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діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на 

підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, 

усвідомлення необхідності обов’язкового дотримання заходів гігієни  праці на 

робочих місцях. 

 

Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки: 

Предмети, що забезпечують: фізика, біологія, безпека життєдіяльності. 

Предмети, які забезпечуються: торговельне устаткування, товарознавство 

продовольчих товарів, товарознавство непродовольчих товарів, організація та 

технологія торговельних процесів, виробництво харчової продукції, організація 

харчування туристів в готелях та інші. 

 

Забезпечення заняття: конспект лекції, підручники 

 

Проведення заняття 

І  Організаційний момент: 

 перевірка готовності групи та аудиторії до заняття, забезпечення 

санітарного стану аудиторії 

 

ІІ Вступна частина 

 Мотивація заняття, визначення та значення заняття в темі та курсі в 

цілому 

 Актуалізація знань, постановка навчальної проблеми 

 Роз’яснення технології проведення заняття 

План 

1. Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань, 

електричних і магнітних полів. 

2. Випромінювання оптичного діапазону. 

3. Іонізуюче випромінювання. 
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 ІІІ Основна частина 

1. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону 

Джерела електромагнітних полів радіочастот, класифікація електромагнітних 

випромінювань за частотним спектром 

Розрізняють природні та штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП). 

У процесі еволюції біосфера постійно перебуває під впливом ЕМП природного 

походження (природний фон): електричне та магнітне поля Землі, космічні ЕМП, 

передусім ті, що генеруються Сонцем. У період науково-технічного прогресу 

людство створило і все ширше використовує штучні джерела ЕМП. У 

теперішній час ЕМП антропогенного походження (зумовлені діяльністю 

людини) значно перевищують природний фон і є тим несприятливим чинником, 

чий вплив на людину з року в рік зростає.  

Джерелами, що генерують ЕМП антропогенного походження, є 

телевізійні та радіотрансляційні станції, установки для радіолокації та 

радіонавігації, високовольтні лінії електропередач, промислові установки 

високочастотного нагрівання, пристрої, що забезпечують мобільний та сотовий 

телефонні зв'язки, антени, трансформатори і т. ін. По суті, джерелами ЕМП 

можуть бути будь-які елементи електричного кола, через які проходить 

високочастотний струм. Причому ЕМП змінюється з тою ж частотою, що й 

струм, який його створює. 

Електромагнітні поля характеризуються певною енергією, яка 

поширюється в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Основними 

параметрами електромагнітних хвиль є: довжина хвилі А., м; частота коливання 

/, Гц; швидкість поширення радіохвиль с, яка практично дорівнює швидкості 

світла с = 300 000 000 

м/с.  

Залежно від частоти коливань (довжини хвилі) радіочастотні 

електромагнітні випромінювання поділяються на низку діапазонів (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19. Спектр діапазонів електромагнітних випромінювань 

радіочастот 

 
 

Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини, рівні 

допустимого опромінення 

Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону частот, 

інтенсивності та тривалості дії, характеру випромінювання (неперервне чи 

модульоване), режиму опромінення, розміру опромінюваної поверхні тіла, 

індивідуальних особливостей організму. 
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ЕМП можуть викликати біологічні та функціональні несприятливі ефекти 

в організмі людини.  

Функціональні ефекти виявляються у передчасній втомлюваності, частих 

болях голови, погіршенні сну, порушеннях центральної нервової (ЦНС) та 

серцево-судинної систем. При систематичному опроміненні ЕМП 

спостерігаються зміни кров'яного тиску, сповільнення пульсу, нервово-психічні 

захворювання, деякі трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів та ін.). 

Сучасні дослідження вказують на те, що радіочастотне випромінювання, 

впливаючи на ЦНС, є вагомим стрес-чинником. 

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП виявляються у тепловій та 

нетепловій дії. Нині достатньо вивченою можна вважати лише теплову дію 

ЕМП, яка призводить до підвищення температури тіла та місцевого вибіркового 

нагрівання органів та тканин організму внаслідок переходу електромагнітної 

енергії у теплову. Таке нагрівання особливо небезпечне для органів зі слабкою 

терморегуляцією (головний мозок, око, нирки, шлунок, кишківник, сім'яники). 

Наприклад, випромінювання сантиметрового діапазону призводять до появи 

катаракти, тобто до поступової втрати зору. 

