 

нові стіни з монолітного залізобетону товщиною 400 мм по осі 40 з 
позначки -4,600 до позначки 5,800 і по осі 39 з позначки 5,800 до позначки 
55,650; 

нові діафрагми з монолітного залізобетону товщиною 400 мм по осі 
Б з позначки 5,800 до позначки 38,600 і по осі В з позначки -4,600 до 
позначки 55,000. 

Кріплення стін до несучих елементів каркаса ДЕ здійснюється за до-
помогою шпильок, установлених у просвердлені отвори плит перекриття, 
і металевих куточків, прикріплених як до конструкцій нової стіни, так і до 
каркаса ДЕ. 

 

У тих місцях на верхніх позначках ДЕ, де ригелі та плити перекриття 
зруйновані або знаходяться в аварійному стані, передбачено влаштування 
металевих розпірок, хрестових зв'язків по колонах і установка нових плит 
перекриття у вигляді металевого каркаса з профільованим настилом. 

 

Як приклад на рис. 7.71 приведено рішення по улаштуванню східно-
го торця ОК НБК у межах ДА на позначці 24,300. 

До складу східного торця ОК НБК у межах блока В включено такі 
несучі та огороджувальні конструкції: 



частина блока В, виконаного з монолітного залізобетону до позначки 
12,500;  

існуючі несучі конструкції збірного залізобетонного каркаса вище 
позначки 12.500; 

існуючі залізобетонні стіни вище позначки 12,500 товщиною 300 мм 
і більше; 

існуючі залізобетонні перекриття товщиною 500 мм; 
існуючі перегородки товщиною 300 мм, виготовлені з бетону марки 

300 і сполучені зі стінами і колонами за допомогою зварювання закладних 
деталей; 

нові ділянки стін з монолітного залізобетону товщиною 400 мм з 
позначки 0,000 до позначки 74,500. 

 
Рис. 7.71. Розташування нових стін східного торця ОК НБК у межах ДЕ  

на позначці 24,300. 
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Конструкції вузлів ОК НБК забезпечують жорстке сполучення нових 
стін з існуючими конструкціями каркаса і перекриттів блока В. 

Як приклад на рис. 7.72 наведено рішення по влаштуванню східного 
торця ОК НБК у межах блока В на позначці 12,500. 

 
 

Рис. 7.72. Розташування нових стін східного торця ОК НБК  
у межах блока В на позначці 12,500. 



До складу огороджувального контура НБК у блоці ДСРВ включено 
такі несучі та огороджувальні конструкції: 

частина блока ДСРВ, виконаного з монолітного залізобетону до 
позначки 12,500; 

несучі конструкції збірного залізобетонного каркаса і перекриття 
вище позначки 12,500; 

посилена існуюча металева вентиляційна шахта; 
нові стіни і діафрагми з монолітного залізобетону товщиною 400 мм. 
Кріплення нових стін до несучих елементів блока В здійснюється за 

допомогою шпильок, установлених у просвердлені отвори плит перекрит-
тя, і металевих куточків, прикріплених як до конструкцій нової стіни, так і 
до конструкцій блока ДСРВ. 

Як приклад на рис. 7.73 наведено рішення по влаштуванню східного 
торця ОК НБК у межах блока ДСРВ на позначці 16,700. 

Західний торець у межах машинного залу запроектовано у вигляді 
залізобетонної стіни з контрфорсами, що спирається на залізобетонний 
фундамент (рис. 7.74). 

Монолітний залізобетонний фундамент виконано у вигляді плити ви-
сотою 4,5 м і шириною 11,2 м і спирається на існуючу фундаментну плиту 
машинного залу на позначці -4,200. Перед улаштуванням фундаменту 
проведено демонтаж плит перекриття на позначці 0,000. 

Монолітна залізобетонна стіна виконана товщиною 400 мм з контр-
форсами. Позначка верху стіни 37,800. Контрфорси розташовуються по 
обидві сторони стіни і мають змінний перетин. 

Конструкції ОК НБК (фундамент і стіна) розділені деформаційним 
швом на дві секції. Деформаційний шов влаштовується також між стіною 
і колоною каркаса ДЕ. Заповнення деформаційних швів виконано таким 
же чином, як і для швів у східному торці ОК НБК у межах машинного 
залу. 

У зоні зведення монолітної залізобетонної стіни необхідно демонту-
вати металоконструкції каркаса, стінові панелі та покриття машинного 
залу між осями 64-66, а також зв'язки між колонами по осі А. До початку 
демонтажу існуючих конструкцій в осях 66-68 установлено вертикальні 
зв'язки по осі А для забезпечення стійкості відокремленої частини карка-
са. 

Нова покрівля машинного залу між осями 65-66 виконана з викорис-
танням профільованого настилу по балках, що спираються на металеві 
кронштейни. Кронштейни кріпляться до контрфорсів залізобетонної стіни 
по осі 65. 

Нове стінове огородження по осі А між осями 65-66 виконано з неу-
теплених сталевих листів. 
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Рис. 7.73. Розташування нових стін східного торця ОК НБК  
у межах блока ДСРВ на позначці 16,700. 



Поперечний переріз 

 
 

Поздовжній переріз 

 
Рис. 7.74. Конструкція західного торця ОК НБК у межах машинного залу. 
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До складу західного торця ОК НБК у межах ДЕ включено такі несучі 
та огороджувальні конструкції: 

несучі конструкції збірного залізобетонного каркаса та залізобетонні 
перекриття; 

нові стіни з монолітного залізобетону товщиною 400 мм по осі 65 з 
позначки 16,400 до низу покриття на позначці 38,900 і по осі 66 з 
позначки -4,600 до позначки 16,400; 

нові діафрагми з монолітного залізобетону товщиною 400 мм по осі 
В1. 

Кріплення стін до несучих елементів каркаса ДЕ здійснюється за до-
помогою шпильок, установлених у просвердлені отвори плит перекриття, 
і металевих куточків, прикріплених як до конструкцій нової стіни, так і до 
каркаса ДЕ. 

На покритті ДЕ в післяаварійний період були встановлені металеві 
щити. Для створення огороджувального контура над покриттям ДЕ пе-
редбачається видалення (вирізка) щитів і улаштування залізобетонної сті-
ни товщиною 400 мм з позначки верху плит покриття ДЕ до позначки ни-
зу металоконструкцій анкерів герметизації Арки. 

Як приклад на рис. 7.75 наведено рішення по улаштуванню західного 
торця ОК НБК у межах ДЕ на позначці 27,700. 

 
 

Рис. 7.75. Розташування нових стін західного торця ОК НБК  
у межах ДЕ на позначці 27,700. 



7.5.3. Забезпечення герметичності конструкцій ОК НБК 

Відповідно до проектних критеріїв і вимог, що містяться в документі 
[15], стінове огородження повинно забезпечувати герметичність у такій 
мірі, щоб об’єм викидів через нещільності всіх конструкцій, що викону-
ють огороджувальні функції НБК, був нижче 14 МБк/міс. Максимальний 
об’єм витоків (м3/год) повинен бути встановлений, виходячи з максима-
льно допустимої концентрації радіоактивних аерозолів в основному 
об’ємі НБК, що не повинна перевищувати в середньому протягом місяця 
210 Бк/м3 по β-випромінюючих радіонуклідах. 

Ділянками ОК НБК, через які можливий вихід радіоактивних речо-
вин з НБК у навколишнє середовище, є: 

деформаційні шви між стінами ОК і ДЕ; 
деформаційні шви між секціями стін ОК; 
деформаційні шви між стіною ОК і торцевими стінами НБК; 
протипожежні двері в стінах ОК. 
Деформаційні шви мають одноманітну конструкцію і відрізняються 

шириною і конфігурацією залежно від призначення і місця розташування. 
Конструкції деформаційних швів наведено на рис. 7.76 - 7.78. 

 
 

Рис. 7.76. Конструкція деформаційного шва між стіною ОК  
і колоною ДЕ. 
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Рис. 7.77. Конструкція деформаційного шва між секціями стін ОК. 

 
 

 
Рис. 7.78. Конструкція деформаційного шва між стіною ОК і стіною НБК. 



У складі деформаційних швів використовуються такі елементи: 
плити з мінеральної вати IZOVAT, що встановлюються до бетону-

вання стін ОК і фіксуються від зсуву шляхом кріплення до арматури, піс-
ля чого виконується бетонування стін ОК. Така технологія виконання ро-
біт з улаштування деформаційних швів забезпечує щільне примикання 
плит IZOVAT до бетонних поверхонь; 

герметик Гермафлекс 127, яким здійснюється послідовне заповнення 
країв деформаційних швів; 

листи з оцинкованої сталі спеціального профілю, що встановлюють-
ся по змащуванню герметиком на бетоні і притискаються за допомогою 
металевих кутків і розпірних анкерів Hilti HSL-3 M10. 

Протипожежні двері в стінах ОК виконано з ущільненням у приту-
лах. 

У табл. 7.3 наведено перелік і параметри ділянок з нещільностями 
(деформаційні шви та протипожежні двері) для східного і західного торців 
ОК НБК. 

 

Таблиця 7.3. Вихідні дані для оцінки герметичності ОК НБК 
 

Перелік ділянок  
з нещільностями 

Параметри нещільностей 
довжина, м ширина, м площа, м2

Східний торець 
Деформаційний шов між стінами 
ОК і ДЕ 

 
30,8  

 
0,1 

 
3,08 

Деформаційний шов між секціями 
стін ОК 25,8 0,05 1,29 

Деформаційний шов між ОК  
і торцевими стінами НБК 4,3 0,05 0,22 

Разом 60,9  4,59 
Двері в стінах ОК НБК  3 шт. (усереднена площа дверного блока 2 м2) 

Західний торець 
Деформаційний шов між стінами 
ОК і ДЕ 

 
45,7  

 
0,1 

 
4,57 

Деформаційний шов між секціями 
стін ОК 42,0 0,05 2,1 

Деформаційний шов між ОК  
і торцевими стінами НБК 10,0 0,05 0,5 

Разом 97,7  7,17 
Двері в стінах ОК НБК 1 шт. (усереднена площа дверного блока 2 м2) 

 
Для оцінки об’єму викидів через деформаційні шви та протипожежні 

двері використовуються такі вихідні дані та припущення: 
відповідно  до  ДСТУ Б В.2.7-167: 2008  [16] плити з мінеральної ва-

ти  мають  показник  повітропроникності  не  більше  0,3 (кг/(м2·год)  або 
0,25 м3/(м2·год); 
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не враховується наявність герметика Гермафлекс 127 і листів з оцин-
кованої сталі спеціального профілю, а також не враховується фільтруюча 
здатність плити з мінеральної вати по відношенню до радіоактивних аеро-
золей (РА) (тобто використовується консервативний підхід); 

повітропроникність протипожежних дверей з ущільненням у приту-
лах згідно з п. 5.2.2 ДСТУ Б В.2.6-77: 2009 [17] становить не більше 
1,50 кг/(м2·год) або 1,22 м3/(м2·год); 

при напрямку вітру із заходу на схід (приблизно 2/3 рози вітрів) не-
гативний тиск буде спостерігатися у східному торці ОК НБК, наслідком 
чого будуть викиди РА через нещільності в східному торці НБК; 

при напрямку вітру зі сходу на захід (приблизно 1/3 рози вітрів) не-
гативний тиск буде спостерігатися у західному торці ОК НБК, наслідком 
чого будуть викиди РА через нещільності в західному торці НБК. 

З урахуванням вищевикладених вихідних даних і припущень, вели-
чина місячного викиду РА через деформаційні шви (при максимально 
допустимій концентрації РА в основному об’ємі НБК 210 Бк/м3) станови-
тиме:  

(2/3·4,59 + 1/3·7,17)·0,25·24·30·210 = 206010 Бк/міс = 0,21 МБк/міс. 
Аналогічним чином визначаємо величину місячного викиду РА через 

двері ОК: 
 

(2/3·6,0 + 1/3·2,0)·1,22·24·30·210 = 860832 Бк/міс = 0,86 МБк/міс. 
 

Сумарна величина місячного викиду РА через деформаційні шви і 
двері ОК становитиме 0,21 + 0,86 = 1,07 МБк/міс. 

Таким чином, будівельні конструкції ОК НБК із запасом забезпечу-
ють виконання критерію герметичності, що обмежує радіоактивний викид 
через нещільності конструкцій (деформаційні шви, двері) величиною ни-
жче 14 МБк/міс, виходячи з максимально допустимої концентрації РА в 
основному об’ємі НБК 210 Бк/м3 по β-випромінюючим радіонуклідам. 
 
7.5.4. Пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виступаючими за межі 

ОК НБК частинами об’єкта «Укриття» 

Після спорудження ОК НБК і насування Арки в проектне положення 
за межами ОК НБК залишаються виступаючі частини (ВЧ) об'єкта «Ук-
риття», а саме: 

із західного боку: машинний зал між осями 65-68; ДЕ між осями 65-
68; 

із східного боку: машинний зал між осями 38-34; ДЕ між осями 38-
34. 

Таким чином, за межами НБК із західного боку залишається 18 м ВЧ 
об'єкта «Укриття», а зі східної - 30 м ВЧ об'єкта «Укриття». 



Основними несучими конструкціями машинного залу є металеві ко-
лони по осі А з кроком 12,0 м і залізобетонні колони по осі Б з кроком 
6,0 м. На колони спираються кроквяні ферми покриття, розташовані з 
кроком 12,0 м. 

 

Покриття машинного залу виконано з комплексних утеплених 
панелей розмірами в плані 12,0×3,0 і 12,0×1,5 м. До каркаса панелей 
кріпиться профільований лист, на який покладено утеплювач і рулонний 
покрівельний килим. У післяаварійний період над покрівлею машинного 
залу було укладено блоки додаткової покрівлі розмірами 53,200×11,940 м, 
що складаються з ферм і металевих щитів. 

 

Конструктивні рішення ВЧ об'єкта «Укриття» в межах ДЕ характери-
зуються таким чином. Проліт ДЕ становить 13,350 м. Крок залізобетонних 
колон 6,0 м. Плити перекриття і покриття укладаються на ригелі, установ-
лені на консолі колон. Покриття виконано з керамзитобетонних плит, на 
які покладено рулонний покрівельний килим. У післяаварійний період над 
покрівлею ДЕ було укладено блоки додаткової покрівлі розміром 17,350× 
×11,940 м, що складаються з ферм і металевих щитів. 

 

Для оцінки технічного стану конструкцій машинного залу і ДЕ в ра-
мках розробки робочого проекту підсилення та герметизації існуючих 
будівельних конструкцій в межах II черги ЧАЕС, що виконують функції 
ОК НБК, у 2012 - 2013 рр. фахівцями НДІБК проводилися спеціальні дос-
лідження. 

 

За результатами дослідження технічного стану конструкцій було 
зроблено висновок про те, що виступаючі за межі НБК частини споруд II 
черги ЧАЕС не відповідають вимогам, що пред'являються до конструкцій 
НБК, і повинні бути посилені або демонтовані. 

 

Фахівцями ІПБ АЕС було виконано оцінку радіаційних наслідків по-
тенційного обвалення ВЧ об'єкта «Укриття» [18]. 

 

На рис. 7.79 представлено схему конструкцій машинного залу і ДЕ, 
обвалення яких моделювалося при оцінці радіаційних наслідків. При про-
веденні оцінки приймалися найбільш консервативні допущення. 

 

У першу чергу було прийнято, що при обваленні ВЧ машинного залу 
і ДЕ, у навколишнє середовище надійде все нефіксоване радіоактивне 
забруднення, що знаходиться на поверхнях цих споруд в осях 65-68 і 34-
39. 

На підставі результатів досліджень радіаційної обстановки в примі-
щеннях машинного залу і ДЕ (ПЕД, радіоактивне забруднення поверхонь) 
було оцінено активність аварійного викиду радіоактивних речовин - 
8,4∙10-10 Бк. 
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Західна ділянка обвалення 
конструкцій

Східна ділянка обвалення 
конструкцій

 
 

Рис. 7.79. Схема розташування ділянок потенційного обвалення. 
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З використанням оціненої активності аварійного викиду було отри-
мано розрахункові величини дози внутрішнього опромінення для персо-
налу зайнятого на роботах на промисловому майданчику ЧАЕС, дози для 
населення, яке проживає на кордоні 30-кілометрової зони відчуження 
(рис. 7.80). 

 
Рис.7.80. Розрахункові величини доз опромінення залежно від відстані  

до джерела викиду. 

Згідно з розрахунками, на відстані 100 - 300 м від обвалених конс-
трукцій доза внутрішнього опромінення персоналу буде максимальна і 
дорівнюватиме близько 6 мЗв, що значно перевищує контрольний рівень 
річної дози внутрішнього опромінення (1 мЗв), установлений [19]. 

Для населення, яке проживає на кордоні 30-кілометрової зони відчу-
ження, оцінена доза близько 4 мкЗв. Така величина впливу на населення 
для розглянутої аварії є незначною, оскільки навіть для нормальної екс-
плуатації радіаційно-ядерного об'єкта квота ліміту дози для населення 
становить 40 мкЗв (НРБУ- 97 [20]). 

Отримані дані свідчить, що обвалення ВЧ об'єкта «Укриття» призве-
де до негативних наслідків (перевищення контрольного рівня внутрішньо-
го опромінення) тільки для персоналу ЧАЕС, а вплив на населення, яке 
проживає за межами зони відчуження, буде незначним. 

На вибір рішення про подальшу перспективу західної і східної діля-
нок ВЧ об'єкта «Укриття» впливають, з одного боку, ризики, що потен-
ційно можуть виникнути у разі неконтрольованого обвалення цих споруд, 
включаючи фінансові витрати на ліквідацію самої аварії, відновлення мо-
жливо пошкодженої інфраструктури, а також радіаційні наслідки, а з ін-
шого боку - ступінь використання приміщень цих споруд для потреб по-
точної експлуатації НБК. 
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Приміщення ДЕ в даний час активно експлуатуються. На нижніх по-
значках західної частини ДЕ розташовуються приміщення, в яких функці-
онує система з поводження з РРВ, на позначці 5,800 експлуатуються при-
міщення санітарного шлюзу, на позначці 10,000 розташовуються примі-
щення служби дозиметричного контролю, між осями Б-В1/66-68 розташо-
ваний сходово-ліфтовий блок, задіяний для організації шляхів доступу 
персоналу в приміщення об’єкта «Укриття», на покрівлі ДЕ і машинного 
залу. 

У східній частині ДЕ розташовується значна кількість експлуатова-
них приміщень електроцеху ЧАЕС, по приміщеннях ДЕ проходять магіс-
тральні кабельні лінії електропостачання, експлуатуються трансформато-
рні підстанції, розташовуються щити управління, у тому числі щити сис-
теми ІАСК, а також системи фізичного захисту і контролю доступу. Через 
ДЕ проходять шляхи доступу між приміщеннями об’єкта «Укриття», бло-
ків В і ДСРВ, а також 3-го енергоблока. 

У порівнянні з ДЕ, ні в східній ні в західній частинах машинного за-
лу немає експлуатованих приміщень. Після закінчення робіт з ОК НБК у 
приміщенні Г190/4 машинного залу на позначці 0,000 між осями 66-68 
буде розташовуватися близько 800 м3 ТРВ, переміщених в цю зону для 
можливості будівництва фундаменту західної ділянки ОК НБК. У східній 
частині машинного залу великогабаритні демонтовані ТРВ будуть скон-
центровані між осями 41-40 (усередині НБК). 

 

Разом з тим необхідно зазначити, що ВЧ машинного залу на заході 
межує з експлуатованим компонентом НБК, а саме шлюзом доступу по-
жежних підрозділів в південний сектор НБК. Будь-який інцидент з аварі-
єю конструкцій західної ВЧ машинного залу може призвести до тривалого 
блокування проїзду під НБК, що саме по собі загрожує негативними нас-
лідками, особливо в разі виникнення пожежі на покрівлі машинного залу. 
Крім того, у цій же частині промислового майданчика НБК проходять 
надземні комунікації НБК на високоопорній естакаді, що також можуть 
постраждати у разі непередбаченої події з конструкціями ВЧ машинного 
залу. І нарешті, у безпосередній близькості від ВЧ машинного залу розта-
шовуються шляхи доступу персоналу, якому при проходженні по терито-
рії НБК повинна бути гарантована безпека. 

Таким чином, за результатами аналізу технічного стану конструкцій 
ДЕ і машинного залу та перспектив використання їхніх приміщень для 
експлуатації об’єкта «Укриття» у складі НБК можна зробити такі виснов-
ки: 

оскільки приміщення ДЕ розглядаються як необхідні для поточної 
експлуатації об’єкта «Укриття» у складі НБК, каркас (колони, ригелі) і 
плити перекриттів західної та східної ВЧ задовольняють вимогам з міцно-
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сті і стійкості на термін експлуатації НБК (100 років), а стінові панелі по 
осях В1 і 68 можуть бути демонтовані і замінені на металеві панелі з ха-
рактеристиками міцності, що дозволяють їхню експлуатацію 100 років, то 
ВЧ ДЕ на заході і на сході не підлягають демонтажу; 

оскільки приміщення машинного залу не експлуатуються, а метале-
вий каркас (колони, ферми, зв'язки), комплексні плити покриттів, зовніш-
ні стінові керамзитобетонні панелі по осях А і 68 не задовольняють вимо-
гам з міцності і стійкості на термін експлуатації НБК (100 років), то ВЧ 
машинного залу на заході і на сході підлягають демонтажу. 

З урахуванням рельєфу території, що примикає до НБК, розбирання 
ВЧ машинного залу в осях 66-68 і 34-38 слід проводити до рівня, що ви-
ключає зниження планувальних позначок у безпосередній близькості від 
НБК. 

Для ВЧ ДЕ рекомендується виконати демонтаж плит покриття і сті-
нових панелей і замінити їх новими конструкціями. 

Для ВЧ машинного залу рекомендується реалізувати такі технічні 
рішення. 

Західна ВЧ машинного залу. Планувальна позначка території НБК, 
що впритул підходить до осі 68 виступаючої частини машинного залу, 
становить 123,570 у районі осі Б і знижується в бік осі А до 123,290. Та-
ким чином, демонтаж конструкцій західної ВЧ машинного залу повинен 
здійснюватися до позначки, що дозволяє організувати перекриття над де-
монтованої частиною з позначкою верху не менш ніж 123,600. 

Демонтаж ВЧ машинного залу слід виконувати в такій послідовності: 
демонтаж блока додаткової покрівлі в осях А-Б/66-68; 
демонтаж плит покриття в осях А-Б/66-68; 
демонтаж кроквяних ферм по осях 66 і 68; 
демонтаж щита покриття між стіною ОК НБК і віссю 66; 
демонтаж стінових панелей та різання блоків біологічного захисту 

уздовж осі А та осі 68; 
послідовний демонтаж металоконструкцій каркаса від осі 68 до стіни 

ОК НБК; 
зрізка колон по осях А/68 і А/67, фахверкових колон по осі 68; 
захист колон і внутрішніх стінових панелей по осі Б (металеві листи, 

полімерне покриття тощо); 
монтаж додаткових колон на позначці -4,200 (пропуск через познач-

ку 0,000); 
монтаж допоміжних балок покриття; 
монтаж плит покриття; 
улаштування покрівлі з нахилом у бік від НБК. 
Східна ВЧ машинного залу. Планувальна позначка території НБК, що 

впритул підходить до осі 68 ВЧ машинного залу становить 123,630 у рай-
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оні осі А/36 (крайня грань піонерної стіни) і 114,420 в районі осі А/34. 
Однак східна частина машинного залу між осями 34-39 має перекриття на 
позначці 12,000 (126,000). Таким чином, демонтаж конструкцій східної 
ВЧ машинного залу слід здійснювати до позначки, що дозволяє організу-
вати перекриття над демонтованою частиною, з позначкою верху не мен-
ше 127,000. Для компенсації перепаду по висоті від східної стіни ОК НБК 
до осі 34 (розділової стіни, збудованої в 1986 р.) у машинному залі необ-
хідно уздовж осі А виконати самонесучу бетонну стіну товщиною не 
менше 0,4 м, можливо з контрфорсами. 

Демонтаж східної ВЧ машинного залу слід проводити в послідовнос-
ті, аналогічній монтажу західної ВЧ з використанням баштових кранів, що 
встановлюються біля осі 68 для західної ВЧ і в районі осей 36-38/А для 
східної ВЧ. 

 
Західний торець НБК 

До демонтажу ВЧ машинного залу Після демонтажу ВЧ машинного залу 

Східний торець НБК 

До демонтажу ВЧ машинного залу Після демонтажу ВЧ машинного залу 

 

Рис. 7.81. Загальний вигляд західного і східного торців НБК. 
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Улаштування перекриттів над демонтованими західною і східною ВЧ 
машинного залу може мати широкий спектр конструктивних рішень як по 
несучих конструкціях, так і по покрівельних матеріалах, тому пропозиції, 
представлені в даному розділі, носять виключно концептуальний харак-
тер. 

