
В рамках зазначеного проекту переслідува�
лася мета розробки та створення дослідного
зразка спеціалізованого обладнання визначен�
ня тритію на основі експрес�аналізу тритію у
витоках радіоактивних речовин з атомних
електростанцій (АЕС).

Актуальність розробки обумовлена, з одно�
го боку, необхідністю підвищення рівня без�
пеки АЕС та сховищ радіоактивних відходів
(РАВ), що є пріоритетним напрямком розвит�
ку ядерної енергетики, з іншого — необхідніс�
тю вдосконалення радіаційного контролю за
якістю підземних вод навколо АЕС, які вико�
ристовуються для господарських потреб.

Особливе місце серед небезпечних речовин,
що скидаються у водоймища та підземні води
при нормальній експлуатації АЕС, займає
тритій, оскільки це — активний елемент, який
негативно впливає на процеси синтезу орга�
нічних структур та стан здоров'я людини. Не�
обхідно враховувати, що у випадку аварійних
ситуацій на АЕС активність тритію, котрий
може потрапити у навколишнє середовище,
зростає на декілька порядків, що призведе до
тяжких наслідків або навіть екологічної ката�

строфи. Існуючі в даний час методи визначен�
ня тритію, засновані на модельних розрахун�
ках розповсюдження радіоактивних речовин
у підземних водах, не забезпечують якісного
та швидкого аналізу визначення його конце�
нтрації у навколишньому середовищі.

На сьогодні в Україні не виробляються при�
лади для визначення вмісту тритію в об'єктах
навколишнього середовища, а ті, що експорту�
ються (напр., сцинтиляційний спектрометр типу
QUANTILUS�1220), не відповідають підвище�
ним вимогам оперативного виявлення низькоак�
тивних джерел випромінювання, причому кош�
тують дуже дорого — декілька сотень тисяч євро.

В процесі реалізації проекту і розроблення
та створення діючого автоматизованого комп�
лексу вимірювання тритію було удосконалено
метод виявлення передаварійного стану техно�
логічних систем АЕС на основі експрес�ана�
лізу тритію у витоках радіоактивних речовин з
АЕС та розроблена методологія його застосу�
вання в системах ядерної і радіаційної безпеки
АЕС. Було розроблено та виготовлено діючий
експериментальний зразок автоматизованого
багатофункціонального комплексу експрес�ана�
лізу тритію для оперативного виявлення його
вмісту та активності в викидах АЕС та об'єктах
навколишнього середовища.
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Завдяки низькому фону і високій чутливості
комплекс можна використовувати в екологіч�
них та наукових дослідженнях β�активності ма�
теріалів та проб оточуючого середовища.
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