Механізм та особливості нетеплової дії ЕМП радіочастотного діапазону 

ще до кінця не з'ясовані. Частково таку дію пояснюють специфічним впливом 

радіочастотного випромінювання на деякі біофізичні явища: біоелектричну 

активність, що може призвести до порушення усталеного перебігу хімічних та 

ферментативних реакцій; вібрацію субмікроскопічних структур; енергетичне 

збудження (часто резонансне) на молекулярному рівні, особливо на конкретних 

частотах у так званих вікнах прозорості. 

Змінне ЕМП являє собою сукупність магнітного та електричного полів і 

поширюється в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Основним 

параметром, що характеризує магнітне та електричне поля є напруженість: Н - 

напруженість магнітного поля, А/м; Е - напруженість електричного поля, В/м. 

Простір навколо джерела ЕМП умовно поділяють на ближню зону (зону 

індукції) та дальню зону (зону випромінювання). У ближній зоні зазвичай 

знаходяться робочі місця з джерелами електромагнітних випромінювань НЧ, СЧ, 

ВЧ, ДВЧ. Робочі місця з джерелами електромагнітних випромінювань з 

довжиною хвилі меншою, ніж 1 м (УВЧ, НВЧ, НЗВЧ), знаходяться практично 

завжди у дальній зоні, у якій електромагнітна хвиля вже сформувалася. У цій 

зоні ЕМП оцінюється за кількістю енергії (потужності), що переноситься хвилею 

у напрямку свого поширення.. 

Дотримання допустимих значень ЕМП контролюють шляхом 

вимірювання напруженостей на робочих місцях і в місцях можливого 

перебування персоналу, в яких є джерела ЕМП. Контроль необхідно проводити 

періодично, однак не менше, ніж один раз на рік, а також при введенні в 

експлуатацію нових чи модернізованих установок з джерелами ЕМП, після їх 

ремонту, переналагодження, а також при організації нових робочих місць. 

Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону 

Засоби та заходи захисту від ЕМ випромінювань радіочастотного 

діапазону поділяються на індивідуальні та колективні. Останні можна поділити 

на організаційні, технічні та лікувально-профілактичні. 

До організаційних заходів колективного захисту належать: 
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- розміщення об'єктів, які випромінюють ЕМП таким чином, щоб звести 

до мінімуму можливе опромінення людей; 

- "захист часом" - перебування персоналу в зоні дії ЕМП обмежується 

мінімально необхідним для проведення робіт часом; 

- "захист відстанню" - віддалення робочих місць на максимально 

допустиму відстань від джерел ЕМП; 

- "захист кількістю" - потужність джерел випромінювання повинна бути 

мінімально необхідною; 

- виділення зон випромінювання ЕМП відповідними знаками безпеки; 

- проведення дозиметричного контролю. Технічні засоби колективного 

захисту передбачають: 

- екранування джерел випромінювання ЕМП; 

- екранування робочих місць; 

- дистанційне керування установками, до складу яких входять джерела 

ЕМП; 

- застосування попереджувальної сигналізації. 

До лікувально-профілактичних заходів колективного захисту належать: 

- попередній та періодичні медогляди; 

- надання додаткової оплачуваної відпустки та скорочення тривалості 

робочої зміни; 

- допуск до роботи з джерелами ЕМП осіб, вік яких становить не менше 

18 років, а також таких, що не мають протипоказів за станом здоров'я. 

Одним із найбільш ефективних технічних засобів захисту від ЕМ 

випромінювань радіочастотного діапазону, що знаходить широке застосування у 

промисловості, є екранування. Для екранів використовуються, головним чином, 

матеріали з великою електричною провідністю (мідь, латунь, алюміній та його 

сплави, сталь). Екрани виготовляються із металевих листів або сіток у вигляді 

замкнутих камер, шаф чи кожухів, що під'єднуються до системи заземлення. 

Принцип дії захисних екранів базується на поглинанні енергії випромінювання 

матеріалом з наступним відведенням в землю, а також на відбиванні її від 

екрана. 

Захист приміщення від впливу зовнішніх ЕМП можна забезпечити 

шляхом оклеювання стін металізованими шпалерами та облаштування на вікнах 

металевих сіток. 

Як засоби індивідуального захисту від ЕМ випромінювань 

застосовуються халати, комбінезони, захисні окуляри та ін. Матеріалом для 

халатів та комбінезонів слугує спеціальна радіотехнічна тканина, в структурі 

якої тонкі металеві нитки утворюють сітку. Для захисту очей використовують 

спеціальні радіозахисні окуляри ОРЗ-5 (ЗП5-90), на скло яких нанесено тонку 

прозору плівку напівпровідникового олова. 

