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Фізика і астрономія 

Урок 37-38 

Тема:  Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. Ядерні реакції. 

Закони радіоактивного розпаду 

Мета уроку: познайомити учнів із біологічною дією радіоактивного 

випромінювання та способами захисту організму від випромінювання.  Вивчити 

поняття ядерної реакції, розглянути практичне застосування. 

 Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву.  

Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність. 

 

Матеріали до уроку: 

Доза випромінювання. Характер впливу іонізуючого випромінювання залежить від 

дози поглиненого випромінювання та його виду. 

Доза поглиненого випромінювання — відношення енергії випромінювання, 

поглиненої тілом, яке опромінюється, до його маси: 
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У СІ дозу поглиненого випромінювання виражають у греях (Гр): 
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1 Гр дорівнює дозі поглиненого випромінювання, за якої опроміненій речовині 

масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж. Природний фон 

радіації (космічні промені, радіоактивність навколишнього середовища та 

людського тіла) становить на рік дозу випромінювання близько 2∙10
-3

 Гр на 

людину. Міжнародна комісія з радіаційного захисту встановила для осіб, котрі 

працюють із випромінюванням, гранично припустиму на рік дозу, яка дорівнює 

0,05 Гр. Доза випромінювання в 3—10 Гр, отримана за короткий час, є 

смертельною. 

На практиці широко використовується позасистемна одиниця дози ви-

промінювання — рентген 1 Р; 1 Гр відповідає приблизно 100 Р. 

Коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання. За однієї й тієї самої дози 

поглиненого випромінювання різні види випромінювання викликають 

неоднаковий біологічний ефект. Біологічні ефекти, що викликаються будь-яким 

іонізуючим випромінюванням, прийнято оцінювати у порівнянні з ефектом від 

рентгенівського та гамма-випромінювання. Наприклад, за однієї і тієї самої 

поглиненої дози біологічний ефект від дії а-випромінювання буде в 20 разів 

більший, ніж від у-випромінювання. Від дії швидких нейтронів ефект може бути в 

10 разів більший, ніж від у-випромінювання; від дії β-випромінювання — такий 

самий, як і від у-випромінювання. 

У зв'язку з цим відмінність біологічної дії різних видів випромінювання прийнято 

характеризувати коефіцієнтом якості К. Прийнято, що коефіцієнт якості 



рентгенівського та гамма-випромінювання дорівнює одиниці. Коефіцієнт якості а-

випромінювання дорівнює 20, швидких нейтронів — 10, 

Коефіцієнт якості К показує, у скільки разів радіаційна небезпека від впливу на 

живий організм даного виду випромінювання є більшою, ніж від впливу γ-

випромінювання (за однакових доз поглинання). 

Коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання 
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Еквівалентна доза. У зв'язку з тим, що за однієї й тієї самої дози поглинання різне 

випромінювання викликає різний біологічний ефект, для 

оцінки цього ефекту було введено величину, яка називається еквівалент 

ною дозою (Н). 

Еквівалентна доза поглиненого випромінювання визначається як добуток дози 

поглиненого випромінювання на коефіцієнт якості: 

H = D ∙ K  

Одиниця еквівалентної дози — зіверт (Зв). 

1 Зв дорівнює еквівалентній дозі, за якої доза поглиненого γ-випромінювання 

дорівнює 1 Гр. 

Величина еквівалентної дози визначає відносно безпечні та дуже небезпечні для 

живого організму дози опромінення. 

 

         

 

 

Оцінюючи вплив іонізуючого випромінювання на живий організм, враховують і те, 

що одні частини тіла (органи, тканини) більш чутливі, ніж інші. Наприклад, за 

однакової еквівалентної дози поглиненого випромінювання виникнення раку в 

легенях є більш імовірним, ніж у щитоподібній залозі. 

Іншими словами, кожний орган і тканина мають певний коефіцієнт радіаційного 

ризику (для легень, наприклад, він дорівнює 0,12, а для щитоподібної залози — 

0,03). 

 

Поглинена й еквівалентна дози залежать від часу опромінення. За інших рівних 

умов ці дози тим більші, чим більший час опромінення. 

Захист організмів від випромінювання. Під час роботи з будь-яким 

джерелом радіації необхідно вживати заходів для радіаційного захисту. 

Найпростіший метод захисту — це ізоляція персоналу від джерела випромінювання 

на досить велику відстань. Ампули з радіоактивними препаратами не слід брати 

руками. Треба користуватися спеціальними щипцями з довгою ручкою. 

Для захисту від випромінювання використовують перешкоди з поглинаючих 

Припустима доза опромінення <0,25Гр 

Доза опромінення, яка викликає променеву хворобу 1—6 Гр 

Смертельна доза опромінення 6—10 Гр 



матеріалів. Наприклад, захистом від β-випромінювання може бути шар алюмінію 

товщиною у кілька міліметрів. Найбільш складним є захист від γ -випромінювання і 

нейтронів через їх велику проникну здатність. Кращим поглиначем γ-променів є 

свинець. Повільні нейтрони добре поглинаються бором і кадмієм. Швидкі нейтрони 

попередньо уповільнюються за допомогою графіту. 