На рис. 7.81 наведено загальний вигляд західного і східного торців 
НБК до і після демонтажу ВЧ машинного залу. 

Роботи з демонтажу ВЧ машинного залу, а також демонтажу стіно-
вих панелей і плит покриття ВЧ ДЕ слід виконати після початку експлуа-
тації НБК у рамках діяльності з «раннього» демонтажу нестабільних кон-
струкцій об’єкта «Укриття». 
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РОЗДІЛ 8  
Демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» 

8.1. Загальний перелік конструкцій, що потребують демонтажу 

У результаті натурних обстежень та розрахункових оцінок технічно-
го стану будівельних конструкцій об'єкта «Укриття», що виконувались за 
весь період його існування, були виявлені конструкції, імовірність обва-
лення яких неприпустимо велика (так звані нестабільні конструкції). Зме-
ншення ризику обвалення таких конструкцій може бути досягнуто шля-
хом їхньої стабілізації або демонтажу. 

Реалізовані у 2004 - 2008 рр. стабілізаційні заходи забезпечують при-
йнятний рівень безпеки об'єкта «Укриття», виходячи із 15-річного терміну 
експлуатації стабілізованих конструкцій (до кінця 2023 р.) з урахуванням 
завершення будівництва НБК у вказаний період. У подальшому проблема 
нестабільних конструкцій повинна вирішуватись шляхом їхнього демон-
тажу або підсилення всередині локалізуючої оболонки НБК. 

Перелік нестабільних будівельних конструкцій об'єкта «Укриття», 
що підлягають демонтажу, був визначений на попередніх етапах робіт і 
наведений у документі [1]. З урахуванням технічного стану нестабільних 
конструкцій їхній демонтаж/підсилення було запропоновано виконати 
послідовно у два етапи: «ранній» демонтаж/підсилення та «відкладений» 
демонтаж. 

«Ранній» демонтаж/підсилення – це перший етап виконання першо-
чергових робіт із демонтажу/підсилення нестабільних конструкцій, що 
починається відразу після введення в експлуатацію НБК (ПК-1 і ПК-2) і 
повинен бути виконаний до кінця 2023 р. 

«Відкладений» демонтаж – це другий етап виконання демонтажних 
робіт, що є продовженням раннього демонтажу і починається відразу піс-
ля закінчення першого етапу. 

У зазначеному документі [1] частина нестабільних конструкцій від-
несена до тих, що підлягають «ранньому» демонтажу (табл. 8.1), а решта – 
«відкладеному» демонтажу (табл. 8.2). 

Наведений у табл. 8.1 перелік нестабільних конструкцій об'єкта «Ук-
риття», що підлягають «ранньому» демонтажу, був складений на основі 
попередніх оцінок їхньої надійності та без урахування рівнів радіаційних 
наслідків потенційного обвалення цих конструкцій, а також технологічної 
послідовності їхнього демонтажу. Зважаючи на це, фахівцями НДІБК та 
ІПБ АЕС була виконана переоцінка складу нестабільних конструкцій, що 
підлягають «ранньому» демонтажу [2, 3]. Робота виконувалась згідно з 
«Технічним завданням на проектування ПК-2 НБК – Інфраструктура для 
демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», етап 1 (концеп-
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туальні дослідження)» у рамках контракту на надання послуг інженера-
клієнта SIP09-2-001. 
 

Таблиця 8.1. Перелік нестабільних будівельних конструкцій об'єкта  
«Укриття», що підлягають «ранньому» демонтажу 

 

№ 
п/п 

Найменування конструкцій 

1 Південні щити-ключки в осях 40-52, ряди Б-В 

2 Південні щити в осях 40-50, ряди В-Ж 

3 Балка «Мамонт» (з виконанням проміжних опор для можливості 
розчленування балки на окремі частини для демонтажу) 

4 Балка «Восьминіг» 

5 Легка покрівля над трубним накатом між осями 43-50, ряди Ж-П 

6 Трубний накат в осях 43-50, ряди Ж-П 

7 Балки Б1 по рядах Ж і П, у тому числі зони спирання на вентиляційні шахти 

8 Балки Б2 по рядах Ж і П 

9 Завали на ДЕ на позначці 38,60. Основа балок «Мамонт» і «Восьминіг» 

10 Плити перекриття ДЕ на позначці 38,60 уздовж осей 41-51 між рядами Б-В 

11 Завали та плити перекриття над приміщенням 805/3 

12 Східна опора балки «Мамонт» (з позначки 51,97 до позначки 43,05) 

13 Північні щити-ключки в осях 41-50, ряди П-З 

14 Західна опора балки «Мамонт» 

15 Металева ферма  

 Установлено при реалізації стабілізаційного заходу 8. 
 

Таблиця 8.2. Перелік нестабільних будівельних конструкцій  
об’єкта «Укриття», що підлягають «відкладеному» демонтажу 

 

№ 
п/п Найменування конструкцій 

1 Балка Б3 

2 Балка Б5 

3 Монолітна залізобетонна стіна по осі 50, ряди Д-С, вище позначки 49,00 

4 Об'ємний блок «Котячий будиночок» в осях 50-52, ряди Е-Б 

5 Об'ємний блок «Мишкін будиночок» в осях 50-51 по ряду С 

6 Об'ємний блок «Собачий будиночок» в осях 40-43, ряди П-Ж 

7 Східні щити-ключки між позначками 67,00-73,37 в осях 40-41, ряди Н-П 

8 Східні щити покриття між позначками 71,27-73,37 в осях 40-41, ряди Ж-І 
 

8.2. Переоцінка складу нестабільних конструкцій для «раннього»  
демонтажу 

 

8.2.1. Методологія переоцінки 

Після завершення будівництва НБК визначальним фактором для оці-
нки імовірності відмови будівельних конструкцій об'єкта «Укриття» стає 
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сейсмічний вплив. Інші види впливів (сніг, вітер і смерч) перестають бути 
актуальними. 

Згідно з [2] переоцінка складу конструкцій, що підлягають «ранньо-
му» демонтажу, передбачає поетапну реалізацію таких кроків: 

 

1. Аналіз наявних результатів досліджень з оцінки технічного стану 
нестабільних конструкцій, що підлягають «ранньому» демонтажу. 

 

2. Виконання перевірочних розрахунків з оцінки несучої здатності та 
загальної стійкості відповідальних несучих нестабільних конструкцій на 
сейсмічні впливи.  

 

3. На основі аналізу результатів, отриманих при виконанні пунктів 1 і 
2, з урахуванням реального технічного стану конструкцій, їхньої несучої 
здатності та загальної стійкості, деградаційних процесів і передбачувано-
го терміну експлуатації конструкцій до їхнього демонтажу, подальша оці-
нка виконується експертним шляхом за якісними показниками стану не-
стабільних конструкцій.  

 

У випадку, коли в процесі зазначеної переоцінки буде встановлено, 
що деякі конструкції можуть бути віднесені до «відкладеного» демонта-
жу, виконується кількісна оцінка на основі ретроспективного аналізу ймо-
вірності їхнього обвалення. Така оцінка виконується з урахуванням радіа-
ційних наслідків обвалення конструкцій. 

 

3.1. Якісними показниками можуть служити такі оцінки: імовірність 
дуже висока; імовірність висока; імовірність низька. 

 

При дуже високій імовірності обвалення відповідальної несучої кон-
струкції вона підлягає безумовному демонтажу. При високій імовірності 
обвалення питання про демонтаж або підсилення відповідальної несучої 
конструкції вирішується на основі аналізу наслідків обвалення. При низь-
кій імовірності обвалення відповідальна несуча конструкція відноситься 
до «відкладеного» демонтажу. 

3.2. При кількісній оцінці стану конструкцій приймаються такі показ-
ники: 

імовірність обвалення, вищу або рівну 10-2 для періоду часу до 
2023 р., необхідно приймати як неприпустиму, і конструкція підлягає 
безумовному демонтажу; 

 

при імовірності обвалення відповідальної несучої конструкції в ме-
жах нижче 10-2, але вищій або рівній 10-4 питання про її демонтаж або 
посилення вирішується на основі аналізу наслідків обвалення і техніко-
економічних показників діяльності, пов'язаної з реалізацією іншого варі-
анта для нестабільної конструкції (частковий демонтаж, частковий демон-
таж/підсилення, підсилення), з урахуванням витрат на експлуатацію і 
подальший («відкладений») демонтаж конструкції; 
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при імовірності обвалення конструкції нижче 10-4 конструкція від-
носиться до «відкладеного» демонтажу. 

 

4. При оцінці рівнів наслідків обвалення (РНО) нестабільних конс-
трукцій об’єкта «Укриття» слід виходити з того, що однією з функцій 
НБК є обмеження розповсюдження радіоактивних речовин за межі НБК 
як в умовах нормальної експлуатації, так і у випадку потенційних аварій. 

 

У ліцензійних документах [4 - 6], що входять до складу проектної 
документації ПК-1 НБК, виконана оцінка наслідків обвалення будівель-
них конструкцій об’єкта «Укриття». У результаті чого продемонстровано, 
що навіть у випадку реалізації критичної події з максимальними радіацій-
ними наслідками, пов'язаної з викидом 8 кг паливного пилу у внутрішній 
простір НБК, радіоактивне забруднення навколишньої території і доза 
опромінення населення, яке проживає за межами 10-кілометрової зони, не 
перевищують критеріїв, установлених у документі [7]. З цього випливає, 
що радіаційні наслідки обвалення конструкцій об’єкта «Укриття» для на-
вколишнього природного середовища та населення є прийнятними. 

 

Таким чином, для оцінки прийнятності РНО нестабільних конст-
рукцій об’єкта «Укриття» досить установити критерії прийнятності нас-
лідків обвалень (КПНО) тільки для внутрішнього простору НБК. При 
цьому наслідки обвалення оцінюються тільки для сценаріїв обвалення 
конструкцій з імовірністю нижче 10-2, але вище або рівною 10-4 рік-1. 

З урахуванням вищевикладеного, а також результатів раніше вико-
наних оцінок наслідків обвалення нестабільних конструкцій та їхньої кла-
сифікації за ступенем впливу на ядерну та радіаційну безпеку, які наведе-
ні в документі [8], установлюються такі КПНО: 

 

критерій 1 – обвалення конструкцій не призводить до пошкодь-
ження/руйнуванню систем (елементів) управління запроектною аварією 
об’єкта «Укриття», що виконують функції безпеки, установлені в [9]; 

 

критерій 2 – при обваленні нестабільних конструкцій відсутній вплив 
на стан ядерної безпеки об’єкта «Укриття» внаслідок неконтрольованого 
переміщення ядерно-небезпечних скупчень ПВМ; 

 

критерій 3 – індивідуальна доза опромінення персоналу НБК не пе-
ревищує ліміт річної ефективної дози, що встановлюється НРБУ-97 [10] 
для нормальної експлуатації (20 мЗв/рік); 

 

критерій 4 - радіоактивне забруднення поверхонь ділянок (робочих 
місць) періодичного перебування персоналу і обладнання, що розміщаєть-
ся в них,  не перевищує допустимі рівні загального радіоактивного забру-
днення робочих поверхонь, встановлені НРБУ-97 [10] 8000 част.·хв·см-2 
для β-активних нуклідів і 50 част.·хв·см-2 для α-активних нуклідів). 
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РНО вважається прийнятним, якщо виконуються всі встановлені ви-
ще КПНО. 

РНО вважається неприйнятним, якщо перевищується хоча б один із 
установлених вище КПНО. 

Оцінка РНО та її порівняння з критеріями 3 і 4 виконується тільки в 
тому випадку, якщо виконуються попередні критерії 1 і 2.  

5. На основі результатів аналізу за пунктами 1 - 4 визначається пере-
лік відповідальних нестабільних конструкцій, обвалення яких неприпус-
тимо з точки зору ймовірності та/або наслідків. 

6. Виконується аналіз і розробка безпечної послідовності демонтажу 
і визначається перелік пов'язаних конструкцій (конструкцій, без демон-
тажу яких неможливо безпечно демонтувати відповідальні нестабільні 
конструкції). 

При визначенні послідовності демонтажу повинні враховуватися: 
зміна схеми навантажень у процесі демонтажу тієї чи іншої конст-

рукції; 
забезпечення несучої здатності і стійкості конструкцій об’єкта 

«Укриття» під час демонтажу нестабільних конструкцій; 
розробка за необхідності заходів із забезпечення несучої здатності і 

стійкості суміжних конструкцій, що примикають або пов'язаних з конст-
рукціями, що демонтуються. 

Технологічна послідовність демонтажу залежить від впливу робіт із 
демонтажу відповідальних конструкцій. Якщо відповідальна конструкція 
підлягає демонтажу, то й усі попередні конструкції в технологічному лан-
цюжку повинні бути демонтовані без виконання додаткових розрахунків 
та/або аналізів. 

7. Установлюється остаточний склад нестабільних конструкцій, що 
підлягають «ранньому» демонтажу. 

8.2.2. Результати переоцінки 

За результатами поглибленого аналізу технічного стану нестабільних 
конструкцій об’єкта «Укриття» та оцінки ймовірності їхнього обвалення 
було встановлено, що «ранньому» демонтажу однозначно підлягають такі 
конструкції (див. табл. 8.1, позиції 1 - 6, 9, 10, 12 - 14). 

Металева ферма, що була встановлена при реалізації стабілізаційного 
заходу 8 (див. табл. 8.1, позиція 15), також підлягає «ранньому» демонта-
жу, незважаючи на задовільний технічний стан, оскільки перешкоджає 
демонтажу південних щитів та південних щитів-ключок. 

У той же час балки Б1 та Б2 (див. табл. 8.1, позиції 7 і 8), а також за-
вали та плити перекриття над приміщенням 805/3 (див. табл. 8.1, позиція 
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11) можуть бути віднесені до «відкладеного» демонтажу при умові, що 
РНО будуть відповідати КПНО згідно з методологією [2]. 

 

Для оцінки РНО балок Б1 і Б2 розглянемо потенційні сценарії їхньо-
го обвалення на завали зруйнованого 4-го енергоблока (з урахуванням 
раніше виконаних стабілізаційних заходів). 

У ході робіт, що проводились у 1999 р., було виконано посилення 
опор балок Б1 і Б2 в осях 50/Ж і 50/П. Це посилення передбачало прива-
рювання додаткових опорних елементів для досягнення більш надійного 
обпирання балок Б1 і Б2 на стіну по осі 50, а також посилення самої стіни 
шляхом бетонування її верхньої частини. 

 

У 2004 - 2008 рр. була виконана стабілізація західного фрагмента 
об’єкта «Укриття» (захід 2), що полягала у спорудженні західніше контр-
форсної стіни двох просторових металевих веж, установлених на масивні 
залізобетонні фундаменти і з'єднаних між собою просторовими блок-
фермами у трьох рівнях. Вежі виконані з консолями, призначеними для 
обпирання балок Б1 і Б2. Таке рішення дозволило зняти навантаження з 
пошкоджених каркаса і стіни західного фрагмента й передати її на знову 
зведені конструкції веж. 

 

Реалізація вищезазначених стабілізаційних заходів практично вик-
лючає обвалення балок Б1 і Б2 при відмові опорних зон, розташованих у 
західній частині об’єкта «Укриття». 

 

У східній частині об’єкта «Укриття» балки Б1 і Б2 спираються на ве-
нтиляційні шахти (рис. 8.1). Спочатку проектом стабілізації перед-
бачалося виконати закріплення балок Б1 від горизонтального зсуву шля-
хом улаштування спеціальних фіксаторів, що охоплюють верх стіни вен-
тиляційних шахт (захід 4). Однак цей захід не було реалізовано через ду-
же високі дози опромінення для будівельного персоналу. Тому були 
прийняті відповідні конструктивні рішення із стабілізації західного фраг-
мента об’єкта «Укриття» (захід 2) і виконані необхідні розрахункові об-
ґрунтування, що дозволили відмовитися від реалізації заходу 4. 

 

Балки Б1 спираються на східну стіну вентиляційних шахт за допомо-
гою спеціальних опорних елементів (див. рис. 8.1). Якщо припустити (ви-
ходячи з консервативних міркувань), що при сейсмічній дії балки Б1 зміс-
тяться в горизонтальній площині на величину, яка призведе до відмови 
існуючої схеми їхнього спирання, то балки опустяться у вертикальній 
площині приблизно на 0,5 м і після цього будуть спиратися на обидві сті-
ни вентиляційних шахт. 

 

Таким чином, падіння балок Б1 на завали зруйнованого 4-го енерго-
блока практично виключається і, отже, вони можуть бути віднесені до 
«відкладеного» демонтажу. 
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Рис. 8.1. Схема обпирання балок Б1 і Б2 на вентиляційну шахту. 
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Балки Б2 спираються на західну стіну вентиляційних шахт (див. рис. 
8.1). На основі консервативного підходу можна припустити, що при сейс-
мічній дії балки Б2 змістяться в горизонтальній площині на величину, яка 
призведе до відмови існуючої схеми їхнього спирання і тому можливе 
їхнє падіння на завали зруйнованого 4-го енергоблока. Враховуючи, що 
балки Б2 по осях Ж і П з'єднані між собою горизонтальними зв'язками, які 
використовувалися при їхньому спільному монтажі, то передбачається, 
що станеться одночасне обвалення балок Б2 в результаті їхнього зміщення 
з опор на вентиляційних шахтах. 

 

Оскільки обвалення балок Б2 потенційно може відбутися тільки в 
східній частині об’єкта «Укриття», то в кінцевому положенні ці балки 
будуть знаходитися під кутом до площини завалів, унаслідок чого їхній 
контакт із завалами відбуватиметься на обмеженій довжині (за оцінками 
не більше ¼ довжини балок). Сумарна площа нижньої горизонтальної 
поверхні балок Б2 становить 160 м2. Тому контакт завалених балок Б2 із 
завалами відбуватиметься на площі близько 40 м2. 

 

Для оцінки рівнів наслідків обвалення балок Б2 на завали зруйнова-
ного 4-го енергоблока приймалися такі вихідні дані: 

при обваленні конструкцій піднімається паливний пил з поверхні 
площею, рівній потроєній площі частини балок Б2, що взаємодіють при 
падінні з поверхнею завалів (40 × 3 м = 120 м2); 

щільність забруднення, що знімається (за паливним пилом), 14 г·м-2 
[11]; 

відповідно до зарубіжних джерел (зокрема, [12]) для подібних сце-
наріїв падіння конструкцій на забруднену поверхню рекомендується вико-
ристовувати значення коефіцієнта дефляції, рівне 10-3 м-1. Однак, врахо-
вуючи значну невизначеність вихідних даних, при оцінці наслідків обва-
лення балок Б2 використовується більш консервативне значення коефі-
цієнта дефляції 10-2 м-1 (за аналогією з документом [5]); 

радіонуклідний склад і питома активність паливного пилу прийма-
ється за даними [11] з перерахунком на 2020 р. (передбачуваний рік поча-
тку робіт з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття») 
(табл. 8.3). При цьому сумарна активність β-випромінюючих нуклідів ста-
новить 97,6 % від загальної активності, α-випромінюючих нуклідів – 
2,4 %; 

основний об’єм НБК 1 376 915 м3 [5]; 
сумарна площа горизонтальних поверхонь під аркою НБК, на які бу-

де осідати основна маса пилу, 150 × 245 м = 36750 м2. 
Використовуючи вказані вихідні дані й методологічний підхід до 

оцінки наслідків обвалення конструкцій об’єкта «Укриття» під НБК, вик-
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ладений у [5], була оцінена індивідуальна ефективна доза опромінення 
персоналу, який знаходиться всередині НБК, і щільність поверхневого за-
бруднення ділянок (робочих місць) періодичного перебування персоналу. 
 

Таблиця 8.3. Питома активність паливного пилу об’єкта «Укриття» 
 

Нуклід 90Sr 137Cs 147Pm 238Pu 239Pu 
Активність, 

Бк/г (2020 р.) 
5,6∙108 7,3∙108 6,8∙105 4,5∙106 4,5∙106 

Нуклід 240Pu 241Am 241Pu Σ 
Активність, 

Бк/г (2020 р.) 
6,2∙106 1,6∙107 1,5∙108 1,3∙109 

 

У розрахунках прийнято, що час перебування персоналу в зоні радіа-
ційного впливу (тривалість опромінення), що обумовлений обваленням 
балок Б2 до евакуації з НБК становить 0,5 год [11]. Такий часовий ін-
тервал обраний, виходячи з необхідності своєчасного розпізнавання над-
звичайної ситуації і відкладеної евакуації (що може бути пов'язано з необ-
хідністю завершення певних операцій, виходом із важкодоступних діля-
нок, необхідністю підготовки до евакуації тощо). При розрахунку внутрі-
шнього опромінення враховувалося, що персонал використовує ЗІЗОД 
(ефективний коефіцієнт захисту 20). 

Для оцінки доз опромінення персоналу, який знаходиться в основно-
му об’ємі НБК, і щільності поверхневого забруднення було оцінено масу 
паливного пилу, що буде викинутий з об’єкта «Укриття» при обваленні 
балок Б2. Враховуючи щільність забруднення, що знімається (14 г·м-2 за 
паливним пилом), площу, з якої формується викид (120 м2), і коефіцієнт 
дефляції (10-2 м-1), з об'єкта «Укриття» буде викинуто приблизно 17 г па-
ливного пилу, сумарна активність якого буде близько 3∙1010 Бк, у тому 
числі β-випромінюючих нуклідів 2,95∙1010 Бк, α-випромінюючих нуклідів 
5, 5∙108 Бк. 

Оскільки неможливо точно вказати місця розташування персоналу, 
який знаходиться в основному об’ємі НБК під час обвалення, консервати-
вно приймаємо, що активність рівномірно розподіляється в 20 % об’єму 
простору під аркою НБК - це приблизно становить 280 000 м3. При цьому 
передбачається, що рівномірний розподіл активності в цьому обмеженому 
об’ємі відбувається практично миттєво. З урахуванням даних припущень 
загальна питома активність повітря в місці передбачуваного знаходження 
персоналу становитиме близько 1,1105 Бк/м3. 

Оцінка інгаляційної індивідуальної ефективної дози опромінення пе-
рсоналу виконувалася згідно з методикою [13]: 

 

 
 tCg

k

K
E E

inhal 
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ýç

çï (8.1) 
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де Kзп – коефіцієнт запасу на проектування (Kзп = 2); kез – ефективний ко-
ефіцієнт захисту при застосуванні ЗІЗОД (kез = 20); 

Eg ,

  – коефіцієнт «по-

тужність ефективної дози на одиницю сумарної концентрації β-випромі-
нюючих радіонуклідів у повітрі», що відповідає «типовим» характеристи-
кам аерозолів об’єкта «Укриття» для III категорії робіт (

Eg ,

  = 2,4∙10-3 

мЗв·год-1·Бк-1·м3); C – усереднене значення сумарної концентрації β-вип-
ромінюючих радіонуклідів у повітрі (C = 1,1∙105 Бк·м-3); t – тривалість 
опромінення (t = 0,5 год). 
 

З урахуванням цих даних, отримаємо 
 

 
Ефективна (еквівалентна) доза зовнішнього опромінення при зану-

ренні в хмару розраховувалося таким чином [14]: 

                                       
 

i
ii

ext tCwKE зп

  

                                      (8.2) 

де Kзп - коефіцієнт запасу на проектування (Kзп = 2); 
iw  - потужність ефек-

тивної (еквівалентної) дози на одиничну активність i-го нукліда в повітрі 
(Зв/с)/(Бк/м3) згідно з табл. 8.4; 

iC - значення концентрації i-го радіонуклі-

да в повітрі, Бк/м3; t - тривалість опромінення, с (1,8∙103). 
 

Таблиця 8.4. Потужність ефективної (еквівалентної) дози на одиничну  
активність i-го радіонукліда в повітрі (Зв/с)/(Бк/м3) 

 

Нуклід 

Потужність ефективної дози 
на одиничну активність  
радіонуклідів у повітрі, 

(Зв/с)/(Бк/м3) 

Потужність еквівалентної 
дози на шкіру по відношенню 
до активності радіонуклідів 

у повітрі, (Зв/с)/(Бк/м3) 
90Sr 7,53∙10-18 9,20∙10-15 

137Cs 7,74∙10-18 8,63∙10-15 
147Pm 6.93∙10-19 8,11∙10-16

238Pu 4,88∙10-18 4,09∙10-17 
239Pu 4,24∙10-18 1,86∙10-17 
240Pu 4,75∙10-18 3,92∙10-17 

241Am 8,18∙10-16  1,28∙10-15 
241Pu 7,25∙10-20  1,17∙10-19 

 
Розрахунок показав, що ефективна доза зовнішнього опромінення 

буде менше 5,7∙10-6 мЗв, а еквівалентна доза опромінення відкритих діля-
нок шкіри не перевищуватиме 3,4∙10-3 мЗв. Величини цих доз на багато 
порядків менші, ніж інгаляційна ефективна доза опромінення (14,5 мЗв), 
тому ними можна знехтувати. 