2.Випромінювання оптичного діапазону 
Оптичний діапазон охоплює ділянки електромагнітного випромінювання, 

до складу якої входять інфрачервоні (14), видимі (ВВ) та ультрафіолетові (УФ) 

випромінювання  

Розглянемо детальніше випромінювання, що входить до складу 

оптичного діапазону. 
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Інфрачервоні випромінювання 

Інфрачервоні випромінювання чинять на організм людини переважно 

теплову дію. Тому джерелом ІЧ випромінювань с будь-яке нагріте тіло, причому 

його температура визначає інтенсивність теплового випромінювання  

Залежно від довжини хвилі ІЧ-випромінювання поділяються на коротко 

хвильові з довжиною хвилі від 0,76 до 1.4 мкм (мікрометр) та довгохвильові - 

понад 1,4 мкм. Саме довжина хвилі значною мірою обумовлює проникну 

здатність ІЧ-випромінювань. Найбільшу проникну здатність мають 

короткохвильові ІЧ-випромінювання, які впливають на органи та тканини 

організму людини, що знаходяться на глибині кількох сантиметрів від поверхні 

тіла. Промені довгохвильового діапазону затримуються поверхневим шаром 

шкіри. Спектр ІЧ-випромінювань (довгохвильових чи короткохвильових), в 

основному, залежить від температури джерела променів: при температурі до 

100С випромінюються довгохвильові промені, а при температурі понад 100 С - 

короткохвильові. 

Вплив ІЧ-випромінювань на людину може бути загальним та локальним і 

призводить він зазвичай до підвищення температури. При довгохвильових 

випромінюваннях підвищується температура поверхні тіла, а при 

короткохвильових - органів та тканин організму, до яких здатні проникнути 

промені. Більшу небезпеку являють собою короткохвильові випромінювання, які 

можуть здійснювати безпосередній вплив на оболонки та тканини мозку і тим 

самим призвести до виникнення так званого теплового удару. Людина при цьому 

відчуває запаморочення, біль голови, порушується координація рухів, настає 

втрата свідомості. Можливим наслідком впливу короткохвильових ІЧ-

випромінювань на очі є поява катаракти. Досить часто таке професійне 

захворювання трапляється в склодувів. 

При тривалому перебуванні людини в зоні теплового променевого 

потоку, як і при систематичному впливі високих температур, відбувається різка 

зміна теплового балансу в організмі. При цьому порушується робота 

терморегулювального апарату, посилюється діяльність серцево-судинної та 

дихальної систем, відбувається значне потовиділення, яке призводить до втрати 

потрібних організмові солей. Інтенсивність теплового опромінення обумовлює 

також появу певних нервових розладів: дратівливість, часті болі голови, 

безсоння. Серед працівників "гарячих" цехів (прокатників, ливарників та ін.) 

відзначається значний відсоток осіб, які страждають на неврастенію. 

Таким чином, ІЧ-випромінювання впливають на організм людини, 

порушують його нормальну діяльність та функціонування органів і систем, що 

може призвести до появи професійних та професійно зумовлених захворювань. 

Ступінь впливу ІЧ-випромінювань залежить від низки чинників: спектра 

та інтенсивності випромінювання; площі поверхні, яка випромінює 14 промені; 

розміру ділянок тіла людини, що опромінюються; тривалості впливу; кута 

падіння 14 променів і т. ін. 

У промисловості джерелами інтенсивного випромінювання хвиль 

інфрачервоного спектра є: нагріті поверхні стін, печей та їх відкриті отвори, 

ливарні та прокатні стани, струмені розплавленого металу, нагріті деталі та 

заготовки, різні види зварювання та плазмового оброблення тощо. 

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо 

встановити регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих 
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через технологічні вимоги, технічну недосяжність або економічно обґрунтовану 

недоцільність, використовують обдування, повітряне та водоповітряне 

душування тощо.  

Інтенсивність інфрачервоного теплового випромінювання вимірюється 

актинометрами, а спектральна інтенсивність випромінювання - інфрачервоними 

спектрографами типу ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 та радіометром ІЧ-

випромінювання РАТ-2П. 

