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1 дәріс. Кіріспе. Радиациялық қауіпсіздік туралы жалпы түсініктер 
 

Жоспар: 

1) Кіріспе. Радиациялық қауіпсіздік туралы жалпы түсініктер. 

2) Радиоактивтілік туралы жалпы түсініктер. 

3) Радиациялық қауіпсіздіктің қалыптасуы. 
 

Кіріспе. Радиациялық қауіпсіздік туралы жалпы түсініктер 
 

Қазіргі тарихи кезеңде цивилизацияның дамуында радиацияның рөлі өте 

зор. Радиоактивтіліктің арқасында медицина, өндірістің әртүрлі салаларында, 

энергетиканы саласында едәуір жетістіктерге қол жетті. 

Радиоактивтілікті біздің өміріміздің бір бөлігі деп қарастыруымыз 

керек, бірақ радиациялық сәулеленуге байланысты заңдылықтар үрдістерін 

білмей жағдайды нақты бағалау мүмкін емес. 

Радиациялық қауіпсіздіктің қарқынды дамуы XX ғасырдың екінші 

жартысында, сол уақытта ішкі ядролық энергияны бірінші рет қолдануға 

байланысты басталды. Тіршіліктің және экологияның әртүрлі аспектілері 

болып табылатын ғылымдардың ішінде радиациялық қауіпсіздіктің зерттеу 

аймақтары маңызды орын алады. 
 

1 Радиоактивтілік туралы жалпы түсініктер 
 

1896 жылы француз ғалымы Анри Беккерель фотографиялық 

пластинкаларды басып шығарғаннан кейін, құрамында уран бар минерал 

сынығымен ұзақ уақыт жанасқанда сәулелену іздері шыққанын кездейсоқ 

байқап қалды. Кейіннен бұл құбылыспен Мария Кюри («радиоактивтілік» 

терминінің авторы) және оның жұбайы Пьер Кюри айналысты. 1898 жылы 

олар сәулеленуден кейін уран басқа элементтерге айналатынын тапты, оларды 

жас оқымыстылар полоний және радий деп атады.  

Адамдарға енетін радиацияның тиетін әсері тірі жасушаларға, яғни адам 

ағзасына биологиялық әсер етуі сәулеленумен туындайды. Зақымдайтын әсер 

сәулелену мөлшерінің мәніне және осы алған мөлшердің уақытына тәуелді. 

Қысқа уақыт ішінде алған мөлшер ұзақ уақыт ішінде алған осындай мөлшерге  

қарағанда өте қатты уландырады.  

Радиоактивтілік-кейбір химиялық элементердің (уран, торий, радий, 

калифорний және т.б.) атом ядроларының өздігінен өзгеруі (ыдырауы), атом 

нөмірі мен массалық үлесінің өзгеруіне алып келеді. Осындай элементтер 

радиоактивті деп аталады. 

Қазіргі уақыттағы белгілі радиоактивтілік зат үшін жартылай ыдырау 

периоды 3*10
-7 

сек-тан 5*10
15

 жылға дейінгі аралықта ауытқиды. 

Радийді бір кіші саңылаулы, қорғасынды қорапқа орналастырып, 

приборлар арқылы анықтауға болады. Ол арқылы шоқ сәулелері шығатынын, 

магнит өрісінде бөлінетінін білуге болады (1.1 суретті қара). 



Сәулелер сол жаққа қарай бөлінсе α-сәулелену деп аталады. Оңға 

бөлінсе β-сәулелену, сәуле магнит өрісінде бөлінбесе γ-сәулелену (оның 

электрлік заряды жоқ) деп аталады. 

Альфа-сәулелену-оң зарядталған бөлшектер (гелийдің атомдық 

ядролары) ағымы, 20000 км/с жылдамдықпен қозғалады. 

Бета–сәулелену-теріс зарядталған бөлшектер (электрондар) ағымы. 

Олардың жылдамдығы әлем жылдамдығына тең.  

Гамма–сәулелену-қысқа толқынды электромагниттік сәулеленуді 

көрсетеді. Қасиеті бойынша рентгенге ұқсас, бірақ энергиясы мен 

жылдамдығының мәні үлкен. Ол әлем жылдамдығындай таралады. 

 
1.1 сурет - Магнит өрісіндегі иондаушы сәулелену 

 

Иондаушы сәулеленудің жалпы қасиеттері бар, екеуінің біреуі – әртүрлі 

қалыңдықтардағы материалдардан өту қасиетіне және ағзаның тірі 

жасушалары мен ауаны иондауына-аса қатты көңіл бөлуге тұрады. 