5,145,0101,1104,21,1
20

2 53  inhalE мЗв.
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Таким чином, у результаті проведених оцінок установлено, що при 
обваленні балок Б2 індивідуальна ефективна доза опромінення персоналу 
за час перебування в основному об’ємі НБК (0,5 год) становитиме 
14,5 мЗв, що не перевищує критерій 3, рівний 20 мЗв. 

Щільність поверхневого β-забруднення ділянок (робочих місць) пе-
ріодичного перебування персоналу в результаті такого інциденту приб-
лизно 4∙105 Бк/м2 або 1200 част.∙хв∙см-2, що значно менше критерію 4 
(8000 част.∙хв∙см-2 для β-активних нуклідів). Щільність поверхневого α-
забруднення в результаті обвалення балок Б2 приблизно 7,4103 Бк/м2 або 
22 част.∙хв∙см-2, що менше критерію 4 (50 част.∙хв∙см-2 для α-активних ну-
клідів). 

Отже, РНО балок Б2 на завали зруйнованого 4-го енергоблока відпо-
відають КПНО. Тому балки Б2 можуть бути віднесені до «відкладеного» 
демонтажу. 

Для оцінки РНО завалів та плит перекриття над приміщенням 805/3 
розглянемо потенційний сценарій їхнього обвалення (рис. 8.2).  

 

 
 

Рис. 8.2. Загальний вигляд завалів над приміщенням 805/3. 
 

Виходячи з консервативних міркувань, передбачається, що відбува-
ється одночасне обвалення всього перекриття над приміщенням 805/3. 
Таким чином, площа зони обвалення становить 864 м2 (ширина 12 м, дов-
жина 72 м). Висота приміщення 805/3 (відстань від підлоги до низу роз-
ташованого вище перекриття) становить 1,9 - 2,6 м залежно від товщини 
напливу бетону на підлозі приміщення. Отже, максимальна висота мож-
ливого падіння конструкцій перекриття не перевищує 2,6 м (без ураху-
вання шпальних викладок). Наявність шпальних викладок під опорними 
частинами ригелів в осях 44-49 практично виключає їхнє падіння (ригелі 
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плавно опустяться на страхувальні опори). Падіння окремих конструкцій і 
завалів (на підлогу приміщення 805/3) можливе тільки на ділянці перек-
риття в осях 40-43, де відсутні шпальні викладки, а також окремих плит 
перекриття і завалів на ділянці перекриття, де встановлені шпальні викла-
дки. Однак, використовуючи консервативний підхід, для оцінки наслідків 
обвалення завалів і конструкцій перекриття над приміщенням 805/3 розг-
лядається сценарій їхнього падіння з висоти 2,6 м. 

 

У табл. 8.5 виконано аналіз виконання КПНО в результаті потенцій-
ного обвалення завалів і конструкцій перекриття над приміщенням 805/3. 

 

Таблиця 8.5. Аналіз виконання КПНО 
 

Найменування КПНО 
Аналіз відповідності рівнів наслідків 

обвалення КПНО 
Критерій 1. Обвалення нестабі-
льних конструкцій не приводить 
до пошкодьження/руйнування 
систем (елементів) управління 
запроектною аварією об’єкта 
«Укриття», що виконують фун-
кції безпеки, встановлені в до-
кументі [9] 

У приміщенні 805/3 і в зоні його розташу-
вання відсутні системи (елементи) управ-
ління запроектною аварією об’єкта «Укрит-
тя», що виконують функції безпеки. Таким 
чином, обвалення завалів і конструкцій 
перекриття над приміщенням 805/3 не при-
веде до пошкодження/руйнування систем 
(елементів) управління запроектною аварі-
єю об’єкта «Укриття», що виконують фун-
кції безпеки  
 

Отже, критерій 1 виконується 
 

Критерій 2. При обваленні не-
стабільних конструкцій відсут-
ній вплив на стан ядерної безпе-
ки об’єкта «Укриття» внаслідок 
неконтрольованого переміщення 
ядерно-небезпечних скупчень 
ПВМ 

У документі [11] відсутня інформація про 
наявність ПВМ у приміщенні 805/3 і в зава-
лах над ним. Приміщення 805/3 і завали над 
ним не включені до складу ядерно-небез-
печних зон об’єкта «Укриття», установле-
них в регламенті [9]. Потенційне обвалення 
завалів і конструкцій перекриття над при-
міщенням 805/3 не спричинить неприйнят-
ний вплив на ПВМ, розташованих в ядерно-
небезпечних зонах об’єкта «Укриття». Таке 
твердження ґрунтується на таких чинниках: 
     ядерно-небезпечні зони об’єкта «Укрит-
тя», перераховані в [9], знаходяться на зна-
чній відстані від приміщення 805/3; 
 

     у разі руйнування конструкцій перекрит-
тя шпальні викладки, установлені всередині 
приміщення 805/3 і підведені під опорні 
частини ригелів в осях 44-49, зіграють  роль  
демпферів,  що  істотним  чином   обмежить 
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Продовження табл. 8.5 

Найменування КПНО 
Аналіз відповідності рівнів наслідків 

обвалення КПНО 
 динамічний вплив на суміжні конструкції 

споруди. Конструкції перекриття в осях 40-
43, де відсутні шпальні викладки, мають 
менші пошкодження і тому прогнозується 
локальний характер їхнього можливого 
руйнування (тобто обвалення окремих кон-
струкцій, а не перекриття в цілому). При 
такому сценарії руйнування неприйнятний 
динамічний вплив на ядерно-небезпечні 
скупчення ПВМ буде практично відсутній. 
Крім того, у зоні потенційних обвалень 
конструкцій і завалів відсутні комунікації, 
пошкодження яких могло б призвести до 
надходження в небезпечних кількостях 
речовин, що містять водень, в ядерно-
небезпечні скупчення ПВМ  
     Таким чином, обвалення завалів і конс-
трукцій перекриття над приміщенням 805/3 
не матиме впливу на стан ядерної безпеки 
об’єкта «Укриття»  
    Отже, критерій 2 виконується

Критерій 3. Індивідуальна доза 
опромінення персоналу НБК не 
перевищує ліміт річної ефекти-
вної дози, установленої НРБУ-
97 для нормальної експлуатації 
(20 мЗв/рік) 

Оскільки виконуються наведені вище кри-
терії 1 і 2, то необхідно виконати оцінку 
РНО та її порівняння з критерієм 3.  
Результати такої оцінки наведено нижче 

Критерій 4. Радіоактивне забру-
днення поверхонь ділянок (ро-
бочих місць) періодичного пере-
бування персоналу і обладнання, 
що розміщається в них, не пере-
вищує  допустимі  рівні загаль-
ного  радіоактивного  забруд-
нення робочих поверхонь, що 
встановлені НРБУ-97 [16] (8000 
част.·хв·см-2 для β-активних ну-
клідів і 50 част.·хв·см-2 для α-
активних нуклідів) 

Оскільки виконуються наведені вище кри-
терії 1 і 2, то необхідно виконати оцінку 
РНО та її порівняння з критерієм 4. 
Результати такої оцінки наведено нижче 

 
Для оцінки РНО завалів і перекриття над приміщенням 805/3 з метою 

їхнього порівняння з критеріями 3 і 4 приймалися такі вихідні дані: 
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при обваленні конструкцій піднімається паливний пил з поверхні 
площею, рівній загальній площі перекриття над приміщенням 805/3 
(864 м2); 

щільність забруднення, що знімається (за паливним пилом), - 14 г·м-2 
[11]; 

відповідно до [15] максимальне значення коефіцієнта дефляції при 
падінні забруднених конструкцій/матеріалів з висоти не більше 3 м стано-
вить 10-3; 

радіонуклідний склад і питома активність паливного пилу з перера-
хунком на 2020 р. відповідає даним, наведеним у табл. 8.1; 

час перебування персоналу в зоні радіаційного впливу (тривалість 
опромінення) становить 0,5 год [11]; 

ефективний коефіцієнт захисту ЗІЗОД дорівнює 20; 
основний об’єм НБК - 1 376 915м3 [5]; 
сумарна площа горизонтальних поверхонь під аркою НБК, на які бу-

де осідати основна маса пилу, 150 × 245 м = 36750 м2. 
Враховуючи щільність забруднення, що знімається (14 г·м-2 за 

паливним пилом), площу, з якої формується викид (864 м2), і коефіцієнт 
дефляції (10-3 м-1), при обваленні завалів і конструкцій перекриття над 
приміщенням 805/3 з об’єкта «Укриття» буде викинуто приблизно 12,1 г 
паливного пилу, сумарна активність якого буде близько 1,6∙1010 Бк, у тому 
числі β-випромінюючих нуклідів 1,56 ∙ 1010 Бк, α-випромінюючих 
нуклідів 3,8 ∙ 108 Бк. 

 

Оскільки неможливо точно вказати місця розташування персоналу, 
який знаходиться в основному просторі НБК під час обвалення завалів і 
плит перекриття над приміщенням 805/3, консервативно приймаємо (як і у 
випадку обвалення балок Б2), що активність рівномірно розподіляється в 
20 % об’єму простору під аркою НБК, що приблизно становить 280 000 м3 
При цьому передбачається, що рівномірний розподіл активності в цьому 
обмеженому об’ємі відбувається практично миттєво. З урахуванням даних 
припущень загальна питома активність повітря в місці передбачуваного 
знаходження персоналу становитиме близько 5,7 104 Бк/м3. 

З використанням вищенаведених вихідних даних та формул (8.1) і 
(8.2) визначимо радіаційні наслідки для персоналу, який знаходиться все-
редині НБК, унаслідок обвалення завалів і плит перекриття над примі-
щенням 805/3: 

індивідуальна ефективна доза внутрішнього опромінення 7,5 мЗв, що 
не перевищує критерій 3 (20 мЗв); 

індивідуальна ефективна доза зовнішнього опромінення буде менше 
1∙10-6 мЗв, а еквівалентна доза опромінення відкритих ділянок шкіри не 
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перевищуватиме 6∙10-4 мЗв, що є вкрай незначними величинами, якими 
можна знехтувати. 

 

Щільність поверхневого β-забруднення ділянок (робочих місць) пе-
ріодичного перебування персоналу в результаті такого інциденту стано-
витиме приблизно 4,4∙105 Бк/м2 або 1300 част.∙хв∙см-2, що значно менше 
критерію 4 (8000 част.∙хв∙см-2 для β-активних нуклідів). Щільність повер-
хневого α-забруднення в результаті обвалення буде приблизно 1104 Бк/м2 
або 31 част.∙хв∙см-2, що менше критерію 4 (50 част.∙хв∙см-2 для α-активних 
нуклідів). 

Отже, рівень наслідків обвалення завалів і конструкцій перекриття 
над приміщенням 805/3, оцінений на основі консервативного підходу, 
відповідає всім критеріям прийнятності наслідків обвалення. Тому завали 
і конструкції перекриття над приміщенням 805/3 можуть бути віднесені 
до «відкладеного» демонтажу. 

 

Таким чином, із переліку нестабільних конструкцій, що підлягають 
«ранньому» демонтажу і наведені в табл. 8.1, слід виключити балки Б1 та 
Б2, а також завали та плити перекриття над приміщенням 805/3. Нато-
мість цей перелік необхідно доповнити конструкціями, демонтаж яких 
обумовлюється виключно технологічними чинниками, а саме без демон-
тажу цих конструкцій неможливо виконати демонтаж інших конструкцій, 
віднесених до «раннього» демонтажу. 

 

Ґрунтуючись на результатах вищенаведеного аналізу, переоцінений 
перелік нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття», що підлягають 
«ранньому» демонтажу, з урахуванням як їхнього технічного стану, так і 
технологічної послідовності демонтажу буде складатись із 17 конструкцій 
згідно з табл. 8.6. 

 
Таблиця 8.6. Переоцінений перелік нестабільних будівельних конструкцій,  

що підлягають «ранньому» демонтажу 
 

 

№ 
п/п 

Найменування конструкцій 

1 Металева ферма, що встановлена при стабілізації* 
2 Похилі щити*, що обпираються на блоки покриття машинного залу 

та південні щити-ключки 
3 Південні щити-ключки  
4 Легка покрівля над трубним накатом 
5 Південні щити  
6 Об'ємний блок «Котячий будиночок»* 
7 Балка «Мамонт» (з виконанням проміжних опор для можливості  

розчленування балки на окремі частини для демонтажу) 
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Продовження табл. 8.6 
№ 
п/п 

Найменування конструкцій 

8 Балка «Восьминіг» 
9 Західна опора балки «Мамонт» 

10 Розподільча рама східної опори балки «Мамонт» * 
11 Східна опора балки «Мамонт» (з позначки 51,97 до позначки 43,05) 
12 Додаткова опора балки «Мамонт» ** 
13 Завали на ДЕ на позначці 38,60. Основа балок «Мамонт» і «Восьминіг» 
14 Плити перекриття ДЕ на позначці 38,60 уздовж осей 41-51 

між рядами Б-В 
15 Північні щити-ключки 
16 Об'ємний блок «Мишкін будиночок» * 
17 Трубний накат в осях 43-50, ряди Ж-П 

 

*  Необхідність демонтажу обумовлена технологічними чинниками. 
** Додаткова опора буде споруджена перед демонтажем балки «Мамонт». 

 
8.3. Концептуальні проектні рішення щодо «раннього» демонтажу 

нестабільних конструкцій 

Для етапу «раннього» демонтажу сформувалося два підходи (варі-
анти) організації робіт: «інтегрований демонтаж/поводження» та «демон-
таж з відкладеним поводженням». 

«Інтегрований демонтаж/поводження» передбачає безперервність у 
часі процесу демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» і 
подальшого поводження з РАВ демонтажу аж до передачі їх на тривале 
зберігання та/або захоронення. Такий підхід був визначений у концеп-
туальному проекті НБК документом [16] і відповідав раніше прийнятим 
стратегіям щодо демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття». 

 

Запропонована Міжнародною консультативною групою (МКГ) [17, 
18] альтернативна стратегія «демонтажу з відкладеним поводженням» 
передбачає поділ у часі таких складових процесу демонтажу нестабільних 
конструкцій об'єкта «Укриття»: 

 

виконання власне демонтажних робіт; 
забезпечення тимчасового зберігання РАВ демонтажу на обладнаних 

майданчиках всередині Арки НБК та/або за її межами протягом досить 
тривалого часу (10 і більше років); 

поводження з РАВ демонтажу (після завершення періоду тимчасово-
го зберігання), включаючи переробку, довготривале зберігання та/або за-
хоронення. 
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Конструкції, що підлягають демонтажу мають радіоактивне забруд-
нення і тому кваліфікуються як РАВ. Очікується утворення чотирьох ос-
новних потоків РАВ: 

радіоактивно забруднені металеві конструкції (РЗМК) - великі еле-
менти конструкцій, установлених після аварії. Ці масивні елементи мають 
значні габарити і вимагають великого обсягу робіт із фрагментації для 
можливості подальшого поводження; 

радіоактивно забруднені (залізо)бетонні конструкції (РЗБК) - великі 
елементи бетонних і залізобетонних конструкцій зруйнованого 4-го енер-
гоблока і опорних конструкцій об’єкта «Укриття». Ці конструкції можуть 
знаходитися як на своїх проектних місцях, так і в завалах; 

змішані РАВ - дрібні фрагменти будівельних конструкцій, систем і 
комунікацій, що утворилися в результаті аварії 1986 р., матеріали, що 
утворилися внаслідок ліквідації наслідків аварії (матеріали засипки, що 
скидались з гелікоптерів, «свіжий» бетон і мішки з бетонною сумішшю, 
що використовувались при будівництві об’єкта «Укриття», матеріали, 
утворені в результаті стабілізаційних заходів, тощо). Змішані РАО мають 
в основному об’ємне забруднення; 

ВАВ - фрагменти конструкцій і елементи завалів, що за радіаційними 
характеристиками відносяться до високоактивних РАВ. 

Для кожного із варіантів «раннього» демонтажу фахівцями КІЕП та 
ІПБ АЕС розроблено концептуальні проектні рішення щодо поводження з 
різними потоками РАВ демонтажу [19]. 
 

8.3.1. «Інтегрований демонтаж/поводження» з РАВ 
 

На рис. 8.3 показано об’єкти (майданчики) у межах НБК, де буде 
здійснюватися поводження з РАВ демонтажу. 

А) Поводження з РЗМК. У зоні демонтажу здійснюється демонтаж і 
транспортування демонтованих РЗМК на майданчик тимчасового складу-
вання за допомогою системи основних кранів. Перед транспортуванням 
демонтованих РЗМК виконується видалення пилу/стримування пилу (при 
необхідності та технічній здійсненності). 

На майданчику тимчасового складування здійснюються: 
фрагментація (при необхідності) демонтованих металоконструкцій 

до розмірів, що дозволяють транспортування їх за межі НБК на об’єкти 
ДСП ЧАЕС з поводження з РАВ (довжиною до 4,6 м і масою до 3,6 т). 
Перед фрагментацією (при необхідності) виконується дезактивація діля-
нок демонтованих конструкцій (у місцях виконання різання); 

проведення характеризації фрагментів РЗМК та підготовка докумен-
тів на відправку; 

покриття фрагментів РЗМК пилезакріплюючим складом (при необ-
хідності); 
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завантаження фрагментів РЗМК на спецавтотранспорт. 

 
Рис. 8.3. Майданчики для поводження з РАВ (варіант «інтегрований 

демонтаж/поводження»). 
 

Надалі РЗМК направляються на існуючі установки ДСП ЧАЕС із по-
водження з РАВ. При недоцільності подальшого поводження (очищення) і 
при відповідності критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або у схо-
вища комплексу «Вектор») фрагменти РЗМК направляються на захоро-
нення у відповідне сховище. 

За межі НБК РЗМК транспортуються через південний повітряний 
шлюз, де виконуються такі операції: 

контроль поверхневого забруднення спецтранспорту та ПД; 
дезактивація спецтранспорту (при необхідності). 
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На об’єктах ДСП ЧАЕС проводяться: 
 

дезактивація РЗМК на існуючих установках відповідно до чинних 
процедур ЧАЕС або на додаткових установках поводження з РАВ, розта-
шованих у машинному залі І черги; 

характеризація РЗМК (визначення радіонуклідного складу і питомої 
активності) після проведення дезактивації; 

залежно від результатів характеризації РЗМК направляються: 
на зняття з регулюючого контролю; 
на поховання в ПЗРВ «Буряківка» (або у сховища комплексу «Век-

тор»). 
 

Б) Поводження з РЗБК. У зоні демонтажу здійснюється: 
первинна фрагментація (при необхідності) і завантаження РЗБК в 

оборотну ємність для великогабаритних РАВ за допомогою СОК (фраг-
менти східної опори балки «Мамонт» в оборотну ємність не завантажу-
ються, а переміщаються на майданчик тимчасового складування без вико-
ристання оборотної ємності); 

видалення пилу/стримування пилу в процесі демонтажу (при необ-
хідності); 

переміщення за допомогою СОК заповненої ємності для велико-
габаритних РАО або фрагментів східної опори балки «Мамонт» на майда-
нчик тимчасового складування. 

 

На майданчику тимчасового складування проводяться: 
додаткова фрагментація частин східної опори балки «Мамонт» до ро-

змірів, що дозволяють транспортування їх в технологічну будівлю (для 
подальшої переробки) або в кузові спецтранспорту (для передачі на захо-
ронення); 

характеризація РЗБК (визначення радіонуклідного складу, питомої 
активності, маси). 

 

При відповідності критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або у 
сховища комплексу «Вектор») РЗБК направляються на захоронення у від-
повідне сховище. У цьому випадку здійснюється навантаження РЗБК у 
спецтранспорт, оформлення паспорта на партію РАВ. Підготовка РЗБК 
для транспортування на захоронення в ПЗРВ «Буряківка»/комплекс «Век-
тор» здійснюється в південному повітряному шлюзі, в якому вико-
нуються: 

 

радіаційний контроль (потужність дози, поверхневе забруднення 
РЗБК і спецтранспорту); 

дезактивація спецтранспорту та упаковка РЗБК плівкою (при необ-
хідності); 

оформлення документів на вивезення. 
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При невідповідності критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або 
у сховища комплексу «Вектор») ємності з РЗБК установлюються на дис-
танційно керований візок і транспортуються в технологічну будівлю на 
майданчик первинної обробки для подальшого поводження. 

 

На майданчику первинної обробки здійснюються такі заходи: 
вивантаження РЗБК з ємності для великогабаритних РАВ; 
дезактивація (видалення забрудненого шару бетону) і нанесення пи-

лезакріплюючого складу (при необхідності); 
характеризація РЗБК; 
при відповідності критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або у 

сховища комплексу «Вектор») РЗБК направляються на захоронення у від-
повідне сховище; 

при невідповідності критеріям приймання на захоронення – фраг-
ментація РЗБК до розмірів приймального отвору щічної дробарки; 

подрібнення бетонних фрагментів РЗБК у щічній дробарці; 
заповнення контейнера ємністю 1,3 м3 подрібненими відходами; 
переміщення контейнера на візку на майданчик підготовки в техно-

логічній будівлі. 
 

Після подрібнення у щічній дробарці потік матеріалів РЗБК перехо-
дить у потік змішаних РАВ. Подальше поводження здійснюється за відпо-
відною схемою поводження зі змішаними РАВ. 

В) Поводження зі змішаними РАВ. У зоні демонтажу/розбирання 
завалів здійснюються: 

пилопригнічення в процесі демонтажу/розбирання; 
вилучення і завантаження змішаних РАВ у контейнер ємністю 1,3 м3; 
вакуумне очищення зовнішніх поверхонь заповненого контейнера; 
переміщення за допомогою СОК контейнера на майданчик тимчасо-

вого складування. 
 

На майданчику тимчасового складування проводяться: 
характеризація контейнера з РАВ (радіонуклідної склад, питома ак-

тивність, маса); 
у процесі характеризації здійснюється технологічний радіаційний 

контроль з метою виявлення високоактивних фрагментів, не виявлених у 
зоні демонтажу, їхнє вилучення та завантаження в первинну упаковку для 
ВАВ; 

установлення контейнера ємністю1,3 м3 в захисний транспортний 
контейнер КТЗ-3,0; 

завантаження КТЗ-3,0 у спецтранспорт; 
підготовка паспорта на упаковку для відправки на завод з переробки 

твердих радіоактивних відходів ЧАЕС (ЗПТРВ ЧАЕС). 
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На ЗПТРВ ЧАЕС контейнери зі змішаними РАВ транспортуються 
через північний повітряний шлюз, де виконуються такі операції: 

контроль забруднення спецтранспорту (поверхневе забруднення і по-
тужність дози); 

дезактивація спецтранспорту (при необхідності); 
оформлення документів на вивезення. 
 

На ЗПТРВ ЧАЕС здійснюється сортування, фрагментація, характери-
зація та перепакування змішаних РАВ у бочки з подальшою відправкою: 

НСА-ДІВ на тимчасове зберігання у ТС ВАВ і НСА-ДІВ (будівля 84, 
СРТВ); 

НСА-КІВ на поховання в спеціально обладнаному приповерхневому 
сховищі для захоронення ТРВ (СОПСТРВ) на майданчику комплексу 
«Вектор». 

 

Г) Поводження з ВАВ. У зоні демонтажу/розбирання завалів здій-
снюються: 

радіаційний технологічний контроль для виявлення можливої наяв-
ності високоактивних фрагментів («гарячих» точок); 

у разі виявлення - видалення «гарячих» точок і поміщення в ємність 
для збору ВАВ (контейнер типу КТ-0,2 з розміщеною всередині бочкою 
165 л) за допомогою спеціального маніпулятора. Ємність для збору ВАВ 
може бути розміщена на конструкції, що демонтується, або на спеціально 
підготовленому майданчику в безпосередній близькості від місця вияв-
лення «гарячої» точки. Враховуючи, що ймовірність виявлення високо-
активних «гарячих» точок на металоконструкціях невелика, ємність для 
збору ВАВ з метою зменшення рівня її поверхневого забруднення може 
доставлятися в зону демонтажу після виявлення «гарячої» точки; 

переміщення ємності для збору ВАВ на майданчик тимчасового 
складування. 