До основних заходів та засобів щодо зниження небезпечної та шкідливої 

дії ІЧ-випромінюваня належать: 

- зниження інтенсивності випромінювання джерел шляхом 

удосконалення технологічних процесів та устаткування; 

- раціональне розташування устаткування, що є джерелом ІЧ-

випромінювання; 

- автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами; 

- використання повітряних та водоповітряних душів у "гарячих" цехах; 

- застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів; 

- раціоналізація режимів праці та відпочинку (захист часом); 

- проведення попереднього та періодичних медоглядів; 

- використання засобів індивідуального захисту. 

Перелічені заходи та засоби більш детально розглянуті у п. 2.2.4 цього 

підручника. 

3. Іонізуюче випромінювання 
Види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючого 

випромінювання 

Іонізуюче випромінювання - це випромінювання, взаємодія якого з 

середовищем призводить до утворення електричних зарядів (іонів) різних знаків. 

Джерелом іонізуючого випромінювання є природні та штучні радіоактивні 

речовини та елементи (уран, радій, цезій, стронцій та ін.). Джерела іонізуючого 

випромінювання широко використовуються в атомній енергетиці, медицині (для 

діагностики та лікування) та в різних галузях промисловості (для дефектоскопії 

металів, контролю якості зварних з'єднань, визначення рівня агресивних 

середовищ у замкнутих об'ємах, боротьби з розрядами статичної електрики і т. 

ін.). 

Іонізуюче випромінювання поділяється на електромагнітне (фотонне) та 

корпускулярне. До останнього належать випромінювання, що складаються із 

потоку частинок, маса спокою яких не дорівнює нулю (альфа- і бета-частинок, 

протонів, нейтронів та ін.). До електромагнітного випромінювання належать 

гамма - та рентгенівські випромінювання. 

Альфа-випромінювання - це потік позитивно заряджених частинок (ядер 

атомів гелію), що рухаються зі швидкістю 20 000 км/с. 

Бета-випромінювання - це потік електронів та позитронів, швидкість 

яких наближається до швидкості світла. 

Гамма-випромінювання - це короткохвильове електромагнітне 

випромінювання, яке за своїми властивостями подібне до рентгенівського, однак 

має значно більшу швидкість (приблизно дорівнює швидкості світла) та енергію. 

Іонізуюче випромінювання характеризується двома основними 

властивостями: здатністю проникати через середовище, що опромінюється, та 
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іонізувати повітря і живі клітини організму. Причому обидві ці властивості 

іонізуючого випромінювання зв'язані між собою обернено пропорційною 

залежністю. 

Найбільшу проникну здатність мають гамма - та рентгенівське 

випромінювання. Альфа- та бета-частинки, а також інші, що належать до 

корпускулярного іонізуючого випромінювання, швидко втрачають свою енергію 

на іонізацію, тому в них порівняно низька проникна здатність. 

Дія іонізуючого випромінювання оцінюється дозою випромінювання. 

Розрізняють поглинуту, еквівалентну та експозиційну дози. 

Поглинута, еквівалентна та експозиційна дози за одиницю часу (1с) 

називаються потужностями відповідних доз. 

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини 

При вивченні дії іонізуючого випромінювання на організм людини були 

виявлені наступні особливості. 

1. У людини відсутні органи чуття, що реагують на іонізуюче 

випромінювання, тому його дія на організм людини відбувається непомітно. 

2. Висока ефективність поглинутої енергії. Навіть невелика кількість 

поглинутої енергії іонізуючого випромінювання може спричинити суттєві 

біологічні зміни в організмі людини. 

3. Наявність прихованого (інкубаційного) періоду виявлення дії 

іонізуючого випромінювання. Цей період, який ще часто називають періодом 

уявного благополуччя, тим менший, чим вища доза опромінення. 

4. Дія малих доз іонізуючого випромінювання може накопичуватись 

(кумулятивний ефект). 

5. Іонізуюче випромінювання діє не лише безпосередньо на людину, а й 

на її потомство (генетичний ефект). 

6. Різні органи організму людини мають різну чутливість до іонізуючого 

випромінювання  

7. Ступінь дії іонізуючого випромінювання залежить від індивідуальних 

особливостей організму людини. 

8. Наслідки опромінення істотно залежать від його дози та частоти. 

Одноразова дія іонізуючого випромінювання великої дози зумовлює більші 

зміни в організмі людини, ніж його фракціонована дія. 

9. Залежно від еквівалентної дози опромінення та індивідуальних 

особливостей людини зміни в її організмі можуть набути незворотного 

характеру. 