 

Ядерні реакції - це перетворення атомних ядер внаслідок їх взаємодії з 

елементарними частками або між собою. Ядерні реакції відбуваються переважно 

при бомбардуванні ядер якоїсь речовини потоком прискорення частинок. 

Символічні  ядерні реакції записують у вигляді: 

А+ а →В + в , або А(а,в) В, де 

 А- початкове ядро; 

    а- частинка,яка викликає ядерну реакцію;  

    В-нове ядро;  

    в- частинка, що виникає при реакції.  

     При ядерній реакції справджується закон збереження імпульсу,моменту 

імпульсу, енергії, електричного заряду, кількості нуклонів.  

      Але ядерна реакція в залежності від енергії  частинки а може проходити і так 

















реакція ядернавВ

 розсіяння непружнеа*А

розсіяння пружнеаА
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Всього відомо науці 10000 реакцій. У зв’язку з цим виникає необхідність 

класифікації ядерної реакції. Розглянемо різні види класифікацій в залежності від 

різних ознак.  

  I. За значенням енергії частинок, що викликають реакції: 

а)  при малих енергіях Е ≤ 1кеВ),  

б)  низьких  1кеВ  ≤ Е ≤ 1МеВ 

в)  середніх 1МеВ  ≤ Е ≤ 100МеВ 

г) значних  100МеВ  ≤ Е ≤ 1 ГеВ 

д)  високих 1ГеВ  ≤  Е ≤ 500ГеВ 

є)  надвисоких Е ˃ 500ГеВ . 

       II. Залежно від природи часток, які беруть участь у ядерних реакція: 

               а) під дією нейтронів. Вони найчисленніші і мають велике практичне 

застосування. Причина цього полягає в тому, що нейтрон з будь-якою енергією 

вільно проникає в усі ядра атомів. Ряд наймасивніших ядер  (U 233

92
, U 235

92
, Pu 239

94
)  зазнає 

поділу при захопленні повільних нейтронів. Ці ядерні реакції лежать в основі роботи 

ядерних реакторів на повільних нейтронах. Ядра U 239

92
  Th 232

90
 та інші важкі ядра 

зазнають поділу тільки під дією швидких нейтронів.  На таких реакціях грунтується 

робота реакторів на швидких нейтронах.  

             б) заряджених частинок.  При наявності великої власної енергії  зарядні 

частинки можуть підійти близько до ядра  і викликати ядерну реакцію. Якщо  

енергія мала, то ядро почне відштовхувати  зарядні частки (d –частки, протони)  

              в) фотонів: γ –квантів. Такі реакції можуть відбуватись, коли енергія γ - 



квантів більша за енергію зв'язку нуклона в ядрі. Вони називаються фотоядерними 

реакціями. Ядро може "вибухнути", роздробившись на велику кількість осколків, що 

нагадує  зірку. Тому такий процес називають утворенням "зірок".  

      III . За масовим числом: 

а) на легких ядрах (А<50) 

б) на середніх ядрах ( 50 < А < 100) 

в) на масивних ядрах ( А< 100) 

      IV. В залежності від проходження ядерної реакції енергія: 

а) поглинається, Q < 0 то реакція називається ендотермічною; 

б) виділяється, Q ˃ 0 то реакція називається екзотермічною. 

      V. В залежності від участі людини: 

            а) некеровані – людина не може вплинути на процес проходження реакції. 

     Поділ важкого ядра являє собою процес його перетворення в два або кілька ядер. 

Вимушений поділ відбувається під дією нейтронів, тому і являє собою ядерну 

реакцію. 

              б) керовані – відбуваються за допомогою впливу людини в атомних 

реакторах, які досить складні, як в технічному, так і в технологічному відношенні 

установки. 

Всі процеси в ядерному реакторі автоматизовані .Застосування : ядерні реактори - 

складова частина АЕС. За допомогою анімації давайте розглянемо принцип роботи 

атомної електростанції. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

(конспект зробити лише про ядерні реакції) 

Записати відповіді на запитання: 

1. У чому полягає причина негативного впливу радіації на живі організми? 

2. Який вид радіоактивного випромінювання є найбільш небезпечним для 

опромінення людини: а) α-випромінювання; б) β-випромінюван-ня; в) γ-

випромінювання? 

3. У чому полягає механізм іонізації атомів і молекул? 

4. У чому полягає біологічна дія іонізуючих випромінювань? 

5. Які фактори слід враховувати, оцінюючи вплив іонізуючого випромінювання на 

живий організм? 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0988025226  

E-mail chervyak.v92@gmail.com 
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