 

На майданчику тимчасового складування здійснюється характери-
зація ємності з ВАВ мобільного установкою або ємність установлюється 
на самохідний візок і направляється в технологічну будівлю для характе-
ризації вмісту. 

 

На майданчику тимчасового складування для демонтованих РЗМК, 
РЗБК і змішаних РАВ додатково здійснюється радіаційний контроль для 
виявлення можливої наявності високоактивних фрагментів, не виявлених 
в зоні демонтажу, після чого виконуються такі дії: 

 

видалення «гарячих» точок (у разі виявлення) та поміщення в пер-
винну упаковку КТ-0,2 (з бочкою 165 л); 

 

характеризація первинної упаковки з ВАВ (у технологічній будівлі 
або на мобільній установці). 
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Ємність з ВАВ на майданчику тимчасового складування встанов-
люється на самохідний візок і направляється на майданчик підготовки в 
технологічній будівлі. 

На майданчику підготовки здійснюються: 
прийом первинних упаковок з ВАВ з майданчика тимчасового скла-

дування та майданчика первинної обробки; 
підготовка довідки на партію ВАВ; 
завантаження первинної упаковки КТ-0,2 в КТЗВ-0,2 і закриття його 

кришкою; 
дезактивація і підготовка контейнера КТЗВ-0,2 для переміщення на 

суміжний майданчик завантаження спецтранспорту; 
завантаження контейнера КТЗВ-0,2 на спецтранспорт для транс-

портування за межі НБК. 
Підготовка ВАВ для транспортування на об’єкти ЧАЕС здійснюється 

в північному повітряному шлюзі, в якому виконуються: 
радіаційний контроль (потужність дози, поверхневе забруднення за-

хисних контейнерів і спецтранспорту); 
дезактивація спецтранспорту та захисних контейнерів (при необхід-

ності); 
оформлення документів на вивезення ВАВ на об’єкти ЧАЕС. 
Далі контейнери КТЗВ-0,2 з ВАВ направляються: 
на тимчасове зберігання в ТС ВАВ і НСА-ДІВ (Лот 0 ПКПТРВ) або 

ТСТ ВАВ (будівля 12, ССП) - основний варіант; 
на тимчасове зберігання в ТС ВАВ у машинному залі І черги ЧАЕС - 

додатковий варіант. 
Альтернативний варіант (при реалізації можливості прийому ВАВ на 

ЗПТРВ): ВАВ будуть направлятися на ЗПТРВ (для характеризації та упа-
ковки) і далі на тимчасове зберігання у ТС ВАВ і НСА-ДІВ (Лот 0 
ПКПТРВ). 

 
8.3.2. «Демонтаж з відкладеним поводженням» з РАВ 

 
На рис. 8.4 показано об’єкти (майданчики) у межах НБК, де буде 

здійснюватися поводження з РАВ демонтажу. 
А) Поводження з РЗМК. Поводження з РЗМК у варіанті «демонтаж 

з відкладеним поводженням» повністю відповідає поводженню з РЗМК у 
варіанті «інтегрований демонтаж/поводження» (див. п. 8.3.1). 

Б) Поводження з РЗБК. У зоні демонтажу поводження з РЗБК у ва-
ріанті «демонтаж з відкладеним поводженням» повністю відповідає пово-
дженню з РЗМК у варіанті «інтегрований демонтаж/поводження» (див. 
п. 8.3.1). 
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Рис. 8.4. Майданчики для поводження з РАВ (варіант «демонтаж з відкладеним 

поводженням»). 
 

На майданчику тимчасового складування проводяться: 
додаткова фрагментація частин східної опори балки «Мамонт» до ро-

змірів, що дозволяють транспортування їх на захоронення або на майдан-
чик тимчасового зберігання (МТЗ), розташований усередині НБК (у райо-
ні піонерної стіни вздовж машинного залу); 

характеризація РЗБК (визначення радіонуклідного складу, питомої 
активності, маси). 

При відповідності критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або в 
сховища комплексу «Вектор») РЗБК направляються на захоронення у від-
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повідне сховище за аналогічною схемою, як і у варіанті «інтегрований 
демонтаж/поводження» (див. п. 8.3.1). 

 

При невідповідності критеріям приймання на захоронення здійсню-
ється перевантаження РЗБК з ємності для великогабаритних РАВ у піддон 
для довготривалого зберігання на МТЗ. Виконується навантаження під-
дону з РЗБК, фрагментів східної опори балки «Мамонт» на спецтранспорт 
(довгомірна платформа) для відправки на тимчасове зберігання на МТЗ. 

 

На МТЗ піддони з РЗБК вивантажуються з довгомірної платформи і 
встановлюються в проектне положення для зберігання протягом 10 і бі-
льше років. Плити перекриття і фрагменти східної опори балки «Мамонт» 
укладаються на МТЗ штабелями в кілька ярусів. 

 

По закінченні тимчасового зберігання на МТЗ (10 і більше років) 
піддони з РЗБК завантажуються на спецтранспорт і через південний шлюз 
направляються на майданчик тимчасового складування, де встановлю-
ються на дистанційно керований візок і транспортуються на майданчик 
первинної обробки в технологічній будівлі. 

Надалі поводження з РЗБК повністю відповідає поводженню з РЗБК 
у варіанті «інтегрований демонтаж/поводження» (див. п. 8.3.1). 

В) Поводження зі змішаними РАВ у варіанті «демонтаж з відкладе-
ним поводженням» повністю відповідає поводженню з РЗМК у варіанті 
«інтегрований демонтаж/поводження» (див. п. 8.3.1). 

Г) Поводження з ВАВ у варіанті «демонтаж з відкладеним повод-
женням» повністю відповідає поводженню з РЗМК у варіанті «інтегрова-
ний демонтаж/поводження» (див. п. 8.3.1). 
 

8.3.3. Відмінні особливості реалізації двох варіантів «раннього» демонтажу 
 

Поводження з РЗМК, змішаними РАВ і ВАВ у варіанті «демонтаж з 
відкладеним поводженням» і у варіанті «інтегрований демонтаж/повод-
ження» повністю збігаються. 

Поводження з РЗБК у варіанті «демонтаж з відкладеним повод-
женням» має відмінні риси порівняно з поводженням із РЗБК у варіанті 
«інтегрований демонтаж/ поводження», які полягають у такому: 

у варіанті «інтегрований демонтаж/поводження» РЗБК, які не відпо-
відають критеріям приймання на ПЗРВ «Буряківка» (або у сховища ком-
плексу «Вектор»), переміщаються для обробки в технологічну будівлю, 
після чого направляються на захоронення (при відповідності критеріям 
приймання) або передаються для подальшої обробки на установки ДСП 
ЧАЕС (ЗПТРВ ЧАЕС); 

у варіанті «демонтаж з відкладеним поводженням» РЗБК, які не від-
повідають критеріям приймання на захоронення, переміщаються на МТЗ 
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для зберігання протягом 10 і більше років. По закінченні тимчасового 
зберігання РЗБК направляються на майданчик тимчасового складування, 
звідки переміщаються для обробки в технологічну будівлю, після чого 
направляються на захоронення (при відповідності критеріям приймання) 
або передаються для подальшої обробки на установки ДСП ЧАЕС 
(ЗПТРВ ЧАЕС). 

Проте, незважаючи на відмінності в реалізації двох варіантів «ран-
нього» демонтажу, їхні початковий і кінцевий стани повністю збігаються. 
 

8.4. Порівняльний аналіз «доз – витрат - вигод» для двох варіантів 
«раннього» демонтажу 

 

Порівняльний аналіз «доз – витрат - вигод» для двох варіантів «ран-
нього» демонтажу виконувався з метою вибору кращого варіанта для реа-
лізації. Такий порівняльний аналіз здійснювався з використанням методи-
ки [20 і 21], погодженої Державною інспекцією ядерного регулювання 
України. Основні положення цієї методики, розробленої фахівцями ІПБ 
АЕС, наведено нижче. 

 

8.4.1. Методика порівняльного аналізу «доз – витрат - вигод» 
 

Для порівняння двох варіантів «раннього» демонтажу розглядаються 
такі критерії:  

С - вартість робіт; 
D - колективна ефективна доза (КЕД) опромінення персоналу; 
Q - величина ризику при реалізації того чи іншого варіанта «ран-

нього» демонтажу, у тому числі з урахуванням планованих (прогнозо-
ваних) дій на майданчику ЧАЕС (і в зоні відчуження) щодо поводження з 
РАВ. 

Перші два критерії є агрегативними, а останній критерій є якісним. 
Якісна оцінка може бути проведена різними способами. Одним із най-
більш доступних і змістовно обґрунтованих методів є метод експертних 
оцінок [22, 23]. 

Порівняння варіантів «раннього демонтажу» пропонується здійсню-
вати на основі багатокритеріального підходу з урахуванням рекомендацій 
МКРЗ [24] і вимог норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [25]. 

Багатокритеріальний підхід застосовують у випадках, коли треба 
прийняти рішення з вибору одного з декількох варіантів, враховуючи ряд 
критеріїв. Причому такі критерії зазвичай мають різну природу, виміряні 
в різних одиницях і не можуть бути просто підсумовані, наприклад доза і 
витрати. 

Суть методу полягає в побудові узагальненого показника ефективно-
сті рішення у вигляді суми окремих критеріїв з певними ваговими коефі-
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цієнтами, що визначають важливість кожного з критеріїв для прийняття 
рішення. З цією метою для кожного окремого критерію здійснюється по-
будова функції корисності uj(x), яка відображає область зміни кожного з 
критеріїв x у діапазоні від 0 до 1. 

При проведенні аналізу для кожного варіанта i визначається узагаль-
нений показник корисності як сума відповідних функцій корисності 

 

 
 
                                         (8.3) 

 
 
 

з ваговими коефіцієнтами kj такими, щоб 





n

j
jk

1

1.                                                      (8.4) 

Вид функцій корисності uj і значення вагових коефіцієнтів kj виби-
раються відповідно до теорії прийняття рішень при багатьох критеріях 
[26]. 

Значення критеріїв C (тис. грн) і D (люд.-Зв) у t-му році визначають-
ся у ході опрацювання концептуальних проектних рішень з «раннього» 
демонтажу. Крім перерахованих вихідних даних необхідно встановити 
ймовірний максимальний термін повної готовності інфраструктури ЧАЕС 
(зони відчуження) до поводження з РАВ демонтажу - Tmax (знаходиться в 
інтервалі від 10 до 30 років). У рамках цієї методики значення Tmax прий-
мається рівним 20 рокам. Тоді, порівнюючи варіанти в момент часу Тср, 
значення критеріїв C (тис. грн) і D (люд.-Зв) будуть отримані за форму-
лою 
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де C(t) – вартість робіт у t-му році незалежно від попередніх і наступних 
років, тис. грн; D(t) - КЕД опромінення персоналу в t-му році незалежно 
від попередніх і наступних років, люд.-Зв. 

У нашому випадку встановити верхню межу значень перших двох 
критеріїв неможливо. Тому функції корисності будуються, виходячи з 
таких умов: 

в області малих значень вартості та дози функція повинна мати висо-
кі значення і бути малочуттєвою до змін аргументу; 

в області великих значень вартості та дози функція повинна мати ни-
зькі значення і бути малочуттєвою до змін аргументу; 

в інтервалі близьких значень аргументу функція повинна мати гарне 
вирішення; 

функція має бути симетричною. 
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Перерахованим вище умовам відповідають функції [26] 

))/(exp()( 4Axbxu  ,                                 (8.6) 

де x - значення критерію; А - константа, що визначається як середнє зна-
чення критерію для всіх розглянутих варіантів; b – коефіцієнт, що визна-
чає ступінь симетричності функції (8.6). 

Графічне представлення сімейства функцій корисності )(xu при різ-

них значеннях коефіцієнта b показано на рис. 8.5. Видно, що функція є 
симетричною при значенні b = 0,7. Функція при цьому проходить через 
точку (0,5; 0,5) - центр симетрії. Тому надалі буде використовуватися  
функція  

                                            ))/(7,0exp()( 4Axxu  .                            (8.7) 

Останній критерій (величина ризику при реалізації того чи іншого 
варіанта «раннього» демонтажу) є якісним і визначається шляхом засто-
сування методу експертних оцінок. 

 

Для визначення величини ризику Q в t-му році при реалізації того чи 
іншого варіанта «раннього» демонтажу з урахуванням планованих (про-
гнозованих) дій на майданчику ЧАЕС (і в зоні відчуження) щодо пово-
дження з РАВ ЧАЕС скористаємося функцією такого вигляду: 

)()( tptQ  ,                                            (8.8) 

де p(t) - імовірність повної готовності реалізації того чи іншого варіанта 
«раннього» демонтажу в t-му році. 

Оскільки значення функції Q(t) знаходяться в інтервалі [0, 1] і вона 
відповідає всім вимогам функції корисності, то функцію корисності для 
величини ризику Q при реалізації того чи іншого варіанту «раннього» 
демонтажу з урахуванням планованих (прогнозованих) дій на майданчику 
ЧАЕС (і в зоні відчуження) щодо поводження з РАВ ЧАЕС представляємо 
функцією  

)()()( tptQQu  .                                        (8.9) 

 
Для визначення величини p(t) відповідно до [20, 21] для мінімізації 

неузгодженості в оцінках використовуватиметься система експертних оці-
нок методом безпосереднього оцінювання на основі універсальної 9-баль-
ної шкали із множини значень {0; 0,125; 0,25; 0,375; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 
1} кожен експерт будує таку послідовність імовірностей {p(1), p(2), p(3), 
…, p(Tmax)}. 
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Рис. 8.5. Функція корисності )(xu . 

 

В якості експертів можуть виступати особи, які брали участь в екс-
пертизі проектів, здійснюваних на промисловому майданчику ЧАЕС, і 
знайомі з існуючою схемою поводження з РАВ на ЧАЕС і в зоні відчу-
ження, а також планованими її змінами в найближчі 30 років. Кожному 
експерту необхідно буде заповнити табл. 8.7, у кожну клітинку якої необ-
хідно поставити число з такого набору: {0; 0,125; 0,25; 0,375; 0,5; 0,625; 
0,75; 0,875; 1}. 

В якості загальної оцінки (результат обробки думок експертів) може 
бути використано середнє значення Bсеред або медіанне значення M. 
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ñåðåä


 1  ,    (8.10) 

де Bi - оцінка i-го експерта. 
 

Таблиця 8.7. Лист опитування експертів 

Імовірність повної готовності 
реалізації 

1 рік 2 роки 3 роки … Tmax 
років 

Варіант 1. Інтегрований демон-
таж/поводження (p1(t)) 

     

Варіант 2. Демонтаж з відкладе-
ним поводженням (p2(t)) 
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Усі відповіді експертів у порядку зростання їхніх значень розташо-
вуються на загальній шкалі (рис. 8.6) і визначають зону оптимізму (зона 3: 
В10 - В12), зону песимізму (зона 1: В1 - В3) і зону середніх оцінок (зона 2: 
В4 - В9). До зони 1 і зони 3 відносять по ¼ виставлених оцінок. Медіана M 
визначається для зони середніх оцінок за формулою (8.10). У даній мето-
диці медіанне значення М приймається як загальна оцінка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 8.6. Шкала оцінок експертів. 
 

Необхідною умовою достовірності отриманої оцінки є достатній рі-
вень узгодженості думок експертів. Його перевіряють на основі аналізу 
дисперсії оцінок експертів на проміжку B1 - BL: абсолютна величина дис-
персії не повинна перевищувати 0,25 від значення М (приблизно 25 % 
усієї шкали). Якщо ступінь розбіжності виставлених оцінок неприйнятна, 
то авторам таких оцінок (як правило, із зони 1 і зони 3) пропонується ар-
гументувати свою точку зору. Це може бути проведено в письмовому ви-
гляді або на підставі спільного обговорення результатів. Після цього про-
цедура експертного оцінювання повторюється. 

У підсумку підготовки вихідних даних вийде матриця (табл. 8.8). 
 

Таблиця 8.8. Матриця вихідних даних 
 

Критерій 1 рік 2 роки 3 роки … Tmax років 
С1(t)      
С2(t)      
D1(t)      
D2(t)      
p1(t)      
p2(t)      

 

Вагові коефіцієнти вибираються, виходячи із пріоритетності того чи 
іншого критерію: вартості, КЕД або величини ризику. Оскільки в нашому 
випадку немає явної переваги якогось із критеріїв, то коефіцієнти прий-
маються рівними (критерії рівнозначні): k1 = k2 = k3 = 1/3. 

З урахуванням того, що С1(t), С2(t) - вартості робіт розглянутих варі-
антів у t-му році D1(t), D2(t)  КЕД при реалізації варіантів у t-му році; 

Зона 1 Зона 3 Зона 2 

B 

B1B1B1B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

M 
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p1(t), p2(t) - імовірність повної готовності реалізації того чи іншого варіан-
та «раннього» демонтажу в t-му році; узагальнені показники ефективності 
для цих варіантів будуть мати такий вигляд: 
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Вигоду реалізації варіанта 1 по відношенню до варіанта 2 ΔU можна 
представити як 

21 UUU  .    (8.11) 

Для обґрунтування доцільності/недоцільності реалізації того чи ін-
шого варіанта «раннього» демонтажу необхідно проаналізувати значення 
∆U, величина якого знаходиться в діапазоні від -1 до +1. Якщо ця різниця 
виявиться більше нуля, тоді доцільна реалізація варіанта 1. Якщо ∆U <0, 
то  доцільна реалізація варіанта 2. Це означає, що перевага віддається то-
му варіанту, в якого значення узагальненого показника ефективності U 
більше. 

Додатково передбачається виділення «ключових» факторів і заходів, 
що впливають на вибір кращого варіанта «раннього» демонтажу нестабі-
льних конструкцій об'єкта «Укриття», і виконання їхнього аналізу (вклю-
чаючи аналіз невизначеностей) з метою підтвердження обраного рішення 
на основі багатокритеріального підходу. 

 
8.4.2. Результати порівняльного аналізу «доз – витрат - вигод» 

 
Роботи щодо поводження з РАВ демонтажу будуть здійснюватися в 

радіаційно-небезпечних умовах всередині НБК (на майданчиках тимчасо-
вого складування і тимчасового зберігання, у північному і південному 
повітряних шлюзах), а також у технологічній будівлі. 

Радіаційна обстановка в зонах виконання робіт формується як радіо-
активними матеріалами, розташованими всередині об’єкта «Укриття», так 
і РАВ демонтажу (РЗМК, РЗБК, змішаними відходами та ВАВ). 

Для оцінки доз опромінення персоналу важливого значення набуває 
достовірність результатів моделювання радіаційної обстановки на різних 
етапах поводження з РАВ демонтажу. Це пов'язано з необхідністю враху-
вання зміни радіаційної обстановки всередині НБК, унаслідок поступово-
го розкриття об’єкта «Укриття» у процесі демонтажу, а також зміною ра-
діаційної обстановки з часом. 

Передбачається, що роботи щодо поводження з РАВ демонтажу для 
варіанта «інтегрований демонтаж/поводження» виконуються у 2020 – 
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2023 рр., а для варіанта «демонтаж з відкладеним поводженням» - у 2020 - 
2023 рр. (етап 1) і 2032 - 2033 рр. (етап 2). 

Основний ефект збільшення ПЕД усередині НБК і, як наслідок, на 
робочих місцях (на майданчиках тимчасового складування і тимчасового 
зберігання) при демонтажі нестабільних конструкцій обумовлений демон-
тажем трубного накату, так як він має найбільшу ефективну товщину ек-
ранування (~ 4,8 см сталі) і найбільшу площу. За даними, наведеними в 
документі [27], при демонтажі легкої покрівлі і трубного накату ПЕД на 
робочих місцях може збільшитися приблизно в три рази. При цьому вне-
сок у збільшення ПЕД у результаті демонтажу легкої покрівлі буде незна-
чним унаслідок її малої ефективної товщини (~ 0,11 см сталі) і ним можна 
знехтувати. 

З використанням даних щодо радіаційної обстановки, отриманих при 
виконанні цілеспрямованих досліджень на майданчиках тимчасового 
складування і тимчасового зберігання [28], а також з урахуванням коефі-
цієнтів збільшення ПЕД після демонтажу легкої покрівлі і трубного 
накату, у табл. 8.9 наведено прогнозні значення ПЕД у зонах виконання 
робіт (у припущенні відсутності РАВ демонтажу). 
 

Таблиця 8.9. Значення ПЕД без урахування складової від РАВ  
на робочих місцях 

 

Зона  
виконання 

робіт 

Діапазон ПЕД, 
мР/год 

(2013 р.) 

Середнє 
значення 

ПЕД, мР/год 
(2013 р.) 

Середнє 
значення 

ПЕД, мР/год 
(2020 р.) 

Середнє значення 
ПЕД при знятому 
трубному накаті, 
мР/год (2030 р.) 

Майданчик 
тимчасового 
складування 

3,1 – 13,7 6,7 5,3 12,4 

Майданчик 
тимчасового 
зберігання  

4,5 - 20 11,1 8,8 20,6 

 

Відповідно до проектних рішень ПК-1 НБК будівельні конструкції 
технологічної будівлі (ТЕБ), північного і південного повітряних шлюзів 
виконують функції екранування таким чином, що за відсутності в них 
РАВ величини ПД на майданчику попередньої обробки РАВ та на майдан-
чику підготовки, а також всередині шлюзів не перевищуватимуть конт-
рольний рівень ПД для приміщень постійного перебування. Контрольний 
рівень ПД для цих приміщень дорівнює 7,5 мкЗв/год (0,9 мР/год) [30]. 
Дане значення ПД, прийняте в розрахунках доз, визначено як «гамма-
фон» у приміщеннях ТЕБ і шлюзів. 

Використовуючи значення поверхневого радіоактивного забруднен-
ня РЗБК і змішаних РАВ, отриманих у ході проведення досліджень [28], 
було оцінено величини ПЕД від них (табл. 8.10). 
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Таблиця 8.10. Характеристики радіоактивного забруднення та прогнозні 
значення ПЕД від нестабільних конструкцій і завалів, що підлягають 

демонтажу (станом на 2013 р.) 
 

Зона радіоактивного  
забруднення 

Максимальне значення 
загального поверхневого 

забруднення, 
част./(см2·хв) 

Прогнозна 
величина ПЕД 

від конструкції, 
мР/год 

Східна опора балки «Мамонт» 8·104 7,0 
Завали над приміщенням Г635/3 1,7·106 92,4 

У табл. 8.11 і 8.12 наведено сумарні значення ПЕД, які включають 
внесок джерел іонізуючого випромінювання, що знаходяться в об’єкті 
«Укриття», і РАВ на робочих місцях для двох варіантів «раннього» демо-
нтажу, а також з урахуванням зміни радіаційних умов з часом. Розрахунок 
зміни ПЕД на відповідний рік виконувався, виходячи із середньопаливно-
го складу РАВ об’єкта «Укриття» [11]. 

Для порівняльного аналізу «доз – витрат - вигод» для двох варіантів 
«раннього» демонтажу трудовитрати і КЕД визначалися тільки для видів і 
обсягів робіт, що відрізняються. 

Трудовитрати на виконання робіт щодо поводження з РАВ демонта-
жу оцінено з урахуванням особливості їхнього виконання в умовах 
об’єкта «Укриття». Оцінка КЕД персоналу виконувалась за методикою 
[13].  

Зведені дані про трудовитрати і КЕД персоналу на весь період діяль-
ності із поводження з РАВ для двох варіантів наведені в табл. 8.13 і 8.14. 

 
Таблиця 8.11. Величини ПЕД (мР/год), прийняті для розрахунку КЕД  

персоналу для варіанта 1 (період робіт 2020 - 2023 рр.) 
 

Зона/характер виконання робіт 2020 2021 2022 2023 
Майданчик тимчасового складування 

Поводження з РЗБК 10,6 10,3 10,0 9,8 
Поводження із змішаними РАВ 76,7 74,6 72,6 70,7 

ТЕБ. Майданчик первинної обробки 
Поводження з РЗБК 6,1 5,9 5,8 5,6 
Поводження із змішаними РАВ 72,2 70,2 68,3 66,6 

ТЕБ. Майданчик підготовки 
Поводження з РЗБК 6,1 5,9 5,8 5,6 
Поводження із змішаними РАВ 51,6 49,9 48,3 46,9 
Південний повітряний шлюз 6,1 5,9 5,8 5,6 
Північний повітряний шлюз 10,9 10,9 10,9 10,9 
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Таблиця 8.12. Величини ПЕД (мР/год), прийняті для розрахунку КЕД  
персоналу для варіанта 2 (період робіт 2020 - 2032 рр.) 