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини може бути 

зовнішньою, внутрішньою (якщо радіоактивна речовина потрапила в організм 

людини при вдиханні чи з їжею) та комбінованою. Ступінь радіаційного 

ураження залежить від виду випромінювання, тривалості та дози опромінення, 

фізико-хімічних властивостей радіоактивної речовини та індивідуальних 

особливостей організму людини. 

Іонізуюче випромінювання, проникаючи в організм людини, передає 

свою енергію органам та тканинам шляхом збудження та іонізації атомів і 

молекул, що входять до складу клітин організму. Це веде до зміни хімічної 

структури різноманітних з'єднань, що призводить до порушення біологічних 

процесів, обміну речовин, функції кровотворних органів, змін у складі крові 
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тощо. Радіаційні ураження можуть бути загальними та місцевими (променеві 

опіки шкіри, слизових оболонок і т. ін.). 

У табл. 2.17 наведено характерні біологічні та функціональні порушення 

в організмі людини залежно від сумарної поглинутої дози при одноразовому 

загальному опроміненні: Гр (Грей-1 кг/1дж) 

Таблиця 2.17. Характерні порушення в організмі людини залежно від 

сумарної поглинутої дози при одноразовому загальному опроміненні 

 
Тривала дія іонізуючого випромінювання в дозах, що перевищують 

гранично допустимі, може спричинити променеву хворобу, яка характеризується 

зазвичай такими ознаками: порушення сну, погіршення апетиту, сухість шкіри 

(перша стадія); розлади органів травлення, порушення обміну речовин, зміни 

серцево-судинної системи, руйнування кровоносних судин (друга стадія); 

крововиливи в судинах мозку та серцевому м'язі, випадіння волосся, катаракта, 

порушення діяльності статевих органів, генетичні порушення (третя стадія). 

Нормування іонізуючого випромінювання 

Допустимі дози іонізуючого випромінювання регламентуються Нормами 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Згідно з цим нормативним документом 

визначені наступні категорії опромінюваних осіб: 

- категорія А - особи, що постійно чи тимчасово працюють з джерелами 

іонізуючого випромінювання; 

- категорія Б - обмежена частина населення (особи, що не працюють 

безпосередньо з джерелами випромінювання, але за умовами проживання або 

розташування робочих місць можуть підлягати опроміненню);  

- категорія В - населення області, країни. 

За ступенем чутливості до іонізуючого випромінювання встановлено три 

групи критичних органів (тканин) організму, опромінення яких спричинює 

найбільшу шкоду здоров'ю людини: 

І - усе тіло, статеві органи, червоний кістковий мозок;  

II - щитоподібна залоза, м'язи, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, 

шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока;  

III - кісткова тканина, шкіра, кисті, передпліччя, литки, стопи.  

 

Захист від іонізуючого випромінювання 

Умови безпеки при використанні радіоактивних ізотопів у промисловості 

передбачають розробку комплексу захисних заходів та засобів не лише стосовно 

осіб, які безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами, але й тих, хто 

знаходиться у суміжних приміщеннях, а також населення, що проживає поруч з 

небезпечним підприємством (об'єктом).  
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Засоби та заходи захисту від іонізуючого випромінювання поділяються 

на: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні. 

Організаційні заходи від іонізуючого випромінювання передбачають 

забезпечення виконання вимог норм радіаційної безпеки. Приміщення, які 

призначені для роботи з радіоактивними ізотопами повинні бути ізольовані від 

інших і мати спеціально оброблені стіни, стелі, підлоги. Відкриті джерела 

випромінювання і всі предмети, які опромінюються повинні знаходитись в 

обмеженій зоні, перебування в якій дозволяється персоналу у виняткових 

випадках, та й то короткочасно. На контейнери, устаткування, двері приміщень 

та інші об'єкти наноситься попереджувальний знак радіаційної небезпеки (на 

жовтому фоні - чорний схематичний трилисник). 

На підприємствах складаються та затверджуються інструкції з охорони 

праці, у яких зазначено порядок та правила безпечного виконання робіт. Для 

проведення робіт необхідно, за можливістю, обирати якнайменшу достатню 

кількість ізотопів ("захист кількістю"). Застосування приладів більшої точності 

дає можливість використовувати ізотопи з меншою активністю ("захист 

якістю"). Необхідно також організувати дозиметричний контроль та своєчасне 

збирання і видалення радіоактивних відходів із приміщень у спеціальних 

контейнерах. 