Радиоактивті заттардың сәулеленуі 3 түрлі сәуледен тұрады: альфа, бета, 

гамма. 

 сәулелену-массалық саны 4 тең екі протондардан және екі 

нейтрондардан тұратын гелий ядроларының альфа бөлшектері, таралу 

жылдамдығы 20000 км/с, басқа сәулеленулермен салыстырғанда 

салыстырмалы түрде енгіштігі аздау – ауада олар бірнеше сантиметрлік жол 

өтеді ауадағы еркін жүрісі 10 см. Альфа-сәулелер оң ағымды зарядталған 

бөлшектер. Өте үлкен иондаушы қабілетке ие. Ол адам организмінің ішіне 

енсе өте қауіпті. 

 сәулелену-бөлшектері  бөлшектерімен салыстырғанда үлкен ену 

қасиетіне ие (ауада жүру ұзақтығы метрлерді құрайды) және ол қағазбен емес, 

енді қатты материалдармен (алюминий, органикалық әйнек; т.б.) ұсталады. 

Бета-сәулеленулер – бұл электрондардың ағымы бірге тең, электрлік заряды 

бар, оның массасы сутек атомының массасынан 1840 есе аз. Бірақ бетта-

бөлшектерінің иондаушы қабілеті (электрондар, позитрондар) альфа 



бөлшектердікінен 1000 есе аз және 1 см жолына ауадағы жүру кезінде бірнеше 

ондаған иондар жұбын түзеді.  

Y-сәулелер өздерімен нейтрондар ағынын және гамма кванттарын 

білдіреді. Гамма кванттар өздерінің табиғаты бойынша электромагниттік 

сәулеленулерге жатады және үлкен ену қабілетіне ие (ауада бірнеше 

километрлерге дейін), олардың иондаушы қабілеті альфа және бета 

бөлшектерге қарағанда аз болады. Нейтрондар (атом ядросының бөлшектері) 

оларда біршама ену қабілетіне ие, ол оларда зарядтың жоқтығымен 

түсіндіріледі. Олардың иондаушы қабілеттері «бағытталған 

радиоактивтілікпен» байланысты, заттың атомының ядросына нейтронның 

«тиюі» нәтижесінде пайда болады және осымен оның тұрақтылығын бұзып, 

радиоактивті изотоп түзеді. Нейтрондардың иондаушы қабілеті белгілі бір 

жағдайларда альфа сәулеленудің жағдайларымен ұқсас болуы мүмкін. Олар 

гамма-фотондар ағымы тәріздес, түсті бөлшектер мен рентгендік сәуле тәрізді. 

Бірақ гамма-фотондар бөлшектерге қарағанда көп энергиялы мәнге ие. Гамма-

сәулелердің енгіштік қабілеттілігі өте көп. Олар ауада бірнеше жүз метр жол 

өтеді. 

Әртүрлі радиоактивті сәуленің энергиясын өлшеу үшін экспозициялық 

өлшеу мөлшері қабылданған. Си жүйесінде рентген және гамма сәулеленудің 

экспозиялық мөлшерін өлшеу үшін осы сәулеленудің электр зарядының 

кулонына кететін энергияны, яғни килограмм ауаны иондауға кеткен (Кл/кг) 

энергия қабылданған (1кал= 4.19 Дж). 

Күнделікті өмірде экспозициялық мөлшердің жүйесіз бірлігі-рентген 

қолданылады. Рентген-ол дұрыс жағдай кезінде (tв=0
0
С ; Р=760 мм рт.ст) 1см

3
 

құрғақ ауа құрайтын 2.0833х10
9
 (млрд) жұп иондар құрайтын гамма сәулелену 

саны, сонымен бірге 1 грамм ауаның иондануына 87.65 эрг энергия (1эрг = 10
-

7
Дж) жұмсалады. Рентген Р әріпімен белгіленеді. Рентгеннің мыңнан бір 

бөлігі – миллирентген (мР) 

1 Кл/кг=3876.33 Р; 

1Р= 2.58х10
-4

 Кл/кг. 

Бірақта әртүрлі заттардың радиоактивті сәулеленумен улану дәрежесі 

сәулеленетін заттың бірлік массасына келетін осы сәулеленудің сіңірілген 

энергиясының мәнімен анықталады. Әртүрлі заттардың қирау дәрежесінің 

есебі (сонымен бірге тірі материяда) сәулеленудің сіңу мөлшерімен 

есептеледі. Си системасында сәулеленудің сіңу мөлшерінің бірлігі грей (Гр) 

мен алынады. 