 

Зона виконання робіт 
Рік діяльності 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Майданчик тимчасового складування 

Поводження з РЗБК 10,6 10,3 10,0 9,8       8,3 8,1 7,9 
Поводження  
із змішаними РАВ 

 74,6 72,6 70,7          

Майданчик тимчасового зберігання 
Тимчасове зберігання 
РЗБК 

 13,6 13,3 12,9 28,0 27,3 26,7 26,0 25,4 24,9 24,3 23,8 23,3 

ТЕБ 
Майданчик первинної 
обробки. Поводження 
із РЗБК 

          4,7 4,6 4,5 

Майданчик підготовки. 
Поводження із РЗБК 

          4,7 4,6 4,5 

Південний повітряний 
шлюз 

6,1 5,9 5,8 5.6       4,7 4,6 4,5 

Північний повітряний 
шлюз 

          10,9 10,9 10,9 
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Таблиця 8.13. Показники трудовитрат і КЕД персоналу  
при поводженні з РАВ [29] 

 

Показники Варіант 1 Варіант 2 
Трудовитрати на виконання робіт в умовах 
об'єкта "Укриття", ТОУ люд.-год 

63992 89507 

Колективна ефективна доза опромінення 
персоналу Sо, люд.-мЗв 

24315 26362 
 

Таблиця 8.14. Показники трудовитрат і КЕД персоналу  
за роками діяльності [29] 

 

Рік  
виконання робіт 

Варіант 1 Варіант 2 

Тоу,  
люд.-год 

Sо,  
люд.-мЗв 

Тоу,  
люд.-год 

Sо,  
люд.-мЗв 

2019 23248,0 280,4   
2020 5610,2 4868,0 7954,8 4589,1 
2021 26527,9 16587,6 26877,6 15063,5 
2022 8606,3 2578,7 5073,4 1015,1 

2022 - 2032   3731,5 1876,5 
2031   21990,2 265,2 
2032   23879,7 3553 

Усього за роки 
роботи 

63992 24315 89507 26362 
 

Вищі показники трудовитрат по варіанту 2 обумовлені виконанням 
додаткового обсягу робіт із навантаження, транспортування та виван-
таження РЗБК на МТЗ, діяльністю щодо забезпечення їхнього тимчасово-
го зберігання, а також наступним їхнім навантаженням, транспортуванням 
із МТЗ у ТЕБ. Незначна відмінність КЕД для обох варіантів (незважаючи 
на суттєву різницю по трудовитратах) обумовлена впливом фактора часу 
на поліпшення радіаційної обстановки на момент виконання завершаль-
них робіт по варіанту 2. 

Передбачається, що «ранній» демонтаж почнеться у 2020 р., до цього 
моменту має бути закуплено і встановлено необхідне обладнання. Для 
варіанта «інтегрований демонтаж/поводження» ТЕБ повинен бути осна-
щений необхідним обладнання до початку демонтажних робіт. Для варіа-
нта «демонтаж з відкладеним поводженням» оснащення ТЕБ буде потріб-
но через ≈10 років після завершення періоду тимчасового зберігання 
(2031 р.). 

Для оцінки вартості реалізації двох варіантів «раннього демонтажу» 
в поточних цінах використовувався щорічний темп інфляції, прийнятий 
постійним і рівним 2 %. Враховуючи, що об'єкт «Укриття» належить до 
економічно витратних об'єктів, проекти ПЗЗ не є інвестиційними проек-
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тами (фінансуються за допомогою грантів Чорнобильського фонду «Ук-
риття»), ставка дисконтування при оцінці не використовувалася.  

Оцінка вартості реалізації обох варіантів «раннього» демонтажу 
(тільки по позиціях, що відрізняються) у поточних цінах наведена в табл. 
8.15 і 8.16. 

 

Таблиця 8.15. Оцінка вартості реалізації варіанта 1, євро [29] 
 

Витрати Роки діяльності 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Устаткування ТЕБ 383934      
Трудовитрати 
(зарплата персоналу) 

32206 6671 23066 10083  
 

Сумарні витрати 416140 6671 23066 10083   
Усього по варіанту 1 455960 

 

Таблиця 8.16. Оцінка вартості реалізації варіанта 2, євро [29] 
 

Витрати 
Роки діяльності 

2019 2020 2021 2022 
2023 - 
2030 

2031 2032 

Устаткування ТЕБ      448912  
Автокран  236019      

Мобільна огорожа  1535      
Установка з 
нанесення сумішей 
для закріплення 
пилу  1801      

Піддони для РЗБК   71365 31197    
Трудовитрати 
(зарплата 
персоналу)  13725 41624 18196  33596 45516 

Сумарні витрати 0 253081 112989 49392 0 482508 45516 
Усього по варіанту 

2 943485 
 

Для визначення величини ризиків p(t) при реалізації варіантів «ран-
нього» демонтажу відповідно до [20, 21] використовувалася система екс-
пертних оцінок. В якості експертів виступали особи, які брали участь в 
експертизі проектів, що здійснювались на проммайданчику ЧАЕС, і зна-
йомі з існуючою схемою поводження з РАВ на ЧАЕС і в зоні відчуження, 
а також планованими її змінами в найближчі 20 років. 

Підсумкові результати оцінки ризиків для обох варіантів наведено в 
табл. 8.17 та 8.18. 
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Таблиця 8.17. Підсумкові результати оцінки ризиків p1(t) при реалізації  
варіанта 1 у 2020 - 2022 рр. [29] 

 

Об’єкти з поводження з РАВ на ЧАЕС 
і в зоні відчуження 

2020 2021 2022 

ПКПТРВ Лот 0: тимчасове сховище ВАВ 
та НСА-ДІВ, устаткування у СРТВ (будівля 
84 ЧАЕС) 

1 1 1 

ПКПТРВ Лот 2: ЗПТРВ 0,988 0,988 0,988 
ПКПТРВ Лот 3: спеціально обладнане 
приповерхневе сховище для захоронення 
НСА-КІВ (СОПСТРВ) 

1 1 1 

ПЗРВ «Буряківка» (реконструкція 
та розширення до 120 000 м3) 

0,663 0,725 0,925 

Додаткові установки по переробці метале-
вих РАВ (машинний зал І черги ЧАЕС) 

0,138 0,288 0,475 

Комплекс «Вектор»: сховище типу ТРВ-II 
(для захоронення НСА-КІВ «навалом») 

0,325 0,438 0,650 

Тимчасове сховище ВАВ і НСА-ДІВ 
(машинний зал І черги ЧАЕС) 

0,1 0,288 0,475 

p1(t) 0,602 0,675 0,788 
 

У табл. 8.19 наведено показники ефективності в зазначений рік двох 
варіантів реалізації «раннього» демонтажу, розраховані відповідно до [20, 
21]. 

 

Таблиця 8.18. Підсумкові результати оцінки ризиків p1(t) при реалізації 
варіанта 1 

 

Об’єкти з поводження з РАВ  
на ЧАЕС і в зоні відчуження 

2020  2021 2022 2031 2032 

ПКОТРВ Лот 0: тимчасове сховище 
ВАВ&НСА-ДІВ, устаткування в 
СРТВ (будинок 84 ЧАЕС) 

1 1 1 1 1 

ПКОТРВ Лот 2: ЗПТРВ 0,988 0,988 0,988 1 1 
ПКОТРВ Лот 3: СОПСТРВ 1 1 1 1 1 
ПЗРВ «Буряківка» (реконструкція та 
розширення до 120 000 м3) 

0,663 0,725 0,925   

Додаткові установки по переробці 
металевих РАВ (машинний зал І 
черги ЧАЕС) 

   0,950 1 

Комплекс «Вектор»: сховище типу 
ТРВ-II (для захоронення НСА-КІВ 
«навалом») 

   0,975 1 

Тимчасове сховище ВАВ і НСА-ДІВ 
(машинній зал І черги ЧАЕС) 

   0,950 1 

p2(t) 0,913 0,928 0,978 0,979 1 
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Таблиця 8.19. Показники ефективності [29] 
 

Рік 
Критерії 

u1(t) u2(t) 
2019 0,333  
2020 0,686 0,484 
2021 0,699 0,498 
2022 0,622 0,626 
2023  0,668 
2024  0,668 
2025  0,668 
2026  0,668 
2027  0,668 
2028  0,668 
2028  0,668 
2029  0,668 
2030  0,668 
2031  0,658 
2032  0,430 

 
Тоді показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації 

«раннього» демонтажу та їхня різниця будуть такими: U1 = 0,585, 
U2 = 0,619, U1 - U2 = -0,034. ∆U = -0,034 < 0; це означає, що варіант 2 (де-
монтаж із відкладеним поводженням) більш бажаний від варіанта 2 (інте-
грований демонтаж/поводження). Якщо врахувати, що варіант 1 порівня-
но із варіантом 2 більш бажаний за вартістю (див. табл. 8.15 і 8.16) і за 
КЕД опромінення персоналу (див. табл. 8.13), а в кінцевому підсумку ва-
ріант 1 виявляється менш привабливим, то очевидно, що ключовим фак-
тором, що впливає на вибір варіанта демонтажу, є величина ризиків реалі-
зації (у частині готовності інфраструктури із поводження з РАВ). Імовір-
ності готовності інфраструктури щодо поводження з РАВ для варіанта 2 
за всі роки близькі або дорівнюють 1, що свідчить про мінімальний ризик 
реалізації даного варіанта. Навпаки, ризики реалізації варіанта 1 високі й 
визначаються низькими ймовірностями готовності таких об'єктів інфра-
структури: 

додаткових установок машинного залу І черги ЧАЕС (з переробки 
металевих РАВ та тимчасові сховища ВАВ і НСА-ДІВ); 

сховищ типу ТРВ-II комплексу «Вектор» для поховання НСА-КІВ 
«навалом». 

Імовірності готовності інфраструктури із поводження з РАВ для ко-
жного із варіантів оцінювались експертним шляхом, що потенційно вно-
сить певну невизначеність у кінцевий результат порівняння варіантів. 
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Для проведення аналізу невизначеностей розглянуто зміну значення 
ймовірності p1(t) для варіанта 1 на 25 % як у бік оптимістичного сценарію, 
так і в бік песимістичного сценарію. Зазначені величини ймовірностей 
наведено в табл. 8.20 
 

Таблиця 8.20. Варіація значень імовірностей для варіанта 1 
 

Рік p1(t) - 25% p1(t) + 25% 
2020 0,452 0,753 
2021 0,506 0,844 
2022 0,591 0,985 

 

Показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації «ран-
нього» демонтажу p1(t) + 25 % - оптимістичний сценарій): U1 = 0,628, 
U2 = 0,619, U1 - U2 = 0,009. 

Показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації «ран-
нього» демонтажу (p1(t) - 25 % - песимістичний сценарій): U1 = 0,542, 
U2 = 0,619, U1 - U2 = -0,077. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що підвищення на 
25 % імовірності готовності низки об'єктів інфраструктури (додаткових 
установок машинного залу І черги ЧАЕС і сховищ комплексу «Вектор») 
призводить до того, що варіант 1 при p1(t) + 25 % стає кращим. 

У разі песимістичного сценарію p1(t) - 25 %) перевага варіанта 2 зро-
стає (показник узагальненої ефективності збільшується приблизно в 2,3 
раза порівняно з аналогічним показником без варіації. 

Враховуючи результати вищенаведеного порівняльного аналізу двох 
варіантів «раннього» демонтажу можна зробити такі висновки: 

1. Варіант «інтегрований демонтаж/поводження» (варіант 1) порів-
няно з варіантом «демонтаж з відкладеним поводженням» (варіант 2) має 
кращі показниками по вартості (приблизно у 2 рази), трудовитратам на 
40 % і КЕД опромінення персоналу на 8 %. Проте при повній оцінці вар-
тості, трудовитрат і КЕД (з урахуванням усіх видів/етапів діяльності по 
«ранньому демонтажу») показники для обох варіантів будуть відрізнятися 
незначно. 

2. Незважаючи на те, що варіант 1 порівняно з варіантом 2 більш ба-
жаний за вартістю, трудовитратами і КЕД, у кінцевому підсумку він ви-
явився менш привабливим. Це свідчить про те, що ключовим фактором 
(критерієм), що впливає на вибір варіанта «раннього» демонтажу, є вели-
чина ризиків реалізації (у частині готовності інфраструктури щодо пово-
дження з РАВ). 

3. На відмінну від вартості, трудовитрат і КЕД, величини яких визна-
чені досить коректно з використанням чинних нормативних документів і 
апробованих для умов об’єкта «Укриття» методик, значення ризиків реа-
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лізації того чи іншого варіантів оцінено експертним шляхом, що вносить 
певну невизначеність у результати порівняння. Виконаний аналіз неви-
значеностей,  пов'язаних  з  експертною  оцінкою ризиків, дав такі резуль-
тати: 

 

підвищення (на 25 %) імовірності готовності деяких об'єктів інфра-
структури для поводження з РАВ (додаткових установок машинного залу 
І черги ЧАЕС, сховищ комплексу «Вектор») призводить до того, що кра-
щим стає варіант 1; 

 

пониження (на 25 %) імовірності готовності згаданих об'єктів збіль-
шує перевагу варіанта 2. 

 

4. Таким чином, виконаний порівняльний аналіз двох варіантів «ран-
нього» демонтажу свідчить про те, що обидва варіанти в плані реалізації 
практично рівноцінні. При прийнятті остаточного рішення щодо вибору 
варіанта «раннього» демонтажу необхідно точніше оцінити потенційні 
ризики (або передбачити заходи з їхнього зменшення), пов'язані з готовні-
стю інфраструктури щодо поводження з РАВ, з урахуванням реальних 
перспектив і джерел фінансування. 

 

За результатами переоцінки складу нестабільних конструкцій об’єкта 
«Укриття» для «раннього» демонтажу та порівняльного аналізу двох варі-
антів «раннього» демонтажу ДСП ЧАЕС було підготовлено технічне рі-
шення «Про вибір варіанта «раннього» демонтажу для розробки робочого 
проекту ПК-2 НБК «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конс-
трукцій ОУ»», яке було погоджено ДІЯР України (лист № 24-14/482 від 
23.01.2015 р.). У цьому технічному рішенні сформульована така стратегія 
подальшої діяльності щодо «раннього» демонтажу нестабільних констру-
кцій об’єкта «Укриття»: 

 

за результатами 1-го етапу робіт (концептуальні дослідження) 
прийняти до реалізації на 2-му етапі «Проектування ПК-2 НБК – розробка 
робочого проекту «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конят-
рукцій ОУ» стосовно «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій 
об’єкта «Укриття» варіант 1 («інтегрований демонтаж/поводження») як 
найдоцільніший з економічної та технологічної точок зору з урахуванням 
рекомендації МКГ у частині організації «буферної зони» для забезпечення 
тимчасового зберігання демонтованих конструкцій; 

в обсяг робіт 2-го етапу додатково включити такі вимоги: 
в якості першочергового завдання виконати корегування документа 

«Проектні критерії і вимоги до інфраструктури НБК для демонтажу не-
стабільних  конструкцій  ОУ» (ПКВ) з урахуванням проектних рішень 
ПК-1 НБК, переоціненого складу нестабільних конструкцій для «ранньо-
го» демонтажу  та  концептуальних проектних рішень ПК-2 НБК для варі-
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анта 1 («інтегрований демонтаж/поводження»). Погодити ПКВ з ДІЯР 
України; 

передбачити в робочому проекті створення «буферної зони» для 
тимчасового зберігання демонтованих конструкцій усередині НБК на 
майданчику південніше машинного залу, запропонованому в концептуа-
льних проектних рішеннях для варіанта 2 («демонтаж з відкладеним по-
водженням»).  
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РОЗДІЛ 9 
 

Стратегія та принципові технологічні рішення щодо вилучення 
ПВМ із об’єкта «Укриття» та подальшого поводження з ними 

9.1. Необхідність вилучення ПВМ протягом життєвого циклу НБК 

Скупчення ПВМ, що утворились унаслідок запроектної аварії на 4-
му енергоблоці, є головним джерелом небезпеки об'єкта «Укриття». За 
своїм станом і складом ПВМ є довгоіснуючими РАВ. Деякі скупчення 
ПВМ є ядерно-небезпечними. Тобто якщо ПВМ залишатимуться всереди-
ні об'єкта «Укриття» у неконтрольованому стані, він взагалі ніколи не 
зможе бути звільнений від ядерного регулювання та контролю. 

 

Вилучення ПВМ на сьогодні вважається умовою перетворення об'єк-
та «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття його з експлуата-
ції. Перехід до зняття з експлуатації може вважатися завершеним лише 
тоді, коли ПВМ будуть переведені в ядерно-безпечний стан та поставлені 
на контрольоване зберігання або передані на захоронення у стабільних 
геологічних формаціях.  

 

Наразі здійснюється практична діяльність з перетворення об'єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему відповідно до вимог Закону 
України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуа-
тації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого ене-
ргоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему», Закону України «Про 
Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» та 
«Стратегії перетворення об’єкта «Укриття»».  

Згідно зі «Стратегією перетворення об'єкта «Укриття» роботи із ви-
лучення ПВМ повинні бути здійснені на заключному третьому етапі пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. 

 

Частина раніше виконаних робіт, присвячених питанню вилучення 
ПВМ з об'єкта «Укриття», базувалась на підходах, що не передбачали 
спорудження нової локалізуючої споруди («Укриття-2»). Такий підхід з 
огляду на проблему забезпечення безпеки персоналу і навколишнього 
середовища не може вважатись прийнятним. 

В інших розробках, зокрема виконаних в ІПБ АЕС і КБ «Південне», 
технологічні рішення передбачали здійснення операцій із вилучення ПВМ 
із використанням різних варіантів НБК (проекти «Старт» [4], «Док-кесон» 
[5] та ін.). Однак зважаючи на те, що наразі здійснюється будівництво 
основної споруди НБК у вигляді арочної конструкції, необхідно опраць-
овувати технологічні рішення з вилучення ПВМ, виходячи з реальної си-
туації, що склалася. 
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У рамках ПЗЗ об’єкта «Укриття» шляхи вирішення проблеми вилу-
чення ПВМ та подальшого поводження з ними розглядались у задачі 19 
«Вивчення і розробка стратегії вилучення ПВМ і поводження з РАВ» і 
задачі 20 «Розробка технології вилучення ПВМ». За результатами вико-
нання цих задач у грудні 2000 р. було прийнято програмне рішення П7 
[6], в якому була визначена попередня стратегія вилучення ПВМ і повод-
ження з РАВ. Основні положення цієї стратегії такі: 

ПВМ повинні бути вилучені протягом терміну служби НБК; 
тривалість вилучення - 40 - 50 років; 
пріоритетним є переміщення ПВМ та інших довгоіснуючих РАВ 

безпосередньо у сховище для остаточного захоронення у стабільних гео-
логічних формаціях; 

вибіркове вилучення ПВМ слід розпочати після демонтажу нестабі-
льних конструкцій об’єкта «Укриття» і завершення випробовування тех-
нологій вилучення ПВМ; 

приступити до масового вилучення ПВМ після вирішення питань їх-
нього зберігання або захоронення. 

При цьому рішення П7 розглядалось як попереднє, яке повинно бути 
підтверджене ключовим рішенням П8 за результатами проведення демон-
страційного експерименту із вилучення ПВМ на майданчику об’єкта 
«Укриття». Необхідність проведення демонстраційного експерименту з 
вилучення ПВМ була зафіксована у програмному рішенні П9 [7], прийня-
тому у червні 2001 р. 

Однак уже у прийнятому у 2005 р. документі «Стратегія поводження 
з ПВМ і радіоактивними відходами об’єкта «Укриття», План подальших 
дій» [8], який погоджений Держатомрегулювання України, стверджу-
ється: 

на поточний момент відсутні будь-які нові дані щодо застосування 
нових технологій для вилучення ПВМ, на основі яких можливо на конце-
птуальному рівні переглянути попередню стратегію вилучення ПВМ, ви-
кладену у П7, для прийняття П8. Тому продовження робіт із концептуаль-
ного дослідження стратегії і технологій вилучення ПВМ не є доцільним;  

на даному етапі реалізації ПЗЗ об’єкта «Укриття» не отримано дода-
ткової інформації щодо ПВМ, яка б дозволила прийняти рішення про не-
обхідність їхнього раннього вилучення. Існуюча інформація про довго-
строкову поведінку ПВМ указує на необхідність розробки програми моні-
торингу і контролю стану ПВМ до й у ході робіт з їхнього вилучення; 

вважається недоцільним, з урахуванням вартості і графіку, прове-
дення детального проектування і демонстрації прототипу технології вилу-
чення ПВМ. 

Натомість, у документі [8] визначено програму дій для досягнення 
ключового рішення П8 таким чином: 
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на період до прийняття ключового програмного рішення П8 у ході 
реалізації будівельних робіт із стабілізації будівельних конструкцій 
об’єкта «Укриття», спорудження НБК та здійснення раннього демонтажу 
нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», поводження з РАВ, вклю-
чаючи ПВМ, буде вирішуватись у рамках «Інтегрованої програми пово-
дження з радіоактивними відходами на етапі припинення експлуатації 
Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему»; 

задача 14 ПЗЗ об’єкта «Укриття» надасть вихідні дані для розробки 
та установлення системи контролю поведінки ПВМ і для створення сис-
тем, що забезпечують підтримання оптимальних температури і вологості 
для зберігання ПВМ всередині об’єкта «Укриття». Це дозволить отриму-
вати оперативну інформацію про негативні тенденції поведінки ПВМ; 

прогнозна модель поведінки ПВМ, а також дані, отримані за допомо-
гою системи контролю поведінки ПВМ і системи контролю ядерної без-
пеки, дозволять своєчасно реалізувати превентивні заходи, спрямовані на 
зниження ризику несприятливих наслідків погіршення стану ПВМ, а та-
кож прийняти рішення про необхідність раннього вилучення ПВМ. На 
основі прогнозної моделі і результатів контролю ПВМ стратегія вилучен-
ня ПВМ і поводження з РАВ, викладена у П7, буде доопрацьована і за-
тверджена рішенням П8.  

Зважаючи на те, що роботи з розробки та впровадження системи 
контролю поведінки ПВМ наразі не виконуються, то прийняття ключово-
го рішення П8 найближчим часом не є реальним. 

 

Таким чином, будівництво НБК здійснюється в умовах, коли відсут-
ня чітка стратегія майбутнього вилучення і подальшого поводження з 
ПВМ. Єдиною вимогою до НБК наразі є резервування необхідного техно-
логічного простору для подальшого розміщення і використання техно-
логій вилучення ПВМ та інших РАВ. Це створює певні ризики, пов’язані з 
тим, що вилучення ПВМ за допомогою створених систем НБК може бути 
суттєво ускладнене або навіть неможливе для окремих скупчень ПВМ. 
Крім того, створення технологій та інфраструктури поводження з ПВМ 
займе багато часу, а вся діяльність, пов'язана з вилученням ПВМ, повинна 
завершитись до того, як технологічні системи НБК морально та фізично 
застаріють. У процесі вилучення ПВМ можуть суттєво змінитися 
радіаційні параметри НБК, що необхідно враховувати при розробці та 
обґрунтуванні комплексу додаткових заходів із радіаційного захисту.  

Потенційна небезпека ПВМ з часом може зростати внаслідок спон-
танного руйнування поверхні ЛПВМ з утворенням високоактивного пилу. 
Утворення такого пилу в об'єкті «Укриття» являє собою радіоекологічну 
небезпеку не тільки локального, а й глобального характеру. Тому надзви-
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чайно актуальним є вилучення і кондиціювання ПВМ до того, як процес 
їхнього руйнування набуде масштабного характеру. 

Слід зауважити, що обов’язковою умовою безпечного зберігання від-
працьованого ядерного палива є створення декількох герметичних бар’є-
рів для запобігання впливу на навколишнє середовище. НБК не є герме-
тичною спорудою, тому ризики впливу залишків ядерного палива 4-го 
енергоблока на довкілля будуть зберігатися до тих пір, поки воно не буде 
вилучене з об'єкта «Укриття».  

Тому є надзвичайно актуальною розробка принципових технологіч-
них рішень із вилучення ПВМ із використанням систем НБК і обґрунту-
вання безпеки у процесі їхньої реалізації. Така робота виконувалась про-
тягом 2010 - 2014 рр. в ІПБ АЕС [9]. Основні концептуальні рішення в 
рамках цієї роботи розглядаються в наступних частинах даного розділу. 