До технічних заходів та засобів захисту від іонізуючого випромінювання 

належать: застосування автоматизованого устаткування з дистанційним 

керуванням; використання витяжних шаф, камер, боксів, що оснащені 

спеціальними маніпуляторами, які копіюють рухи рук людини; встановлення 

захисних екранів. 

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають: забезпечення чистоти 

приміщень, включаючи щоденне вологе прибирання; улаштування припливно-

витяжної вентиляції з щонайменше п'ятиразовим повітрообміном; дотримання 

норм особистої гігієни, застосування засобів індивідуального захисту. 

До лікувально-профілактичних заходів належать: попередній та 

періодичні медогляди осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; 

встановлення раціональних режимів праці та відпочинку; використання 

радіопротекторів - хімічних речовин, що підвищують стійкість організму до 

іонізуючого опромінення. 

Захист працівника від негативного впливу джерела зовнішнього 

іонізуючого випромінювання досягається шляхом: 

- зниження потужності джерела випромінювання до мінімально 

необхідної величини ("захист кількістю"); 

- збільшення відстані між джерелом випромінювання та працівником 

("захист відстанню"); 

- зменшення тривалості роботи в зоні випромінювання ("захист часом"); 

- встановлення між джерелом випромінювання та працівником захисного 

екрана ("захист екраном"). 

Захисні екрани мають різну конструкцію і можуть бути стаціонарними, 

пересувними, розбірними та настільними. Вибір матеріалу для екрана та його 

товщина залежать від виду іонізуючого випромінювання, його рівня та 

тривалості роботи. 

Для захисту від альфа-випромінювання немає необхідності 

розраховувати товщину екрана, оскільки завдяки малій проникній здатності 



10 

цього випромінювання шар повітря в кілька сантиметрів, гумові рукавички вже 

забезпечують достатній захист. 

Екран для захисту від бета-випромінювання виготовляють із матеріалів з 

невеликою атомною масою (плексиглас, алюміній, скло) для запобігання 

утворенню гальмівного випромінювання. Досить ефективними є двошарові 

екрани: з боку джерела випромінювання розташовують матеріал з малою 

атомною масою товщиною, що дорівнює довжині пробігу бета-частинок, а за 

ним - з більшою атомною масою (для поглинання гальмівного випромінювання). 

Для захисту від гамма-випромінювання, яке характеризується значною 

проникною здатністю, застосовуються екрани із матеріалів, що мають велику 

атомну масу (свинець, чавун, бетон, баритобетон).  

На практиці для визначення товщини захисного екрана часто 

використовують спеціальні таблиці, чи монограми. 

Захист від внутрішнього опромінення досягається шляхом виключення 

безпосереднього контакту з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді та 

запобігання потраплянню їх у повітря робочої зони. 

При роботі з радіоактивними речовинами важливе значення має 

застосування засобів індивідуального захисту, які запобігають потраплянню 

радіоактивних забруднень на шкіру та всередину організму, а також захищають 

від альфа- та, по можливості, від бета-випромінювання. 

До засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання 

належать: халати, костюми, пневмокостюми, шапочки, гумові рукавички, 

тапочки, бахіли, засоби захисту органів дихання та ін. Застосування тих чи 

інших засобів індивідуального захисту залежить від виду і класу робіт. Так, у 

разі виконання ремонтних і аварійних робіт застосовуються засоби 

індивідуального захисту короткочасного використання - ізолювальні костюми 

(пневмокостюми) шлангові чи з автономним джерелом подавання повітря до 

органів дихання, захисні скафандри тощо. Як правило, такі костюми та 

скафандри мають просвинцьований захисний шар, що надійно захищає тіло 

людини від іонізуючого випромінювання, навіть при незначній товщині цього 

шару. 

IV Заключна частина 

Підведення підсумків 

V Завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 
Дати відповіді на питання: 

1. У чому полягає небезпека для організму людини електромагнітних випромінювань? 

2. Які існують заходи та засоби захисту від електромагнітних випромінювань? 

3. У чому полягає шкідлива дія інфрачервоного випромінювання на організм людини? 

4.  Охарактеризуйте вплив ультрафіолетового випромінювання на організм людини. 

5. Які існують зходи захисту від ІЧВ та УФВ?  

6. Який вплив на організм людини здійснює лазерне випромінювання? 

7. У чому полягає небезпека для організму людини іонізуючого випромінювання? 

8. Які існують заходи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань? 
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