Грей - әртүрлі реактивті сәулелену мөлшері 1кг (Дж/кг) кез келген затқа 

сінген 1 Джоуль энергия. 1 Грей=1 Дж/кг. 

Күнделікті өмірде жүйесіз бірлік жұмсалады – рад (радиоактивті 

адсорбирленген мөлшер)-бұл кез келген радиоактивті сәулеленудің мынандай 

сіңірілген мөлшері, ол 1 грам зат салмағына 100 эрг сіңірілген энергияға 

сәйкес келеді. 1 Гр=100 рад. 

Ауа үшін сіңірілген мөлшердің өлшеу бірлігінің-рад және 

экспозициялық мөлшердің энергиялық қатынасы-рентген былай өрнектеледі 1 



рад=1.14Р (биологиялық ұлпа үшін 1рад=1.05Р), сол себепті 1рад 1 рентгенге 

тең деп есептеуге болады. 

Адам организміне радиоактивті сәулеленудің биологиялық әсер етуін 

есепке алу үшін эквиваленттік мөлшер түсінігі қабылданған. Эквиваленттік 

мөлшердің жүйесіз бірлігі ретінде бэр (радтың биологиялық эквивалеті) 

қабылданған. Бэр- кез келген сәулеленудің сіңірілген мөлшері, ол 1 рад гамма 

сәулелену сияқты бірдей биологиялық эффект тудырады. 

Си жүйесінде эквивалентті мөлшерді өлшеу үшін зиверт (З0)- бірлігі 

қабылданған. 
 

2 Радиациялық қауіпсіздіктің қалыптасуы 
 

Тұрғындарды иондалған сәулелену қауіпсіздігінің қалыптасуының 

құжатында радиациядан қорғаудың 3 қағидасы жазылған: сәулеленуден 

түбегейлі қорғау мөлшерлеу шегін көтермеу, сәулеленудің мөлшерін төменгі 

деңгейге дейін түсіру. Радиациядан қорғаудың нормалары бойынша 76 сәуле 

алған адам 3 категорияға бөлінеді (А, Б, В,), ал адам мүшелері мен денесінің 

сәулеленуге сезгіштігі көбейіп, мүшелері (І, ІІ, ІІІ) 3 кризистік топқа бөлінеді.  

Негізгі мөлшердің шегі кризистік мүшенің группасы үшін А 

категориясы бір жыл көлеміндегі мөлшерде бекітіліп, ал Б категориясы үшін 

аймақтық шек бекітіледі. Мүмкін болатын мөлшердің шегі (МШМ) бір 

жылдағы эквивалентті жеке шекпен сипатталады. Ол 50 жыл бойы әсер етіп, 

адам денсаулығына жаман (нашар) өзгерістер әкеліп, осы заман әдістерімен 

анықталады.  

Б категориялы адам үшін негізделмеген сәулеленудің алдын алудың 

шектік мөлшері (ШМ) мүмкін болатын шектік мөлшерден (МШМ) төмен 

және сыртқы сәулелену мөлшерінің кризистік тобы бақыланады. 1.1 кестеде 

шектік мөлшер (ШМ) мен (МШМ) мүмкін болатын шектік мөлшердің мәндері 

берілген. 
 

1.1 кесте - Ішкі және сыртқы сәулеленудің шегінің негізгі мөлшері 
Жылдық мөлшер шегі 

 

Кризистік ортаның тобы 

І ІІ ІІІ 

Зв бэр Зв бэр Зв бэр 

А категориясы үшін мүмкін болатын 

шектік мөлшер (МШМ) 

0,05 5 0,15 1 0,3 30 

Б категориясы үшін шектік мөлшер 

(ШМ) 

0,005 0,5 0,015 1,15 0,03 3 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Альфа-сәулелер ағынының өздері нені білдіреді? 

2. Бета-сәлелену бұл …? 

3. Табиғи уран құрамы шамамен неше пайыз? 

4. Изотоп неше  пайыз құрайды? 

 

2 дәріс. Радиоактивтілік туралы жалпы түсініктер 



 

Жоспар: 

1) Ядролық жарылыс тудыратын факторлардың сипаттамасы. 

2) Ядролық жарылыс кезіндегі жергілікті  жердің радиоактивті улануы. 

3) Адам организміне радиацияның әсер етуі. 
 

1 Ядролық жарылыс тудыратын факторлардың сипаттамасы 
 

Ядролық жарылыс-ауыр ядроның бөліну үрдісі. Реакция болу үшін 

кемінде 10кг жоғары байыған плутон керек. Табиғи жағдайда бұл зат 

кездеспейді. Бұл зат ядролық реакторлардың реакциясының нәтижесінде 

алынады. Табиғи уран шамамен V-235 изотопының 0.7%, басқалары- уран 238 

құрайды. Реакция болу үшін міндетті түрде заттың 90%-уран 235 болу керек. 