 
9.2. Концептуальні рішення щодо вилучення ПВМ із різних зон 

об’єкта «Укриття» 

Загальна схема вилучення ПВМ та супутніх РАВ з об'єкта «Укриття» 
передбачає таку послідовність: 

проведення підготовчих робіт (видалення зруйнованого устатку-
вання, пошкоджених будівельних конструкцій, облаштування шляхів дос-
тупу тощо); 

розробка детальних планів вилучення ПВМ для кожної зони; 
проведення постійного відеоспостереження та радіаційного контро-

лю у процесі вилучення, а також внесення відповідних коректив у план 
вилучення ПВМ. При цьому слід дотримуватись принципу першочергово-
го видалення найбільш інтенсивних джерел іонізуючого випромінювання 
(ДІВ) з метою постійного поліпшення радіаційної обстановки та запобі-
гання її тривалому погіршенню в процесі видалення екрануючих матеріа-
лів і оголення екранованих ДІВ; 

максимально можливе первинне сортування ПВМ і супутніх РАВ у 
процесі вилучення (фрагменти ТВЗ, графітові блоки, сипучі відходи, за-
бруднені залізобетоні та металеві конструкції відповідних категорій); 

фрагментація (за необхідністю) та завантаження РАВ різних катего-
рій у контейнери відповідного типу РАВ різних категорій; 

транспортування РАВ для подальшого переміщення в технологічну 
будівлю або до розташованого поруч з нею блока «гарячих» камер (БГК) 
залежно від категорії РАВ. 

Для вилучення ПВМ передбачається використати базову інфраструк-
туру НБК, що буде створена в рамках реалізації ПК-1 НБК і ПК-2 НБК і 
включає основну споруду НБК (Арку НБК), технологічну будівлю, до-
поміжні будівлі та споруди й технологічні системи, розміщені в них.    
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Детальний опис об’єктів інфраструктури НБК наведено в розділі 7. Перед 
початком діяльності з вилучення ПВМ ця інфраструктура повинна част-
ково модернізуватись, включаючи створення додаткових об’єктів, зокре-
ма БГК. Пропозиції щодо створення додаткової інфраструктури розгляну-
то в п. 9.3 даного розділу. 

9.2.1. Зони вилучення ПВМ 

Виходячи з існуючої інформації про розташування ПВМ, можна ви-
ділити сім специфічних зон їхнього вилучення в майбутньому з викорис-
танням різних технологій (рис. 9.1): 

зона 1 – верхні позначки об’єкта «Укриття» (ЦЗ, басейни витримки 
(БВ), інші приміщення вище позначки 18.000); 

зона 2 – проміжні позначки об’єкта «Укриття» (підапаратне примі-
щення, інші приміщення на позначках від 9.000 до 18.000); 

зона 3 – нижні позначки об’єкта «Укриття» (ПРК, ББ, інші примі-
щення нижче позначки 9.000); 

зона 4 – локальна зона об’єкта «Укриття»; 
зона 5 – простір за піонерними стінами; 
зона 6 – завали під каскадної стіною; 
зона 7 – частина машинного залу об’єкта «Укриття». 
Вилучення ПВМ із зони 1 є першочерговою задачею, спрямованою 

на підвищення рівня безпеки при експлуатації НБК. ПВМ цієї зони в ос-
новному формують радіаційну обстановку на покрівлях об’єкта «Укрит-
тя» і на прилеглій території в даний час і згодом будуть її формувати все-
редині НБК. При цьому необхідно враховувати, що після демонтажу тру-
бного накату та легкої покрівлі ПЕД у зонах обслуговування НБК збіль-
шиться приблизно в 3 рази (див. розділ 8). Радіоактивний пил у цій зоні 
буде основним джерелом забруднення конструкцій Арки і устаткування 
НБК як при нормальній експлуатації, так і при можливих аваріях. Цей 
ефект посилиться, коли в результаті демонтажу нестабільних конструкцій 
буде розкрита верхня частина об’єкта «Укриття», тобто буде видалений 
існуючий бар'єр на шляху виходу радіоактивних речовин у простір НБК. 
Вилучення ПВМ із зони 1 у принципі неможливо без використання сис-
тем НБК і повинно бути завершено протягом життєвого циклу НБК. 

Основні фактори, які необхідно враховувати при плануванні вилу-
чення ПВМ із зони 1, такі:  

великі об'єми ПВМ (за сучасними оцінками кількість ПВМ знахо-
диться в межах від 30 до 115 т по урану);  

складна радіаційна обстановка (потужність дози сягає 1000 Р/год у 
ЦЗ і до 2000 Р/год на дні південного БВ);  
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Рис. 9.1. Зони вилучення ПВМ. 
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наявність великої кількості паливного пилу, що обумовлює необхід-
ність розробки цілої низки заходів, спрямованих на неперевищення допу-
стимих концентрацій радіонуклідів усередині НБК, допустимих викидів із 
НБК, допустимих рівнів забруднення його конструкцій і обладнання в 
процесі виконання робіт; 

 

наявність ядерно-небезпечних скупчень ПВМ; 
наявність масивних конструкцій (схеми «Е», РЗМ та ін.), які немож-

ливо буде видалити цілком і необхідно передбачити застосування спеціа-
льних ДКА для їхньої фрагментації; 

 

наявність великих завалів. Кількість і характеристики ПВМ під ними 
невідомі. Їхнє розбирання також вимагатиме застосування спеціальних 
технологій; 

наявність графіту, що потребує використання  спеціальних техноло-
гій поводження з ним.  

 

ПВМ зони 2 і зони 3 оточені численними будівельними конструкція-
ми зруйнованого 4-го енергоблока, що виконують функцію інженерних 
бар’єрів на шляху виходу радіоактивних речовин та іонізуючого випромі-
нювання. Через те їхній радіаційний вплив на навколишнє середовище і 
майбутній персонал НБК буде проявлятись у значно меншій мірі, ніж 
ПВМ зони 1, що є позитивним фактором. Однак наявність таких бар’єрів 
суттєво ускладнює виконання робіт із вилучення ПВМ у цих зонах, зва-
жаючи на необхідність демонтажу окремих будівельних конструкцій 4-го 
енергоблока для організації доступу до скупчень ПВМ. 

 

Інші фактори, які необхідно враховувати при плануванні вилучення 
ПВМ із зони 2 і зони 3, такі: 

 

великі об'єми ПВМ (за сучасними оцінками кількість ПВМ у зоні 2 
становить приблизно 90  35 т по урану, а у зоні 3 - 22  8 т по урану); 

складна радіаційна обстановка (потужність дози сягає 1000 Р/год); 
наявність ядерно-небезпечних скупчень ПВМ; 
різноманітна структура ПВМ, що представлена фрагментами ак-

тивної зони, ЛПВМ (коричневі, чорні, поліхромні), паливним пилом та 
іншими модифікаціями ПВМ. Частина ПВМ дифундувала в бетон на зна-
чну глибину, що створить додаткові труднощі при їхньому видаленні. 
Значна кількість ПВМ залита бетоном при будівництві об’єкта «Укриття». 

Найприйнятнішою є організація робіт із вилучення ПВМ із зони 2 і 
зони 3 після вилучення ПВМ із зони 1. Проте у випадку прискореної де-
градації ЛПВМ слід передбачити можливість вилучення ПВМ із зони 2 і 
зони 3 паралельно із вилученням ПВМ із зони 1. 

У випадку неможливості вилучення  окремих скупчень ПВМ із зони 
3, зокрема із ББ, протягом життєвого циклу НБК (песимістичний сцена-
рій) можлива їхня консервація на період до 300 років, зважаючи на задо-
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вільний стан будівельних конструкцій та ефективне виконання ними фун-
кції інженерного бар’єра. 

Роботи із вилучення ПВМ, що локалізовані у техногенному ґрунті 
локальної зони об’єкта «Укриття» (зона 4) можливі тільки після зняття з 
експлуатації НБК, оскільки вони розміщені під спорудами НБК (західна 
стіна Арки НБК, технологічна будівля, допоміжні споруди). 

У зоні 5 знаходиться близько 1700 контейнерів (об’ємом 1 м3) з ВАВ 
(рис. 9.2).  

 

 
 

Рис. 9.2. Розміщення контейнерів з ВАВ за піонерною стіною 
(до заповнення простору бетоном). 

 

Контейнери розміщено за піонерною стіною під товщею бетону. 
Особливістю цієї зони є те, що вона знаходиться за межами дії основних 
кранів НБК, тому роботи з вилучення ПВМ можуть здійснюватися з вико-
ристанням інших механізмів без прив’язки до робіт в інших зонах. Проте 
необхідно при плануванні робіт враховувати такі фактори: 

у цій зоні можлива організація тимчасового зберігання демонтованих 
конструкцій об’єкта «Укриття» (див. розділ 8); 

частина даної зони використовується для доступу пожежних машин 
усередину Арки НБК. 

Потенційно можливе вилучення ПВМ із зони 5 після зняття з експлу-
атації Арки НБК із використанням локального конфайнмента (для запобі-
гання розповсюдження радіонуклідів у навколишнє середовище). 

Зона 6 характеризується присутністю ПВМ у завалі під каскадною 
стіною (рис. 9.3). За оцінками кількість ПВМ у завалі становить від 0,7 до 
1,2 т і вони переважно зосереджені у його південно-східній частині. 

Контейнери 
з ВАВ 
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Рис. 9.3. ПВМ у завалі під каскадною стіною (до спорудження каскадної стіни). 
 

Дана зона розташована за межами дії основних кранів НБК, тому ро-
боти із вилучення ПВМ можуть здійснюватися з використанням інших 
механізмів без прив’язки до робіт в інших зонах. Вилучення ПВМ із зони 
6 не є першочерговим завданням. Вони можуть бути вилучені на заключ-
ному етапі експлуатації Арки НБК. 

У зоні 7 можуть знаходитись лише окремі невеликі фрагменти ПВМ, 
їхню кількість і характеристики потрібно уточнити в процесі додаткових 
обстежень. Дана зона розташована за межами дії основних кранів НБК, 
тому роботи із вилучення ПВМ можуть здійснюватися з використанням 
інших механізмів без прив’язки до робіт в інших зонах. Проте бажано 
здійснити вилучення ПВМ із цієї зони на початковому етапі експлуатації 
НБК, зважаючи на те, що надійність конструкцій покриття машинного 
залу з часом буде знижуватись і відповідно будуть збільшуватись ризики 
їхнього обвалення. У випадку потенційного обвалення конструкцій пок-
риття машинного залу діяльність із вилучення ПВМ буде частково утруд-
нена. 

Таким чином, з огляду на найбільшу радіаційну та ядерну небезпеку 
скупчень ПВМ, що знаходяться в зонах 1, 2 і 3, діяльність з їхнього вилу-
чення є пріоритетною. 
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У зонах 4, 5, 6 і 7 відсутні ядерно-небезпечні скупчення ПВМ, їхній 
вплив на стан радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» набагато менший 
порівняно з ПВМ, що розташовані в зонах 1, 2 і 3. Діяльність із вилучення 
ПВМ із зон 5, 6 і 7 може здійснюватись у будь-який період експлуатації 
НБК при умові, що така діяльність не буде перешкоджати вилученню 
ПВМ із зон 1, 2 і 3. Що стосується вилучення ПВМ із зони 4, то як уже 
раніше зазначалося, ця діяльність може здійснюватись після зняття з екс-
плуатації НБК. 

9.2.2. Вилучення ПВМ із верхніх позначок об’єкта «Укриття» (зона 1) 

Роботи з вилучення ПВМ із зони 1 можуть розпочатися тільки після 
демонтажу нестабільних конструкцій. Демонтаж нестабільних конструк-
цій покриття над реакторним блоком забезпечить доступ зверху до скуп-
чень ПВМ із використанням системи основних кранів (СОК). 

Роботи з видалення ПВМ будуть проводитись дистанційно, за відсу-
тності персоналу безпосередньо в зоні виконання робіт для виключення 
значних індивідуальних та колективних доз при нормальному проведенні 
робіт та при можливих аваріях. Проведення цих робіт повинно ґрунтува-
тись на застосуванні комплексного підходу з використанням СОК і ДКА. 

Насамперед необхідно вилучити ПВМ у районі верхніх позначок 
об’єкта «Укриття», що найбільше впливають на радіаційну обстановку 
всередині Арки НБК (ходові площадки вузла розвішування свіжого пали-
ва, покрівлі приміщень БС, район ЦЗ біля БВ тощо), а також масивні кон-
струкції та обладнання ЦЗ (РЗМ, мостовий кран).  

У процесі проведення робіт слід періодично проводити радіаційну 
розвідку, зокрема з використанням гамма-візора, для виявлення найбільш 
радіаційно-небезпечних ділянок, їхнього детального обстеження та вилу-
чення високоактивних фрагментів.  

Завали будівельних конструкцій і сипучі матеріали будуть видаля-
тись не відразу з усієї площі зони робіт, а ділянками, щоб істотно не погі-
ршити радіаційну обстановку в НБК за рахунок оголення інтенсивних 
ДІВ. Після поділу зони робіт на ділянки (за радіаційними і технологічни-
ми критеріями) буде прийнято пошаровий метод видалення завалів і ску-
пчень ПВМ/супутніх РАВ.  

Для забезпечення вилучення ПВМ та інших РАВ у зонах розбирання 
завалів необхідно передбачити майданчики для встановлення змінних 
ємностей із нержавіючої сталі. Майданчики повинні знаходитись в зоні дії 
ДКА або СОК і бути відповідним чином підготовлені. Габарити майдан-
чиків повинні забезпечити можливість одночасного розміщення, принай-
мні, змінної ємності у протипиловому контейнері для НСАВ та змінної 
ємності у протипиловому захисному контейнері для ВАВ. 
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При цьому на максимально можливій відстані від місця вилучення 
будуть організовані майданчики для встановлення захисних контейнерів 
(різного розміру і ступеня захисту) для розміщення в них уже заповнених 
змінних ємностей, для переміщення на подальшу обробку. Такий спосіб 
транспортування (у «чистих» захисних контейнерах) вилучених РАВ 
дасть змогу зменшити можливе радіаційне забруднення споруд НБК на 
шляху переміщення та радіаційний вплив на експлуатаційний персонал 
НБК. 

Для розподілу наявних РАВ по ступеню активності та відповідного 
переміщення до технологічної будівлі або до БГК у процесі виконання 
робіт необхідно максимально ефективно проводити первинне сортування 
ПВМ і супутніх РАВ, а саме: 

 

фрагментів твелів і ТВЗ із відпрацьованим паливом (візуальне сорту-
вання і контроль потужності дози (ПД) у процесі завантаження); 

фрагментів твелів і ТВЗ зі свіжим паливом (місце розміщення  на 
вузлі розвішування і поблизу нього, візуальне сортування і контроль ПД у 
процесі завантаження); 

графіту (візуальне сортування і контроль ПД у процесі завантажен-
ня); 

металевих конструкцій (візуальне сортування і контроль ПД); 
залізобетонних конструкцій (візуальне сортування і контроль ПД); 
сипучих РАВ різних категорій (пошарове видалення для розподілу 

РАВ різних категорій, візуальне сортування і контроль ПД у процесі зава-
нтаження); 

«аварійного» бетону (візуальне сортування і контроль ПД у процесі 
завантаження). 

Система основних кранів НБК складається з двох кранів вантажопід-
йомністю 100 т кожний. Виходячи з технічних даних, крани НБК мають 
невелику швидкість пересування (як мости самих кранів, так і вантажні 
візки на них), а також невелику швидкість підйому/опускання гака при 
виконанні технологічних операцій. Це свідчить, що використання тільки 
кранів НБК (з навісним обладнанням та інструментами МІП) для робіт із 
вилучення ПВМ із приміщень об'єкта «Укриття» неефективне і можливе 
лише в поєднанні з іншими механізмами. Наприклад, основний обсяг ро-
біт із вилучення ПВМ у ЦЗ може виконуватись за допомогою ДКА, а СОК 
НБК буде використовуватись як для доставки ДКА до місця робіт і транс-
портування контейнерів із РАВ, так і для виконання окремих операцій за 
допомогою інструментів МІП, на верхніх позначках ЦЗ, наприклад при 
вилученні ВАВ із містків вузла розвішування свіжого палива, покриттів 
приміщень барабанів-сепараторів (БС) та ін. Крім того, СОК НБК та ін-
струменти МІП можуть використовуватись при обладнанні майданчиків 
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для ДКА та контейнерів, а також для подачі в зону робіт додаткового об-
ладнання або допоміжних механізмів. 

За допомогою ДКА також можна здійснювати попереднє сортування 
РАВ. Робочі органи ДКА повинні бути оснащені спеціальними захищени-
ми приладами для контролю та вимірювання показників радіаційного за-
бруднення демонтованих елементів (для прийняття рішення щодо пода-
льшого поводження з ними) та системою відеоспостереження (для конт-
ролю за технологічним процесом).  

Переміщення РАВ і ПВМ із зони виконання робіт у ЦЗ до місця їх-
ньої обробки буде здійснюватись у захисних контейнерах, які будуть міс-
тити змінні ємності з нержавіючої сталі, що виймаються для завантаження 
та знову встановлюються в контейнери. Первинне сортування РАВ і ПВМ 
здійснюється методом складання фрагментів будівельних конструкцій 
(матеріалів завалів або фрагментів, що містять ПВМ) у змінні ємності з 
нержавіючої сталі.  

Ємності будуть розташовуватись на підготовлених майданчиках у 
зоні роботи ДКА або МІП СОК НБК. При цьому самі захисні контейнери 
будуть розташовуватись за межами зони виконання робіт для запобігання 
їхнього забруднення при завантаженні. В якості місця для встановлення 
захисних контейнерів можливе використання існуючих МКП західного 
фрагмента об'єкта «Укриття» по осі 50'. Після підсилення деяких констру-
кцій покрівлі МКП та організації майданчика там можуть бути встановле-
ні декілька захисних контейнерів із різними ступенями захисту. Таким 
чином, змінні ємності з РАВ (залежно від складу РАВ і ПЕД) можуть 
установлюватись у захисний контейнер із відповідним ступенем захисту 
та транспортуватись на майданчик тимчасового складування НБК, для 
перевантаження і переміщення в технологічну будівлю НБК або транспо-
ртуватись до БГК. 

Будуть використовуватись захисні оборотні контейнери двох типів, а 
саме: 

1-й тип  захисні контейнери для транспортування змінних ємностей 
з великогабаритними фрагментами, а також сипкими і змішаними матері-
алами; 

2-й тип  контейнери з підвищеним ступенем захисту для транспор-
тування змінних ємностей з ВАВ або ПВМ. 

Вилучення ПВМ із важкодоступних для ДКА місць (завали на БС, із 
ходових містків вузла розвішування свіжого палива та ін.) залежно від 
конкретних умов можуть здійснюватись декількома способами. 

Спосіб 1. Робота з двома кранами СОК НБК. Вантажний візок, 
оснащений МІП і розміщений на першому (східному) мосту крана НБК, за 
допомогою змінних інструментів МІП виконує фрагментацію РАВ. Наві-
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шений на гак стандартного вантажного візка спеціальний захват, який 
знаходиться на мосту цього ж крана, здійснює завантаження РАВ у єм-
ність і виконує при цьому первинне сортування (наприклад, навантажує 
лише уламки залізобетону або тільки фрагменти металу). Для прискорен-
ня процесу завантаження (з урахуванням малої швидкості агрегатів СОК) 
ємність повинна розташовуватись на мінімально можливій відстані (тех-
нічно і безпечно допустимій) від місця проведення робіт із фрагментації. 
Для утримання ємності в зоні завантаження може використовуватись ба-
лансирна траверса, що підвішується на гак спеціального безпечного візка, 
який розміщується на мосту другого (західного) крана НБК. Під час роз-
робки балансирної траверси необхідно передбачити можливість автома-
тичного збалансування маси при поступовому заповненні закріпленої єм-
ності. 

Спосіб 2. Робота з одним краном СОК НБК. Вантажний візок, 
оснащений МІП з маніпулятором, розміщений на мосту крана НБК. За 
допомогою змінних інструментів МІП виконує захват фрагментів РАВ 
різних розмірів і завантажує їх у ємність, навішену на гак стандартного 
вантажного візка, що знаходиться на мосту цього ж крана. В якості змін-
ного інструмента передбачається використання спеціально розроблених 
інструментів подвійної дії, які утримуються маніпулятором МІП. Інстру-
менти подвійної дії передбачають поєднання двох або декількох функцій, 
що виконуються послідовно, без зміни положення маніпулятора. Напри-
клад, одна частина робочого органу на маніпуляторі спочатку захвачує й 
утримує конструкцію, а друга частина виконує різання. Частина констру-
кції, що утримувалась маніпулятором, переміщується в ємність. Таке по-
єднання функцій особливо важливе при видаленні ВАВ, що знаходяться у 
зонах, важкодоступних для ДКА, наприклад із ходових містків вузла роз-
вішування свіжого палива, покриттів приміщень БС та ін., де роботи мо-
жуть виконуватись лише СОК НБК. 

 

Спосіб 3. Робота з одним краном СОК НБК і ДКА. Вантажний ві-
зок, оснащений МІП і розміщений на мосту крана НБК, за допомогою 
змінних інструментів МІП виконує захват фрагментів РАВ різних розмі-
рів. А навішений на гак стандартного вантажного візка спеціальний за-
хват, що знаходиться на мосту цього ж крана, здійснює подачу РАВ в зо-
ну дії ДКА, який знаходиться на майданчику в ЦЗ. Перший ДКА за допо-
могою змінних інструментів здійснює фрагментацію поданих РАВ, а дру-
гий ДКА завантажує фрагменти в ємність і виконує при цьому первинний 
радіаційний контроль та сортування. 

Передбачається, що для всіх способів кран НБК зі спеціальним без-
печним візком здійснює переміщення завантаженої ємності до місця стоя-
нки захисних контейнерів, а після установки ємності в захисний контей-
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нер переміщує захисний контейнер у напрямку технологічної будівлі або 
в напрямку БГК для подальшого поводження.  

У випадку використання контейнерів 2-го типу технологія транспор-
тування ВАВ та ПВМ буде здійснюватись таким чином: 

контейнер 2-го типу подається з БГК краном НБК та встановлюється 
на майданчик на покрівлі МКП, верхня захисна кришка контейнера відк-
ривається; 

внутрішня ємність із нержавіючої сталі виймається із захисного кон-
тейнера і переміщується краном НБК в зону виконання робіт із вилучення 
ПВМ і встановлюється на підготовленому майданчику в зоні роботи ДКА 
шляхом розміщення у протипиловому контейнері; 

здійснюється завантаження внутрішньої ємності високоактивними 
фрагментами РАВ. Різання довгомірних твелів, ТВЗ, ТК (за необхідністю) 
відбувається над ємністю для запобігання розсипання ПВМ; 

заповнена ємність фіксується захватом крана НБК, переміщується та 
встановлюється в захисний контейнер 2-го типу, який стоїть на майданчи-
ку на покрівлі МКП. Верхня кришка контейнера закривається; 

захисний контейнер фіксується захватом крана НБК та переміщуєть-
ся в БГК для подальшого поводження з ВАВ. 
Віддалення місця стоянки захисного контейнера 2-го типу (із внутріш-
ньою ємністю) від зони виконання робіт дасть змогу уникнути його зов-
нішнього радіаційного забруднення, що зменшить імовірність розповсю-
дження забруднення на шляху транспортування контейнера з ВАВ до 
БГК. Застосування допоміжного протипилового контейнера (при заванта-
женні ємності з нержавіючої сталі) зменшить забруднення внутрішніх 
стінок захисного контейнера та забруднення приймального приміщення 
БГК у процесі сортування. При вилученні скупчень, в яких є різні види 
ВАВ (графітові блоки, фрагменти твелів, фрагменти високоактивних ме-
талевих конструкцій тощо), доцільно використовувати внутрішні ємності 
такого ж розміру, але розділені на 2 або 3 відсіки для первинного сорту-
вання. 

При проведенні робіт із видалення ПВМ і супутніх РАВ у ЦЗ можна 
виділити такі ділянки (рис. 9.4), для яких, з урахуванням їхньої специфіки, 
необхідно буде розробляти окремі підпроекти: 

вузол розвішування свіжого палива та ходові містки ЦЗ; 
покриття та приміщення БС; 
РЗМ, мостовий кран ЦЗ, ферми та інші масивні металоконструкції; 
північний і південний басейни витримки, інші приміщення, до яких є 

доступ із ЦЗ; 
схема «Е»; 
завали ЦЗ. 



 

 

 
 

Рис. 9.4. Інтерактивна модель ділянки проведення робіт у ЦЗ до початку вилучення ПВМ.
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Відповідно до викладених вище принципів і підходів рекомендується 
наступна загальна послідовність виконання робіт із видалення ПВМ і су-
путніх РАВ із зони вилучення з верхніх позначок об'єкта «Укриття». 

 

На першому етапі проводитиметься фрагментація і видалення мосто-
вого крана ЦЗ, РЗМ та інших габаритних металоконструкцій, що переш-
коджають подальшому вилученню ПВМ і супутніх РАВ (рис. 9.5). 

На другому етапі будуть видалятись завали з перекриттів приміщень 
БС (рис. 9.6). 

