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Робота з радіоактивними речовинами пов’язана з небезпекою для організму людини. 

У результаті впливу радіоактивних випромінювань на організм людини відбувається 

іонізація живої тканини, що приводить до розриву молекулярних зв’язків і зміні хімічної 

структури різних з’єднань, що у свою чергу призводить до загибелі кліток. 

До основних джерел радіаційної небезпеки на АЕС відносяться: зовнішнє іонізуюче γ,  

β,  α-випромінювання від устаткування,  приміщень,  джерел ІВ; радіоактивне забруднення 

устаткування і приміщень;  внутрішнє опромінення від радіонуклідів, що вдихуються з 

повітрям і поглинаються з водою. До комплекту спецодягу персоналу, в  залежності  від  

рівня та характеру можливого радіоактивного забруднення, повинні входити основні та 

додаткові ЗІЗ  [1]. Основний комплект і додаткові ЗІЗ призначені для захисту персоналу не 

від дії ІВ, а від потрапляння радіоактивних речовин у вигляді пилу, аерозолів або рідини.  

При проведенні ремонтних,  демонтажних і аварійно-відновлювальних робіт,  а також під час 

утилізації радіоактивних відходів на АЕС виникає необхідність перебування персоналу в 

зонах дії полів ІВ з енергіями в інтервалі від 0,1 до 2 МеВ. 

Радіаційний захист забезпечується трьома способами –  захист часом, відстанню і 

екрануванням. 

Захист відстанню полягає в тому, що вплив ІВ на організм зменшується зі 

збільшенням відстані від джерела випромінювання. Персонал станції повинен знаходитися 

на певній відстані від джерела випромінювання (потужність дозизі збільшенням відстані від 

джерела знижується у квадратичній залежності): 

                                         (1) 

,де R –  відстань від джерела випромінювання до об’єкта опромінення, см; A –активність 

нукліда у джерелі, мКі; Г –  гамма-постійна нукліда, мР/год; Рдпд – допустима потужність 

дози, мР/год; 

                                      (2) 



де ЛД – ліміт дози, мЗв/год; t – час опромінення, год. Ліміт сумарного внутрішнього і 

зовнішнього опромінення для персоналу категорії А становить 20 мЗв/рік [1]. 

Захист часом полягає в тому, що вплив ІВ на організм зменшується зі зменшенням 

часу опромінення.  Чим менше часу працівник перебуває в полі випромінювання, тим меншу 

дозу він отримує. Час опромінення, не пов’язаний з безпосереднім виконанням роботи,  

необхідно скорочувати до мінімуму. 

Якщо персонал працює на певній відстані R від джерела гамма-випромінювання, то 

граничний час роботи визначається за формулою: 

  ,                                 (3) 

де Дгтд –  гранична тижнева доза опромінення,  яка дорівнює 38  мР; tг – граничний час 

роботи протягом тижня, год. 

Захист екрануванням досягається застосуванням колективних та індивідуальних 

систем захисту персоналу. 

Спираючись на світовий досвід, матеріали для захисного одягу створюють на основі 

полімерних матеріалів – полівінілхлориду (ПВХ), поліпропілену та поліуретану, але не на 

основі гуми [2]. Відповідно до чинних європейських стандартів в одязі не повинні 

використовуватися матеріали зі свинцевими. 

Зараз для виготовлення екранів та додаткових ЗІЗ, призначених для захисту від ІВ,  

використовуються гумові матеріали, що містять свинець. Свинцева гума виробляється з 

щільністю ρ = 3,3…5,8  г/см
3
.За своїми захисними властивостями свинцева гума товщиною 3 

мм (ρ = 4,5 г/см
3
)  еквівалентна 1 мм свинцю.  Гума має малий час старіння,  при експлуатації 

і дезактивації виникають тріщини, що призводить до втрати захисних властивостей. 

Отже, аналізуючи захисні матеріали та їхні  властивості зауважимо, що для створення 

ЗІЗ необхідно враховувати характеристики опромінювання та тип роботи, яку потрібно 

виконувати в зоні іонізуючого опромінення. 
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