
Лекція № 5 

 

Радіаційна гігієна. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього 

середовища та виробнича шкідливість 

 

Радіаційна гігієна (РГ) – галузь гігієнічної науки і санітарної практики, 

метою якої є забезпечення безпеки для працюючих з джерелами іонізуючої 

радіації та для населення в цілому. 

Задачі РГ. 

1. Вивчення умов праці і захворюваності осіб, які працюють з радіонуклідами 

та іншим джерелами іонізуючих випромінювань; 

2. Створення комплексу загальних та індивідуальних заходів захисту з метою 

забезпечення безпечних умов праці та побуту населення; 

3. Здійснення радіаційного контролю за навколишнім середовищем: 

атмосферним повітрям, водою, ґрунтом, харчовими продуктами; 

4. Розробка заходів з попередження радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища; 

5. Обґрунтування  допустимих  рівнів опромінення різних груп паселення. 

 

Ізотопи радіоактивні – радіоактивні атоми з однаковим зарядом (атомним 

номером) і різними масовими числами, тобто з однаковою кількістю протонів та 

різною кількістю нейтронів у ядрі. 

Радіоактивність – спонтанне перетворення (розпад) ядер атомів 

(природних чи штучних) хімічних елементів, яке супроводжується 

випромінюваннями. 

Одиниці:  системна   -     Беккерель (Bq, Бк);    позасистемна – Кюрі (Кі). 

 

 

ВИДИ  РАДІОАКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ -  - розпад, -електронний, -

позитронний, електронний-К-захват, спонтанний поділ ядра, ізомерний перехід, 

термоядерні реакції (синтез ядер) 

 

Іонізуюче випромінювання – будь-яке випромінювання (потік квантів 

часток або квантів електромагнітного випромінювання), взаємодія якого з 

речовиною призводить до її іонізації (виникнення електричних зарядів 

протилежних знаків). 

ВИДИ  ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

1. Корпускулярне 

 

2. Електромагнітне 

(квантове) 

-  (ядра атомів гелію); 

-  (електрон чи позитрон); 

- р (протонне); 

- n (нейтронне) 

- γ (гамма); 

- рентгенівське; 

- космічне. 

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

1.   Велика енергія. 



2.   Велика проникаюча здатність. 

3.   Іонізуюча здатність. 

4.   Фотохімічна здатність. 

5.   Люмінесцентна здатність. 

6.   Теплова дія. 

7.   Сильна біологічна дія. 

 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

 

Вид випромі- 

нювання 
Енергія 

Довжина 

пробігу в 

повітрі 

Довжина пробігу 

в тканинах 

Іонізуюча здатність 

(кількість пар іонів на 1 

см пробігу) 

Альфа 1-10 до 20 см до 50 мкм 100-200 тис. 

Бета 0,1-10 до 15 м до 1 см 50-100 

Гамма 0,1-20 сотні м десятки см 1 

Нейтрони до 10 
сотні м 

 (до 3 км) 
десятки см сотні тис. 

 
ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

1. Енергія випромінювання (Дж, еВ). 

2. Проникаюча здатність (м, см, мм). 

3. Іонізуюча здатність. 
 

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Поглинута доза. 

Еквівалентна доза. 

Експозиційна доза. 

Щільність потоку частинок (для корпускулярних випромінювань). 

 

ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ 

 
№ ДОЗИ Одиниця  

в СІ 

Позасистемна  

одиниця 

1. ЕКСПОЗИЦІЙНА Кулон на кг (Кл/кг) Рентген (Р) 

2. ПОГЛИНЕНА Грей  

(Гр) 

Рад 

1Гр = 100 Рад 

3. ЕКВІВАЛЕНТНА Зіверт  

(Зв) 

Бер (бер) 

 

3. ЕФЕКТИВНА Зіверт  

(Зв) 

Бер (бер) 

 

 

Чутливість органів та систем до радіаційного впливу 

Найбільші - гонади, черевний кістковий мозок. 

Середні - внутрішні органи. 

Найменші - шкіра, кисті рук, стопи, кісткова тканина. 

 

 

 



Джерела іонізуючого випромінювання 

Джерела 

 

Природні  (фон) Антропогенні (техногенні 

Розсіяні випромінювання (в ґрунті, повітрі, воді)    Закриті 

Локальні  (райони з високим рівнем зовнішнього 

опромінення) 

Відкриті 

Космічне випромінювання Генераторні 

 

Основні принципи радіаційного захисту 

1.  Кількістю.  

2.  Часом. 

3.  Відстанню. 

4.  Екрануванням. 

 

БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ОПРОМІНЕННЯ 

№ Наслідки Дози 

 

Прояви 

1. Безпосередні 

соматичні  

(нестохастичні) 

Одночасно, 

великі 

Гостра променева хвороба. 

Хронічна променева хвороба. 

Локальні ураження (опіки, 

катаракта…) 

2. Віддалені соматичні 

наслідки 

(стохастичні) 

Тривало,  

малі 

Героефекти (скорочення 

тривалості життя). 

Лейкози. 

Пухлини. 

3. Віддалені генетичні 

(стохастичні) 

Невеликі Генні мутації. 

Хромосомні аберації. 

 

 

Категорії населення за Нормами радіаційної безпеки  

Категорія Характеристика Ліміт 

ефективної дози 

за рік в мЗв 

(бер) 

А (персонал) Особи, працюють з джерелами іонізуючих 

випромінювань 

 

20  (2) 

 

Б (персонал) Особи, які не зайняті роботою з джерелами 

іонізуючих випромінювань, але можуть 

отримувати додаткове опромінення 

(розташування робочих місць в приміщеннях 

та біля радіаційних об'єктів). 

 

2  (0,2) 

В Все населення 1 (0,1) 

 

 