На третьому етапі буде проведений демонтаж перекриття приміщень 
південних і північних БС (рис. 9.7).  

 

Якщо в БС та під ними будуть виявлені скупчення ПВМ, то на четве-
ртому етапі будуть видалені й самі БС (рис. 9.8). 

На п’ятому етапі будуть видалятись фрагменти активної зони і свіже 
паливо з містків вузла розвішування свіжого палива. 

 

На шостому етапі виконується демонтаж вузла розвішування свіжого 
палива і підготовка майданчика для роботи ДКА в ЦЗ (рис. 9.9). В якості 
«піонерного» майданчика для розміщення ДКА і навісного обладнання 
необхідно вибрати місце без люків у підлозі, оскільки металоконструкції 
деяких з них могли бути пошкоджені під час аварії. Крім того, на «піоне-
рному» майданчику для роботи ДКА необхідно мати можливість підве-
дення енергопостачання і/або систему заправки паливом для ДКА з дви-
гунами внутрішнього згоряння. Таким майданчиком може бути місце біля 
операторської ЦЗ (приміщення 1005/2). Приміщення 1005/2 може бути 
використано для організації енергопостачання, заправки паливом та тех-
нічного обслуговування ДКА. Можлива подача енергопостачання в ЦЗ 
також через свердловину з приміщення 2016/2. 

 

На сьомому етапі виконуються роботи з очищення ЦЗ за допомогою 
ДКА, починаючи від східної стіни у бік БВ і далі у бік схеми «Е» (рис. 
9.10). Паралельно виконується видалення інших інтенсивних джерел ви-
промінювання, що впливають на радіаційні умови в ЦЗ, відкрито лежачих 
фрагментів твелів, ТВЗ, графітових блоків. 
 

У зв'язку з тим, що люки більшості шахт ЦЗ були зірвані зі штатних 
місць під час аварії, потрібний уважний підхід при виборі типу ДКА в 
частині габаритів для можливості вільного переміщення по ЦЗ. Відкриті 
отвори шахт у ЦЗ необхідно захистити металевими щитами, що здатні 
витримати навантаження від працюючого ДКА, і закривати їх при розби-
ранні завалів. У подальшому при видаленні завалів і звільненні доступу в 
приміщення, що з'єднуються з ЦЗ, виконуються дослідження на наявність 
у них ПВМ та їхнього видалення (у випадку виявлення). Після звільнення 
приміщень вирішується питання  щодо використання їх для  завантаження 
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Рис. 9.5. Демонтована верхня частина РЗМ та кран. 

 

 
 

Рис. 9.6. Вилучені завали на перекриттях приміщень південних  
та північних БС. 
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Рис. 9.7. Вигляд після демонтажу перекриття приміщень південних  
та північних БС. 

 

 
 

Рис. 9.8. Вилучені БС із приміщень південних та північних БС. 
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Рис. 9.9. Вигляд ЦЗ після демонтажу вузла розвішування свіжого палива  
і підготовки майданчика для роботи ДКА. 

 

 
 

Рис. 9.10. Очищення підлоги ЦЗ від завалів. 
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короткоіснуючих НСАВ (у першу чергу великогабаритних фрагментів 
обладнання та залізобетонних і металевих конструкцій). 

На восьмому етапі виконуються роботи по стабілізації схеми «Е» для 
можливості видалення фрагментів технологічних каналів із ТВЗ за допо-
могою ДКА і/або МІП. Для стабілізації схеми «Е» можливе використання 
чотиригранної металевої рамної конструкції, яка буде зібрана окремо і 
змонтована над шахтою реактора об'єкта «Укриття» за допомогою СОК 
НБК. Металоконструкція схеми «Е» буде розкріплена до рамної констру-
кції за допомогою домкратів і захватів. Ноги рамної конструкції будуть 
установлені на розраховані місця ЦЗ, які зможуть витримати наявні дода-
ткові навантаження. Для збільшення надійності ноги рамної конструкції 
можуть бути встановлені на розподільчі балки. Для підготовки місць для 
встановлення рамної конструкції виконуються роботи із часткового очи-
щення завалів за допомогою ДКА. Стабілізація схеми «Е» може здійсню-
ватись й іншими способами, наприклад підведенням у шахту реактора 
додаткових опорних балок, монтажу та закріплення на обичайці схеми 
«Е» кронштейнів та навіть заповнення шахти реактора пористим бетоном. 
Після стабілізації схеми «Е» навколо неї проводиться повне очищення від 
матеріалів завалів за допомогою ДКА і/або МІП. 

На дев'ятому етапі виконується видалення фрагментів ТК з ТВЗ зі 
схеми «Е» за допомогою ДКА і/або МІП (рис. 9.11).  

 

 
 

Рис. 9.11. Робота ДКА по видаленню технологічних каналів зі схеми «Е». 

Звільнення схеми «Е» від фрагментів ТК з ТВЗ у подальшому дасть 
змогу провести розрізання її металоконструкцій, вилучення засипки із 
серпентиніту та поступового її демонтажу (при необхідності). При цьому 
використана рамна конструкція може стати каркасом екрануючої споруди 
над зруйнованою шахтою реактора, для подальшої консервації підреакто-
рних приміщень або для контрольованого доступу до них. 
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При обстеженні південного БВ за допомогою оптичного приладу че-
рез похилі свердловини було виявлено, що люки БВ над свердловинами 
не зірвані і пенали з відпрацьованими ТВЗ висять у штатному положенні. 
У даний час немає достовірних відомостей про стан відпрацьованих ТВЗ, 
що знаходяться в південному БВ, але можна вважати, що частина їх ви-
явиться пошкодженою. При обстеженні ЦЗ було виявлено, що люки пів-
нічного БВ зірвані зі своїх місць, а на його дні виявлено скупчення ФАЗ 
[8]. Про це ж свідчить і аналіз даних з ПЕД у північному БВ [6]. 

На десятому етапі виконується видалення підвішених відпрацьова-
них ТВЗ з південного БВ, вилучення ПВМ із дна південного та північного 
БВ (рис. 9.12). 

 

 
Рис. 9.12. Робота ДКА по вилученню відпрацьованих ТВЗ з південного БВ. 

 

На заключному одинадцятому етапі здійснюється уточнення радіа-
ційної обстановки в ЦЗ, пошук і видалення ПВМ, що залишилися. 

 

9.2.3. Вилучення ПВМ із проміжних та нижніх позначок об’єкта «Укриття» 
(зони 2 і 3) 

 

Порівняно з вилученням ПВМ із верхніх позначок вилучення ПВМ із 
проміжних і нижніх позначок має певні особливості. 

Перш за все слід зазначити, що можливість вилучення ПВМ з цих 
позначок за допомогою системи основних кранів методом «зверху-вниз» 
пов'язана з деякими труднощами, а саме: 

необхідністю демонтажу значної частини масивних залізобетонних 
конструкцій, що розташовані над скупченнями ПВМ, для організації дос-
тупу в зони виконання робіт із вилучення ПВМ;  

низькою продуктивністю кранів НБК при переміщенні вантажів з 
проміжних і нижніх позначок та обмеженими можливостями мобільної 
інструментальної платформи при роботі на цих позначках.  
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довгою тривалістю процесу вилучення ПВМ із верхніх позначок, а це 
може суттєво віддалити початок робіт на проміжних і нижніх позначках, 
що потенційно створює реальну загрозу для повного завершення робіт із 
вилучення ПВМ на цих позначках протягом життєвого циклу НБК. 

Проте повністю відкидати можливість застосування системи основ-
них кранів, включаючи МІП, для вилучення ПВМ, особливо з проміжних 
позначок, не слід. Зокрема, після закінчення робіт у ЦЗ виникне можли-
вість їхнього використання для вилучення ПВМ із приміщення 305/2, по-
передньо організувавши отвори для подачі механізмів.  

Перспективним видається варіант організації робіт із вилучення 
ПВМ на проміжних і нижніх позначках із використанням методу «горизо-
нтального доступу».  

На рис. 9.13 наведено тривимірну модель фрагмента об’єкта «Укрит-
тя» для демонстрації можливої організації доступу до скупчень ПВМ на 
проміжних і нижніх позначках. Як видно з цього рисунка, створення шля-
хів доступу до місць локалізації ПВМ ускладнено існуючими стінами, 
напливами бетону та перекриттями на різних рівнях. Стіни і перекриття, 
які необхідно демонтувати, виділені білим кольором. Напливи бетону, 
завали з металоконструкцій та обладнання, що розташовані на шляхах 
доступу, також підлягають видаленню. 

 

 
 

Рис. 9.13. Модель фрагмента об’єкта «Укриття» (переріз по осі И). 
 

Загальний вигляд шляхів доступу до місць локалізації ПВМ після ви-
конання робіт із часткового демонтажу конструкцій, видалення напливів 
бетону і завалів, а також виконання монтажу підйомного механізму (ван-
тажного ліфта) для переміщення необхідного робочого обладнання (зок-
рема, ДКА) та первинних упаковок з ПВМ, показано на рис. 9.14. 
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Рис. 9.14. Загальний вигляд шляхів доступу до ПВМ (переріз по осі И). 

 

Для вилучення ПВМ із проміжних і нижніх позначок пропонується 
використовувати багатофункціональні комплекти ДКА, що повинні бути 
обладнані змінними робочими інструментами та пристроями радіаційної 
розвідки, освітлення, промислового телебачення тощо.  

ДКА повинні використовуватись як для прорізання горизонтальних 
проходок при організації доступу до скупчень ПВМ, так і безпосередньо 
для розробки скупчень ПВМ. При прорізанні горизонтальних проходок 
будуть утворюватися РАВ, що вимагає їхньої контейнеризації та транс-
портування за межі робочої зони. Для запобігання та зниження забруд-
нення приміщень та технологічного обладнання для транспортування 
ПВМ будуть використовуватись первинні безповоротні упаковки бочки 
об’ємом 200 л.  

Для діяльності по вилученню ПВМ із проміжних і нижніх позначок, 
передбачається використання ДКА декількох типів, а саме: 

ДКА – для роботи по організації доступу до скупчень ПВМ; 
ДКА – для роботи в зоні вилучення за допомогою змінних інструме-

нтів; 
ДКА – для транспортування бочок (первинних упаковок) з ПВМ від 

зони фрагментації/упаковки до перевантажувального боксу вантажного 
ліфта. 

Під час розробки транспортно-технологічних схем вилучення ПВМ 
із проміжних і нижніх позначок, необхідно враховувати обмеження прос-
торових параметрів технологічного обладнання розмірами приміщень, це 
призводить до обмеження масових і габаритних характеристик робочих 
органів ДКА, а також упаковок (контейнерів). 
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Для доставки механізмів у зони виконання робіт, а також для органі-
зації закінченої схеми поводження з вилученими ПВМ та іншими РАВ, 
включаючи їхню передачу на інші ділянки для подальшого поводження, 
зокрема до БГК, пропонується будівництво зовнішньої закритої естакади 
між осями И-К/50-58 на позначці 12,500 (приміщення 401/2), яка оснаще-
на кран-балкою вантажопідйомністю до 20,0 т (рис. 9.15). 

 
Рис. 9.15. Загальна схема зовнішньої закритої естакади. 

 

Зовнішня закрита естакада разом із вантажним ліфтом вантажопід-
йомністю до 20,0 т забезпечує доступ до приміщень на позначках 0,000, 
3,000, 6,000 і 9,000. Доступ до приміщень на кожній із цих позначок обла-
днується завантажувальним боксом із рольганговими механізмами на під-
лозі та ролетними воротами. Завантажувальні бокси будуть мати з одного 
боку вихід до кабіни ліфта, а з другого – безпосередній вихід до примі-
щень, де повинні виконуватись роботи з вилучення ПВМ.  

На позначці 12,500 (межі «брудної» зони та умовно «чистої» зони) в 
місці, де кабіна вантажного ліфта входить до галереї, передбачено зам-
кнене відгалуження камери первинної дезактивації, яка повинна викорис-
товуватись для дезактивації транспортного контейнера (при необхідності) 
перед його завантаженням у захисний контейнер та подальшим перемі-
щенням по галереї. У цій же камері первинної дезактивації будуть прово-
дити дезактивацію ДКА або їхніх робочих агрегатів та інструментів при 
переміщенні їх із робочої зони для ремонту, заміни або обслуговування в 
технологічній будівлі НБК. 
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На межі «брудної» зони (вантажний ліфт) та умовно «чистої» зони 
(зовнішня естакада) за допомогою кран-балки естакади піднятий оборот-
ний контейнер з бочками буде перевантажуватись у «чистий» захисний 
контейнер, в якому ПВМ будуть транспортуватись кран-балкою до краю 
закритої естакади і за допомогою рольгангового механізму до стропува-
льного майданчика, розташованого в кінці естакади (рис. 9.16). З цього 
майданчика за допомогою крана НБК ПВМ у захисному контейнері бу-
дуть транспортуватись у БГК для подальшого поводження.  

 
Рис. 9.16. Загальний вигляд естакади зі стропувальним майданчиком. 

 

У загальному вигляді транспортно-технологічна схема вилучення 
ПВМ із проміжних і нижніх позначок включає в себе такі етапи:  

створення шляхів доступу до скупчень ПВМ; 
розробка та фрагментація ПВМ у місцях скупчень; 
контейнеризація ПВМ у первинну упаковку (бочки); 
транспортування до завантажувальних боксів вантажного ліфта; 
завантаження первинних упаковок (бочок) у транспортний контей-

нер; 
піднімання оборотного контейнера з бочками до межі зовнішньої ес-

такади (на позначці 12,500), тобто межі «брудної» зони (кабіна вантажно-
го ліфта) та умовно «чистої» зони (зовнішня естакада); 

радіаційний контроль; 
дезактивація транспортного контейнера (при необхідності) у камері 

первинної дезактивації; 
завантаження кран-балкою транспортного контейнера з бочками в 

захисний контейнер; 
переміщення захисного контейнера до майданчика стропування; 
стропування захисного контейнера на гак крана НБК; 
переміщення захисного контейнера до БГК; 
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сортування та переробка ПВМ у БГК НБК. 
Нижче наведено опис можливих шляхів доступу до приміщень із 

скупченням ПВМ на проміжних і нижніх позначках об’єкта «Укриття». 
 

Приміщення на позначці 0,000 (ББ-1) характеризується невеликими 
об'ємами скупчень ПВМ, основні з яких виявлено у приміщеннях 012/7, 
012/6 та 012/5.  

 

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна 
організація шляхів доступу через коридор 006/2 і далі через приміщення 
009/5 і 012/8 до скупчень ПВМ у приміщенні 012/7. Доступ у коридор 
006/2 і приміщення 009/5 організовується під час монтажу вантажного 
ліфта і перевантажувального боксу. Конструкції перевантажувального 
боксу будуть закінчуватись у приміщенні 006/2 за межами стіни по осі 50. 
Після розробки і вилучення цих скупчень ПВМ виникає можливість орга-
нізації доступу до скупчень ПВМ у приміщеннях 012/6 і 012/5. Для досту-
пу у приміщення 012/6 і 012/5 буде видалятися частина стін між примі-
щеннями 012/7 і 012/6. Дана транспортна схема зображена на рис. 9.17. 

 

 
Рис. 9.17. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 0,000. 

 

Приміщення на позначці 3,000 (ББ-2) характеризується більш знач-
ними об'ємами скупчень ПВМ порівняно з ПВМ на позначці 0,000. Ос-
новні скупчення ПВМ виявлено у приміщеннях 012/15, 012/14 і 012/13.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна 
організація шляхів доступу через коридор 006/2 і далі через приміщення 
009/5 і 012/16 до скупчень ПВМ у приміщеннях 012/15, 012/14 і 012/13. 
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Доступ у коридор 006/2 і приміщення 009/5 на позначці 3,000 організову-
ється під час монтажу вантажного ліфта і перевантажувального боксу.  

Оскільки приміщення 006/2 і 009/5 не мають перекриття на позначці 
3,000, то буде змонтовано майданчик по металевих балках між осями 49- 
50+3 м, який закінчується у приміщенні 009/5 за межами стіни по осі 49. 
Конструкції перевантажувального боксу будуть поставлені на майданчик і 
закінчуватись за межами стіни по осі 50. 

Після вилучення скупчень ПВМ у приміщенні 012/15 виникає мож-
ливість в організації доступу до скупчень ПВМ у приміщеннях 012/14 і 
012/13. Для цього буде видалено частину стіни між приміщеннями 012/15 
і 012/14. Дана транспортна схема зображена на рис. 9.18.  

 

 

Рис. 9.18. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 3,000. 

Приміщення на позначці 6,000. Позначка 6,000 характеризується зна-
чними об'ємами скупчень ПВМ. Основні скупчення ПВМ розташовані у 
приміщеннях 210/7, 210/6, 210/5 та 217/2.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна 
організація шляхів доступу через коридор 206/2 і далі через приміщення 
207/5 і 208/12. Доступ у коридор 206/2 і приміщення 207/5 на позначці 
6,000 організовується під час монтажу вантажного ліфта і перевантажува-
льного боксу. Конструкції перевантажувального боксу будуть закінчува-
тись у приміщенні 206/2 за межами стіни по осі 50. 
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Таким чином, буде підготовлено доступ до скупчень ПВМ у примі-
щенні 210/7, 210/6 та 210/5. Після вилучення цих скупчень ПВМ виникає 
можливість в організації доступу до скупчень ПВМ у приміщенні 217/2. 
Доступ у приміщення 217/2 досягається шляхом видалення частин стіни 
між приміщеннями 210/5 і 214/2. Дана транспортна схема зображена на 
рис. 9.19. 

 

 
Рис. 9.19. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 6,000. 

 

Приміщення на позначці 9,000. Позначка 9,000 характеризується зна-
чними об'ємами скупчень ПВМ. Основні скупчення ПВМ розташовані у 
приміщеннях 305/2, 303/3, 304/3 та в коридорах 301/5 і 301/6.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна 
організація шляхів доступу через коридор 306/2 і далі через приміщення 
207/5 і 301/4. Доступ у коридор 306/2 і приміщення 207/5 на позначці 
9,000 організовується під час монтажу вантажного ліфта і перевантажува-
льного боксу. Оскільки приміщення 207/5 і 306/2 не мають перекриття на 
позначці 9,000, то буде змонтовано майданчик по металевих балках між 
осями 49-50+3 м, який закінчується у приміщенні 306/2 за межами стіни по 
осі 49. Конструкції перевантажувального боксу будуть поставлені на май-
данчик і закінчуватись за межами стіни по осі 50. 
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Таким чином, буде підготовлено доступ до скупчень ПВМ у примі-
щення 305/2, 303/3, 304/3, 301/5 та 301/6. Дана транспортна схема зобра-
жена на рис. 9.20. 

 

 
 

Рис. 9.20. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 9,000. 
 

9.3. Поводження з ПВМ після їхнього вилучення з об’єкта «Укриття» 
 

Транспортно-технологічна схема поводження з ПВМ після їхнього 
вилучення із приміщень об’єкта «Укриття» повинна базуватись на макси-
мальному використанні інфраструктури НБК. Аналіз інфраструктури 
НБК, що створюється наразі при реалізації ПК-1 НБК, а також інфрастру-
ктури, що на концептуальному рівні передбачена в ПК-2 НБК, дає змогу 
зробити такі попередні висновки: 

система основних кранів та інші транспортні засоби НБК (вилочний 
навантажувач, самохідні візки) відповідають вимогам щодо забезпечення 
робіт на етапі вилучення ПВМ; 

розміри майданчика тимчасового складування відповідають вимогам 
щодо забезпечення робіт на етапі вилучення ПВМ (у частині розміщення 
необхідних технологічних ділянок); 



 

492 

системи поводження з РАВ, що розміщуються в технологічній будів-
лі не відповідають вимогам щодо забезпечення робіт на етапі вилучення 
ПВМ; 

системи технологічної будівлі для дезактивації, технічного обслуго-
вування та ремонту змінних робочих інструментів ДКА та МІП відпові-
дають вимогам щодо забезпечення робіт на етапі вилучення ПВМ; 

системи НБК для дезактивації, технічного обслуговування та ремон-
ту ДКА та МІП не відповідають вимогам щодо забезпечення робіт на ета-
пі вилучення ПВМ. 

Таким чином, у підготовчий період до етапу вилучення ПВМ у прос-
торі під Аркою НБК необхідно буде здійснити будівництво нової будівлі 
БГК із дільницею дезактивації та всіма іншими необхідними дільницями й 
системами життєзабезпечення (вентиляція, енергопостачання, промислове 
телебачення тощо).  

Виходячи з об'ємно-планувальних рішень та інфраструктури НБК, 
пропонується (на концептуальному рівні) створення будівлі з БГК, опис 
якої наведено нижче. В якості прототипу використано технологічну лінію 
заводу WEP у Великобританії [10, 11]. 

Будівля БГК – це двоповерхова будівля з розмірами у плані не менше 
40,0 × 21 м і висотою близько 7,0 м.  

Схематичний план будівлі БГК з експлікацією приміщень на першо-
му поверсі (рівні) представлено на рис. 9.21.  

Приміщення для розміщення систем забезпечення БГК розташову-
ються на другому поверсі (рівні) будівлі. Приміщення першого і другого 
рівнів поєднуються між собою зовнішніми та внутрішніми сходовими 
клітками. 

 

Приміщення для сортування та завантаження ПВМ у бочки та при-
міщення завантаження запакованих бочок у захисний контейнер займають 
висоту двох рівнів. Приміщення (бокс) для сортування і завантаження 
ПВМ має зсувний екранований люк у перекритті розміром 4,5 × 2,5 м. 
Люк призначено для подачі у приміщення змінного захисного контейнера. 
Приміщення (бокс) завантаження бочок у захисні контейнери, а також 
приміщення шлюзу заїзду/виїзду тягача контейнерів забезпечується екра-
нованими воротами 4,0 h × 3,0 м, а транспортно-технологічний тунель на 
вході і виході оснащується екранованими воротами 2,0 h × 1,8 м.  

До будівлі БГК примикає прибудова установки дезактивації механіз-
мів. Прибудова має частково один, а частково два рівні. На першому рівні 
розташований основний бокс дезактивації з відповідними системами за-
безпечення процесу підготовки і власне дезактивації механізмів та щит 
керування і контролю за процесом. На другому рівні прибудови розташо-
вуються приміщення систем підготовки та забезпечення. Перекриття при-
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міщення камери для дезактивації механізмів має зсувний екранований 
люк у перекритті розміром 4,0 × 3,0 м. Зсувний люк призначається для 
подачі в камеру дезактивації забруднених механізмів із зони виконання 
робіт. Дезактивовані механізми виймаються з камери через цей же люк за 
допомогою крана НБК.  

 

 
 

Рис. 9.21. Схематичний план приміщень на першому поверсі (рівні) будівлі БГК:  
1 – приміщення (бокс) сортування і завантаження ПВМ у бочки (дільниця сортування з об-
ладнанням для фрагментації металевих і неметалевих конструкцій та дільниця завантаження 
ПВМ у бочки); 2 – транспортно-технологічний тунель; 3 – приміщення (бокс) завантаження 
бочок у захисні контейнери зі сховищем порожніх бочок; 4 – приміщення (бокс) дезактивації 
механізмів; 5 – група приміщень для керування технологічним процесом поводження з 
ПВМ; 6 – приміщення керування процесом дезактивації і контролю забруднення при дезак-
тивації; 7 – приміщення шлюзу заїзду/виїзду транспортера контейнерів зі сховищем захис-
них контейнерів. 
 

Технологічні трубопроводи, повітроводи та інші комунікації, які бу-
дуть інтегровані в інфраструктуру та системи НБК, розташовуються на 
стінах будівлі та на навісних естакадах. 

Бочки з нержавіючої сталі, в які будуть завантажуватись ПВМ, мо-
жуть переміщатися вздовж усього об'єкта, від приміщення сортування і 
завантаження ПВМ у бочки до приміщення завантаження бочок у захисні 
контейнери. Порожні бочки будуть переміщатися зі сховища у приміщен-
ні завантаження бочок у захисні контейнери до приміщення сортування і 
завантаження ПВМ за допомогою реверсу. Транспортування бочок буде 
здійснюватись за допомогою візків на рейкових лініях або рольгангах, що 
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мають механізми для повороту на 90, для переміщення на паралельну ді-
лянку шляху (лінія утримання). 

 

Лінія утримання буде використовуватись для тимчасового утримання 
запакованої бочки з ПВМ під час її оформлення, а також за необхідністю 
реверсної подачі порожніх бочок. 

 

Стіни і перекриття БГК виконано з монолітного залізобетону товщи-
ною 1,6 м. Огороджувальні конструкції будівлі БГК виконано з моноліт-
ного залізобетону з товщиною стін і перекриттів 0,6 і 0,4 м відповідно. 

