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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Радіаційна аварія – аварія на об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією, 

унаслідок якої втрачено контроль над джерелом іонізувального випромінювання і яка 

призводить або може призвести до реального чи потенційного опромінення людей. 

До радіаційних аварій відносять будь які аварії з наявністю радіоактивних матеріалів 

які можуть статися в будь якому місці і в будь який час. Вони включають в себе: 

1.Неконтрольовані (закинуті, викрадені, знайдені ) небезпечні радіоактивні джерела. 

2.Неправильне використання медичних та промислових джерел (наприклад використаних в 

промисловій радіографії). 

3.Облучені чи радіоактивно забруднені люди невідомого походження. 

4.Неконтрольований зхід з орбіти космічних апаратів  з  ізотопними енергоджерелами. 

5.Серйозне перевищення допустимої дози опромінення. 

6.Використання чи загроза використання радіоактивних матеріалів в злочинних цілях. 

7.Транспортні аварії 

8.Надзвичайні ситуації які трапилися на підприємствах з радіоактивними матеріалами 

внаслідок аварійних ситуацій, при яких можуть бути пошкодженні системи безпеки і 

порушена радіоактивна цілісність радіоактивних джерел. 

У цьому звіті не розглядаються сценарії 2), 5) оскільки для даних сценаріїв, як правило, 

першим реагує є персонал об'єкта. 

У всіх інших випадках, до реагування можуть бути залучені як професійні аварійні 

формування, спеціально підготовлені до роботи в умовах можливого радіаційного впливу, 

так і служби не мають спеціальної підготовки і відповідних засобів радіаційного контролю, 

наприклад швидка допомога, органи охорони правопорядку та слідчі органи. 

Ефективність проведення АРР в зоні радіоактивного забруднення залежить від 

достовірних даних про наявну обстановку. 

Завдання радіаційної розвідки 

 виявлення забруднення місцевості та приземного шару повітря радіоактивними 



речовинами ; 

 встановлення границь зон радіоактивного забруднення; 

 пошук (при необхідності) шляхів обходу для подолання забруднених ділянок; 

 контроль за динамікою зміни радіоактивного забруднення; 

 дозиметричний контроль особового складу.  

Аварійно – рятувальні роботи в умовах радіоактивного забруднення включають 

 розвідку зони забруднення та пошук постраждалих; 

 локалізацію джерел випромінювання; 

 евакуація постраждалих із зони забруднення, надання їм ПМД; 

 ліквідацію наслідків НС. 

Комплекс заходів радіаційної безпеки : 

 чітке нормування радіаційних факторів; 

 медичне освідчення і допуск всіх осіб , залучених до роботи в умовах радіоактивного 

забруднення; 

 інструктаж з питань радіаційної безпеки; 

 індивідуальний дозиметричний контроль та облік опромінення всіх працюючих; 

  локалізація забруднень; 

  організація індивідуального захисту всіх працюючих; 

  організація санітарно-пропускного режиму,  який забезпечує зниження 

розповсюдження забруднень з ділянок проведення робіт; 

  організація пунктів санітарної обробки, систематичної дезактивації техніки, а при 

необхідності – знищення спецодягу, взуття, в якому працювали рятувальники. 
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