
Тема уроку 11, 12: Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Мета: оволодіти знаннями щодо можливого впливу на життя і здоров’я людини 

та сформувати необхідні навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей 

та навколишнього середовища. 

Іонізуючі випромінювання. Іонізуючим випромінюванням називається 

випромінювання, взаємодія якого з речовиною призводить до утворення у цій 

речовині іонів різного знаку. Іонізуюче випромінювання складається із 

заряджених та незаряджених частинок, до яких відносяться також фотони. 

Енергію частинок іонізуючого випромінювання вимірюють у позасистемних 

одиницях – електрон-вольтах, еВ. 1 еВ = 1,610
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 Дж. 

Розрізняють корпускулярне та фотонне іонізуюче випромінювання. 

Під дією іонізуючого випромінювання на організм людини у тканинах 

можуть відбуватися складні фізичні та біологічні процеси. В результаті іонізації 

живої тканини відбувається розрив молекулярних зв’язків і зміна хімічної 

структури різних сполук, що в свою чергу призводить до загибелі клітин. 

Розрізняють дві форми променевої хвороби – гостру та хронічну.  

Гостра форма виникає в результаті опромінення великими дозами за 

короткий інтервал часу.  

Хронічні ураження  розвиваються в результаті систематичного 

опромінення дозами, що перевищують гранично допустимі (ГДД).  

Розрізняють природні і створені людиною джерела випромінювання. 

Основну частину випромінювання населення Землі отримує від природних 

джерел. Природні джерела космічного та земного походження створюють 

природний радіаційний фон (ПРФ). 

Питання радіаційної безпеки регламентуються законом «Про радіаційну 

безпеку населення», нормами радіаційної безпеки (НРБ-99/2009) та іншими 

правилами та постановами. 

Захист часом полягає в тому, щоб обмежити час t перебування в умовах 

опромінення та не допустити перевищення допустимої дози. 

Захист відстанню ґрунтується на наступних фізичних засадах. Випромі-

нювання точкового або локалізованого джерела поширюється у всі сторони 



рівномірно, тобто є ізотропним. Звідси випливає, що інтенсивність 

випромінювання зменшується із збільшенням відстані R до джерела за законом 

обернених квадратів. 

Принцип екранування або поглинання ґрунтується на використанні 

процесів взаємодії фотонів із речовиною. 

Електромагнитні поля (ЕМП) і випромінювання. Природними 

джерелами електромагнітних полів та випромінювань є передусім: атмосферна 

електрика, радіовипромінювання сонця та галактик, електричне та магнітне 

поле Землі. Всі промислові та побутові електричні та радіоустановки є 

джерелами штучних полів та випромінювань, але різної інтенсивності.  

Механізм впливу ЕМП на біологічні об’єкти дуже складний і недостатньо 

вивчений. Але в спрощеному вигляді цей вплив можна уявити наступним 

чином: у електричному полі молекули, з яких складається тіло людини, 

поляризуються і орієнтуються за напрямком поля: у рідинах, зокрема в крові, 

під дією електрики з’являються іони і, як наслідок, струми. 

Суб’єктивні критерії негативного впливу ЕМП – головні болі, підвищена 

втомлюваність, дратівливість, порушення сну, задишка, погіршення зору, 

підвищення температури тіла. 

Методи та засоби захисту від впливу ЕМП. При невідповідності 

вимогам норм у залежності від робочого діапазону частот, характеру 

виконуваних робіт, рівня опромінення і необхідної ефективності захисту 

застосовують наступні способи та засоби захисту або їх комбінації: захист 

часом та відстанню; зменшення параметрів випромінювання безпосередньо в 

самому джерелі випромінювання; екранування джерела випромінювання; 

екранування робочого місця; раціональне розташування установок в робочому 

приміщенні; встановлення раціональних режимів експлуатації установок та 

роботи обслуговуючого персоналу; застосування засобів попереджувальної 

сигналізації (світлова, звукова тощо); виділення зон випромінювання; 

застосування засобів індивідуального захисту. 
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