 

Приміщення (бокс) сортування і завантаження ПВМ і приміщення 
(бокс) завантаження бочок у захисні контейнери оснащуються мостовими 
кранами вантажопідйомністю 20 т. У приміщенні (боксі) сортування та 
завантаження ПВМ мостовий кран оснащено двома вантажними візками. 
Один вантажний візок крана має вантажопідйомність 20 т, а другий - 5 т й 
оснащений мобільною інструментальною платформою з маніпулятором. 
У приміщенні (боксі) сортування і завантаження ПВМ обладнано дільни-
цю сортування з обладнанням для фрагментації металевих і неметалевих 
конструкцій та дільницю завантаження ПВМ у бочки. 

Крім того, бокс оснащено самохідним багатофункціональним ДКА з 
маніпулятором та набором інструментів для можливості завантаження 
фрагментів і фрагментації ПВМ. 

 

Ситуаційний план розташування будівлі БГК у просторі під Аркою 
НБК представлено на рис. 9.22. 

Технологічний процес поводження з ПВМ у будівлі БГК буде здійс-
нюватись таким чином: 

підготовлений захисний контейнер із завантаженою внутрішньою 
змінною ємністю фіксується захватом крана НБК та переміщується у міс-
це розташування зсувного люка БГК; 

за командою зі щита керування люк відчиняється і захисний контей-
нер опускається на підлогу приміщення (боксу) сортування і завантажен-
ня ПВМ; 

зсувний люк зачиняється, заповнена ємність вивантажується із захи-
сного контейнера та переміщується мостовим краном на майданчик сор-
тування і завантаження ПВМ; 

за допомогою спеціального перекидача здійснюється вивантаження 
ємності в бункер із низькими бортами для можливості сортування ВАВ 
(можливе використання варіанта виконання сортування ВАВ без бункера, 
безпосередньо видаляючи фрагменти з ємності); 

за допомогою маніпулятора стаціонарного ДКА і маніпулятора мос-
тового крана здійснюється сортування вилучених ПВМ, яке полягає: 

 
 



 

 

 

 
 

Рис. 9.22. Ситуаційний план розташування будівлі БГК та існуючих об'єктів інфраструктури НБК. 
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а) у вибиранні фрагментів, які не можуть відноситись до ПВМ, для 
їхньої контейнеризації з подальшим транспортуванням до технологічної 
будівлі НБК;  

б) у видаленні частин конструкцій, які потребують додаткової фраг-
ментації до розмірів, що дозволяють завантаження у бочки; 

за допомогою маніпулятора мостового крана здійснюється заванта-
ження в бочки фрагментів ПВМ, які за своїми розмірами підходять для 
цього процесу. Одночасно за допомогою вільного маніпулятора в контей-
нер завантажуються РАВ, що не відносяться до ПВМ, для транспортуван-
ня в технологічну будівлю НБК; 

за допомогою маніпулятора мостового крана довгомірні фрагменти 
ПВМ для подрібнення подаються у зону роботи обладнання, після чого 
маніпулятором ДКА здійснюється завантаження подрібнених частин у 
бочки; 

на заповнену бочку накладаються внутрішня і зовнішня кришки без 
затяжки кріпильних болтів, далі за допомогою захвату на гаку мостового 
крана бочка встановлюється на вантажний візок рейкової колії або на ро-
льганговий конвеєр; 

після відкривання герметичних дверей бочка переміщується у транс-
портно-технологічний тунель, де здійснюється: 

а) затягування кріпильних болтів внутрішньої і зовнішньої кришки 
за допомогою дистанційно керованих пристроїв; 

б) дезактивація поверхні бочки за допомогою апарата високого тис-
ку для подачі розчинів дезактивації; 

після відкривання герметичних дверей бочка переміщується в камеру 
вимірювання і контролю, де здійснюється: 

а) одержання мазків із поверхні бочки та їхня передача в лаборато-
рію для визначення рівня забруднення; 

б) перевірка ідентифікаційного номера бочки; 
в) підйом, зважування бочки; 
г) обертання, вимірювання потужності дози випромінювання, γ-спе-

ктрів, нейтронних потоків; 
д) повернення на повторну дезактивацію, якщо аналіз мазків повер-

хні бочки показав перевищення рівня забруднення; 
е) повторне одержання мазків з поверхні бочки після дезактивації та 

контроль показників; 
є) оформлення паспорта на упаковку у випадку виконання критеріїв 

щодо забруднення бочки. Бочка вважається підготовленою для заванта-
ження у захисний контейнер; 

підготовлена бочка переміщується вздовж транспортно-технологіч-
ного тунелю і після відкривання герметичних дверей потрапляє в примі-
щення (бокс) завантаження бочок у захисні контейнери; 
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за командою зі щита керування за допомогою мостового крана зніма-
ється кришка захисного контейнера; 

за допомогою захвата на крюку мостового крана бочка переміщаєть-
ся в захисний контейнер. Захисний контейнер заповнюється у міру надхо-
дження підготовлених бочок (об’ємом 200 або 500 л). У захисний контей-
нер може завантажуватись 14 бочок об’ємом 200 л (два яруси по 7 бочок) 
або 7 бочок по 500 л. Завантажений захисний контейнер буде підготовле-
ний до транспортування після закривання та фіксації його кришки; 

транспортер контейнерів подається у приміщення шлюзу заїзду/ви-
їзду, зовнішні екрановані ворота шлюзу зачиняються; 

за командою зі щита керування екрановані ворота приміщення (бок-
су) завантаження бочок у захисні контейнери відчиняються, транспортер 
заїжджає у приміщення, ворота приміщення зачиняються, виконуються 
операції щодо завантаження захисного контейнеру на транспортер; 

за командою зі щита керування екрановані ворота приміщення (бок-
су) завантаження бочок у захисні контейнери відчиняються, транспортер 
виїжджає з приміщення, екрановані ворота зачиняються; 

зовнішні екрановані ворота приміщення шлюзу відчиняються, транс-
портер із завантаженим захисним контейнером виїжджає з приміщення 
шлюзу на майданчик НБК, екрановані ворота зачиняються; 

переміщення транспортера із завантаженим захисним контейнером 
здійснюється в напрямку південного повітряного шлюзу технологічної 
будівлі. Виїзд транспортера із захисним контейнером за межі НБК у схо-
вище ПВМ здійснюється через південний повітряний шлюз технологічної 
будівлі НБК. 

Транспортування контейнерів із ПВМ, що були виявленими під час 
переробки РАВ у технологічній будівлі, здійснюється у БГК самохідним 
візком з електричним приводом. Візок із завантаженим контейнером заїж-
джає в приміщення шлюзу, а далі у приміщення (бокс) завантаження бо-
чок у захисні контейнери. Після відкриття герметичних екранованих воріт 
транспортно-технологічного тунелю контейнер за допомогою візка або 
рольгангів переміщується у приміщення (бокс) сортування і завантаження 
ПВМ для подальшого поводження. Контейнери з РАВ, що не відносяться 
до ПВМ і були переміщені в БГК безпосередньо з об’єкта «Укриття», пе-
редаються для переробки в технологічну будівлю у зворотному порядку. 

Подача забруднених ДКА та інших механізмів, що працюють у зонах 
вилучення ПВМ, у приміщення (бокс) дезактивації буде здійснюватись 
через зсувний люк у перекритті за допомогою кранів НБК. Після дезак-
тивації, при необхідності, ДКА та інші механізми будуть вантажитись на 
електропровідний  візок  для  транспортування  на  ремонтну  дільницю 
технологічної будівлі для технічного обслуговування або ремонту. В 
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установці дезактивації може проводитись дезактивація обладнання при-
міщення (боксу) сортування і завантаження ПВМ БГК, а також захисних 
контейнерів і змінних ємностей, забруднення яких перевищує критерії, що 
прийняті для експлуатації. 

У наведеній вище інформації щодо поводження з ПВМ у будівлі БГК 
розглянуто в укрупненому вигляді основні технологічні рішення, а дета-
льно процес поводження з ПВМ, а також супутніх РАВ після їхнього ви-
лучення з об’єкта «Укриття» розглянуто в роботі [9]. 

Вилучені з об’єкта «Укриття» ПВМ за класифікацією НРБУ-97/Д-
2000 [12] є довгоіснуючими відходами і підлягають захороненню тільки у 
сховищах, розташованих у стабільних геологічних формаціях. Оскільки 
таких сховищ в Україні не існує і їхнє створення можливе тільки у відда-
леній перспективі, необхідне вирішення проблеми щодо тимчасового 
(довгострокового) зберігання ПВМ, тобто необхідна організація проміж-
ного сховища ПВМ. 

Існуючий зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що для довго-
строкового контейнерного зберігання ВЯП і ВАВ можуть використовува-
тись відкриті майданчики. Такі майданчики забезпечуються системами 
фізичного захисту та іншими системами, які дозволяють безпечне збері-
гання захисних контейнерів. Така схема довгострокового зберігання ціл-
ком придатка й для ПВМ, вилучених з об’єкта «Укриття».  

Для контрольованого зберігання контейнерів із вилученими ПВМ 
необхідно вибрати майданчик, який відповідав би таким вимогам: 

розташування в безпосередній близькості від НБК; 
відсутній вплив на експлуатацію НБК та інших об'єктів ЧАЕС; 
наявність площі, що є достатньою для збереження розрахованої кіль-

кості контейнерів із ПВМ та можливість розширення зони зберігання; 
наявність безперешкодних під'їзних шляхів, місця для маневрування 

транспортера контейнерів та місць для розташування систем контролю і 
фізичного захисту; 

наявність твердого покриття та можливість облаштування необхід-
ною інфраструктурою при мінімальних фінансових витратах.  

В якості майданчика для проміжного сховища ПВМ пропонується 
використати існуючу бетонну платформу для складання металоконструк-
цій Арки, що знаходиться на відстані близько 300 м від НБК (рис. 9.23). 

 

Після закінчення збирання металоконструкцій Арки та добудови 
НБК бетонна платформа матиме діючу освітлювальну мережу, систему 
відведення зливових вод із басейнами-відстійниками, а також огороджен-
ня та діючу інфраструктуру фізичного захисту й контролю доступу. Існу-
ючу огорожу можна додатково модернізувати відповідно до специфічних 
вимог охорони такого типу сховищ РАВ. 
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Рис. 9.23. Схема розташування платформи для складання металоконструкцій  

Арки. 
 

Площа майданчика в межах між південним і північним фундаментом 
Арки становить понад 22000 м2. При чому даний майданчик розташова-
ний безпосередньо перед НБК, поза межами організованих під'їзних і пі-
шохідних шляхів до НБК як у південній, так і у північній зонах.  

Відповідно до генерального плану НБК головний автошлях, що веде 
до НБК, розташований на одній осі з південним повітряним шлюзом тех-
нологічної будівлі, через який і будуть транспортуватись захисні контей-
нери з ПВМ за межі НБК. Для проїзду спеціального транспортера із захи-
сним контейнером до майданчика, який може бути виділений під схови-
ще, необхідно влаштувати лише проїзд із твердим покриттям - близько 
20 м від існуючого автошляху. 

Необхідно взяти до уваги, що спеціальний транспортер для переве-
зення захисного контейнера не повинен розглядатися як «забруднений», 
так як він буде дезактивований у південному повітряному шлюзі при виї-
зді, а конструкція захисного контейнера повністю виключає поширення 
забруднюючих речовин у навколишнє середовище.  

Таким чином, майданчик бетонної платформи для збирання Арки 
НБК максимально можливо підходить для улаштування на її території 
сховища для довгострокового зберігання контейнерів із ПВМ. Інший варі-
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ант можливого розташування сховища на території ЧАЕС може бути роз-
глянутий, але підготовка шляхів транспортування та облаштування май-
данчика як нового об'єкта буде пов'язана із значними трудовими і фінан-
совими затратами, що робить його менш привабливим. 

За оцінками, зробленими в роботі [9], тривалість періоду вилучення 
ПВМ з об’єкта «Укриття» буде приблизно 50 років при однозмінній робо-
ті та п'ятиденному робочому тижні. 

З урахуванням наявності різних ризиків, у тому числі фінансових, 
роботи зі створення інфраструктури вилучення ПВМ повинні розпочатися 
не пізніше 2040 р. До цього необхідно закінчити всі роботи з демонтажу 
нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» та вивозу їх за межі НБК. 

Основними напрямками діяльності щодо створення інфраструктури 
вилучення та подальшого поводження з ПВМ є: 

будівництво та оснащення будівлі БГК; 
створення парку ДКА та інших механізмів необхідної продуктивнос-

ті та можливостей для виконання технологічних операцій; 
забезпечення необхідної кількості захисних і транспортних контей-

нерів та ємностей (бочок) для пакування фрагментів ПВМ; 
створення сховища за межами НБК для довгострокового зберігання 

захисних контейнерів із ПВМ. 
Для забезпечення ефективного та безпечного виконання робіт на всіх 

етапах поводження ПВМ об’єкта «Укриття» необхідно виконати комплекс 
науково-технічних досліджень і розробок, зокрема: 

поглиблене вивчення фізико-хімічних властивостей ПВМ з метою 
прогнозування процесу їхньої деградації та кількісної оцінки параметрів 
пилоутворення;  

розробка ефективних методів дезактивації забруднених конструкцій 
та обладнання; 

розробка методів характеризації та первинного сортування РАВ у 
процесі їхнього вилучення;  

розробка методик радіаційної розвідки та контролю процесу вилу-
чення ПВМ за допомогою дистанційно керованих мультикоптерів;  

розробка критеріїв прийому ПВМ на захоронення у стабільних гео-
логічних формаціях з урахуванням необхідності їхнього попереднього 
довготривалого зберігання; 

розробка сучасних методів кондиціювання ПВМ для довготривалого 
зберігання з урахуванням критеріїв прийому на захоронення; 

удосконалення методів паспортизації ПВМ, зокрема прямих методів 
вимірювання в них вмісту ядерних матеріалів;  

дослідження та розробки для організації сховища ПВМ у стабільних 
геологічних формаціях.  



 501

Список літератури до розділу 9 
 

1. Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуа-
тації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енерго-
блоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» № 309-XIV від 11.12.1998 р. 
(редакція від 01.01.2011). 

2. Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну сис-
тему» № 886-VI від15.01.2009 (редакція від 15.11.2011). 

3. Стратегія перетворення об’єкта «Укриття», ухваленої рішенням Міжвідомчої 
комісії з комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС від 12 берез-
ня 2001 року. 

4. Ключников А.А., Щербин В.Н., Рудько В.М. и др. Концептуальный проект 
извлечения топливосодержащих  материалов  и  обращения  с  радиоактив-
ными отходами объекта «Укрытие» (проект «СТАРТ») // Проблеми Чорноби-
ля. - 1998. - Вип. 2.  

5. Конюхов С., Кокоулин Э., Козин С., Куренной В. Преобразование четвертого 
энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в экологически безопас-
ную систему технологическим комплексом «Док-Кессон» // Междунар. конф. 
«Укрытие-98», 25 - 27 ноября 1998 г., Славутич, Украина (Тез. докл. – С. 56 - 
59. 

6. Стратегия извлечения ТСМ и обращения с РАО. П7. - НАЭК «Энергоатом», 
2000. 

7. Решение по прототипу извлечения ТСМ. П9. - НАЭК «Энергоатом», 2001. 
8. SIP-P-D1-19-120-STG-083-02. Стратегия обращения с ТСМ и радиоактивными 

отходами объекта «Укрытие». План дальнейших действий. - 2005. 
9. Розробка науково-технічних засад та обґрунтування принципових технологіч-

них рішень щодо вилучення ПВМ із об’єкта «Укриття» з використанням май-
бутнього безпечного конфайнмента та створення відповідної інфраструктури 
для подальшого поводження з ними: (Звіт з НДР, заключний) / ІПБ АЕС НАН 
України. – Арх. № 4018. – Чорнобиль, 2015. – 443 с. 

10. B462 Waste Encapsulation Plant. Pre-Construction Safety Report / Harwell Nuclear 
Facilities Department. - TR/Z805/017. - NUCEM. – 2006. – 108 p. 

11. B462 Waste Encapsulation Plant. Pre-Commissioning Safety Report / Harwell Nu-
clear Facilities Department. - TR/Z7805/053. - NUCEM. – 200. – 81 p. 

12. НРБУ-97/Д-2000. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіа-
ційний захист від джерел потенційного опромінення. 



ВИСНОВКИ 
 
В Україні та на міжнародному рівні були докладені вагомі зусилля 

щодо створення комплексного підходу для вирішення проблеми перетво-
рення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Головною метою 
всіх заходів із перетворення визначено захист персоналу, населення та 
навколишнього середовища від небезпеки ядерних і радіоактивних мате-
ріалів шляхом їхнього вилучення, ізоляції та захоронення. При цьому 
призначення НБК в якості останнього кроку перед початком перетворення 
об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему було визначено Зако-
ном України від 26 квітня 2001 р. «Про внесення змін до деяких законів 
України у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції». 
Закон передбачає, що «конфайнмент – захисна споруда, що містить у собі 
комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого чет-
вертого енергоблоку Чорнобильської АЕС матеріалів, що містять ядерне 
паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призна-
чено для здійснення діяльності з перетворення цього блоку в екологічно 
безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення та навко-
лишнього середовища». 

По завершенню проекту з будівництва НБК Україна отримає не тіль-
ки нову захисну оболонку, але й нові системи безпеки, моніторингу, ін-
фраструктуру, яку можна буде використовувати при проведенні в майбут-
ньому робіт з остаточного перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно 
безпечну систему. 

В Україні останнім часом переважала точка зору, що оскільки не іс-
нує необхідних технологій та технічних засобів із поводження з ядерними 
та високоактивними матеріалами, що містяться в об’єкті «Укриття», то 
необхідно відкласти їхнє вилучення, як мінімум, на 50 років. Така позиція, 
як виправдання бездіяльності в цьому напрямку, скоріш за все, приведе до 
того, що такі технології не з’являться і через 50 років. 

Ще одним приводом для заперечення необхідності вилучення ядер-
них матеріалів є відсутність в Україні сховища у стабільних геологічних 
формаціях, призначеного для захоронення довгоіснуючих відходів. Проте 
відсутність такого сховища не повинна стримувати роботи з перетворення 
об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Адже можливо піти 
шляхом варіанта відкладеного рішення, як це робиться у світовій практиці 
стосовно відпрацьованого ядерного палива, та створити тимчасові припо-
верхневі сховища. 

Слід урахувати, що після демонтажу нестабільних будівельних конс-
трукцій об’єкта «Укриття», який повинен бути виконаний одразу ж після 
створення конфайнмента, єдиним бар’єром, що перешкоджатиме розпо-

502 



 503

всюдженню радіоактивних речовин у довкілля, стане конфайнмент. Тим 
більше, що згідно з НРБУ-97/Д2000 статус об’єкта «Укриття» визначено 
як «місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ (тимчасове схо-
вище неорганізованих РАВ, яке знаходиться в стадії стабілізації і реконс-
трукції)». Тобто цей статус не зміниться і для комплексу НБК + об’єкт 
«Укриття». Тому розробка технології вилучення й контейнеризації ПВМ з 
метою створення додаткового бар’єра для фактично відкрито лежачих 
ядерно-небезпечних матеріалів повинна стати пріоритетним напрямком у 
роботах із перетворення об’єкта «Укриття» після спорудження нового 
конфайнмента. 

 

На думку багатьох спеціалістів і вчених, після завершення будівниц-
тва та введення в експлуатацію НБК, яке планується на 2017 р., виникає 
ряд нових наукових проблем, що пов’язані як з поточною безпекою 
об’єкта, так і з безпекою робіт, що плануються, з демонтажу його нестабі-
льних конструкцій, а також із подальшим вилученням ПВМ і поводжен-
ням з ними. 

 

Однією з головних проблем поточної безпеки об’єкта «Укриття» піс-
ля насуву НБК у проектне положення є прогнозоване погіршення радіа-
ційного стану в ряді його приміщень. Підвищення радіаційного забруд-
нення повітря у приміщеннях об’єкта відбудеться за рахунок висихання 
забруднених поверхонь конструкцій і різних скупчень матеріалів, вклю-
чаючи скупчення ПВМ. У багатьох випадках такі поверхні та скупчення 
будуть недосяжні для системи пилопригнічення. Тому стануть потрібни-
ми реалізації нових рішень із мінімізації негативного впливу такого фак-
тора. У міру демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта«Укриття», що 
виконують екрануючі функції, потужність дози всередині НБК буде під-
вищуватись.  

 

Крім того, підвищення потужності дози на відкритих ділянках буде 
обумовлено розсіюванням гамма-випромінювання на конструкціях НБК. 
Тому одним із завдань при виконанні робіт із демонтажу нестабільних 
конструкцій об’єкта «Укриття» стане прогнозування зміни радіаційного 
стану у процесі демонтажу, розробка та обґрунтування комплексу захис-
них заходів (обґрунтування послідовності демонтажу, виходячи з вимог із 
мінімізації доз опромінення персоналу, екранування, впровадження дис-
танційних технологій та ін.) . 

 

 

Іншим важливим науково-технічним завданням на етапі демонтажу 
нестабільних конструкцій є створення і впровадження ефективних техно-
логій дезактивації демонтованих металевих і залізобетонних конструкцій, 
що мають, як правило, тільки поверхневе забруднення. Це істотно скоро-
тить обсяг РАВ, що передаються на захоронення. 
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Перелік наукових завдань, що потребують вирішення для реалізації 
ключового етапу перетворення об’єкта «Укриття» - вилучення ПВМ та 
безпечного поводження з ними, досить великий. Перш за все слід зазначи-
ти, що НБК проектувався без детального врахування вимог щодо вилу-
чення й подальшого поводження з ПВМ. Безумовно, НБК створює певний 
базис для здійснення такої діяльності (система основних кранів, системи 
життєзабезпечення, простір для організації технологічних процесів щодо 
поводження з ПВМ), однак буде потрібним виконання значних обсягів 
додаткових робіт із дообладнання НБК. Тобто створення НБК є необхід-
ною умовою по перетворенню об’єкта «Укриття», але недостатньою. 

Для забезпечення ефективного й безпечного виконання робіт на всіх 
етапах поводження з ПВМ об'єкта «Укриття» необхідно виконати ком-
плекс досліджень і розробок, зокрема: 

поглиблене вивчення фізико-хімічних властивостей ПВМ з метою 
прогнозування процесу їхньої деградації та кількісної оцінки параметрів 
пилоутворення; 

розробку методів характеризації та первинного сортування ПВМ та 
інших РАВ у процесі вилучення їх у складних радіаційних умовах; 

удосконалення методів паспортизації ПВМ, у тому числі прямих ме-
тодів вимірювання вмісту в них ядерних матеріалів; 

розробку сучасних методів кондиціонування ПВМ для тривалого 
зберігання з урахуванням їхнього майбутнього захоронення. 

Таким чином, на теперішній час можна виділити такі основні наукові 
проблеми стосовно об'єкта «Укриття», що потребують вирішення та пос-
тійної уваги, у тому числі й після насуву НБК: 

моніторинг рівня ядерної та радіаційної безпеки; 
контроль і прогноз стану ПВМ; 
поводження з ядерними матеріалами та РАВ; 
розроблення технологій переведення ядерних матеріалів у контро-

льований стан. 
Нарешті необхідно розпочати активну діяльність із випробувань де-

монстраційних технологій вилучення ПВМ із використанням принципово 
нових засобів та обладнання. 

І кожна з вищевказаних проблем тягне за собою величезну кількість 
досліджень, експериментів, побудови аналітичних моделей і розрахунків. 

Виходячи з матеріалів цієї книги, можна зробити висновок, що за 
минулі 30 років зроблено дуже багато корисного й потрібного з питань 
ліквідації аварії на ЧАЕС. Але 30 років - це дуже великий термін, за який 
можна було зробити набагато більше. 

Проте завершення робіт по створенню нового безпечного конфайн-
мента є сьогодні головним завданням забезпечення безпеки персоналу, 
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населення та навколишнього середовища, що дасть змогу істотно знизити 
ризик можливого радіоактивного забруднення території в результаті об-
валення нестабільних будівельних конструкцій об'єкта. Але це ще не є 
перетворенням об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Це тіль-
ки початковий етап.  

І останнє. Ми повинні висловити подяку міжнародному співтоварис-
тву за всі гранти, за всю науково-технічну підтримку заходів із подолання 
Чорнобильської аварії. Але пора б уже і самим стати самостійними і не 
ходити постійно з простягнутою рукою до заморських інвесторів. А для 
цього повинні нарешті запрацювати накопичувальні фонди з поводження 
з РАВ та зняття з експлуатації ядерних установок, що вже давно створені 
в Україні.  
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