Негізінен ядролық жарылыс тудыратын факторлар: 

– екпінді толқын; 

– жарықтық сәулелену; 

– енетін радиация; 

–жергілікті жерлердің радиоактивті улануы; 

–электромагниттік импульс. 

Екпінді толқын көп жағдайларда ядролық жарылыстың негізгі 

жарақаттайтын факторы болып табылады. Өзінің табиғи болмысында кәдімгі 

жәй жарылыстың екпінді толқыны тәріздес, бірақ ұзағырақ уақыт әсер етеді. 

және өте қатты қиратқыш күшке ие. Екпін толқыны жарылыс болған 

орталықтан өте үлкен жылдамдықпен жан-жаққа тарайтын ауаның қатты 

қысылған аймағын білдіреді. 

Екпінді толқынның адамдарға әсер етуі және әскери техникаларға, 

инженерлік құрылыстарға және материалдардық құралдарға қирата әсер етуі, 

барлығынан бұрын оның шебіндегі екпінді толқынның артық қысымы мен ауа 

қозғалысының жылдамдығымен анықталады. Өте үлкен жанама зақымданулар 

барлық жерде байқалады, барлық шығын өте үлкен болуы мүмкін. 

Ядролық жарылыстың жарықтық сәулеленуі - деп ультракүлгін және 

инфрақызыл сәулеленетін сәулелік энергияның ағыны түсіндіріледі. 

Жарықтық сәулелену көзі болып, жарылыстың қызған өнімдері мен қызған 

ауадан тұратын жарқырайтын аймақ табылады. Жарықтық сәулеленудің 

жарықтығы алғашқы секундтарда күн сәулесінің жарығынан бірнеше есе асып 

түседі. Жарықтық сәулеленудің сіңірілген энергиясы жылулық энергияға өтеді 

де, ол материалдың үстіңгі беткі қабатының ысуына алып келеді. Бұл ысу өте 

қатты болғандықтан, жанғыш материалдардың көмірленуі немесе тұтануы 

мүмкін және жанбайтын материалдар балқуы, бөлінуі, шытынауы өте үлкен 

өртке алып келеді. Егерде жарылыс жаққа қорғалмаған көздермен қараса, 

көрудің толық жоғалуына алып келетін көздердің зақым алуы мүмкін. 

Жарықтық сәулеленудің әсерінен күйген дене, кәдімгі оттан немесе судан 

күйген денеден айырмашылығы жоқ. Олар жарылысқа жақын жерде және 

қарудың қуаты күшті болса, соғұрлым күштірек болады. 



Енетін радиация, ядролық жарылыс болған аймақтан шығатын гамма 

кванттарының және нейтрондарының көрінбейтін ағынын білдіреді. Гамма 

кванттар және нейтрондар жарылыс болған орталықтан барлық жаққа 

жүздеген метр қашықтыққа тарайды. Жарылыс болған жерден алыстаған 

сайын гамма кванттардың және нейтрондардың сандары беттер бірлігі арқылы 

өтуі ақырындайды. Радиацияның ену көздері болып ядролық реакция мен 

жарылыс өнімдерінің радиоактивті ыдырауы табылады. Радиацияның ену 

уақыты 10-15 сек, осы уақытта ядролық реакцияның салдарынан ыдыраған 

жарық шаң, сынықтар шашырап болады. Онымен бірге осы уақыт аралығында 

радиоактивті бұлт ең жоғарғы биіктікке көтеріліп, радиоактивті сәуле жер 

бетіне жетпей ауа қабатымен сіңіріледі . 

Уран немесе плутонийдің ыдырау өнімі (ыдырау бөлшектері) өздігінен 

жаңа химиялық элементтің ядросын құрайды, бірақ олар тұрақсыз және 

радиоактивті өзгерістерге ұшырайды.  

Атом ядросының ыдырау үрдісі және кезекті радиоактивті өзгеруі 

радиоактивті изотоптың ыдырауы кезеңінде жарты секундтан бірнеше 

жылдарға дейін 200-жуық күрделі сұйықтықтар түзіледі.  

Электромагниттік импульс барлығынан бұрын радиоэлектронды және 

электронды аппаратураларға (оқшаулағыштың бұзылуы, жартылай өткізгіш  

приборлардың бүлінуі, сақтандырғыштардың күюі және т.б) әсер етеді. 

Электромагнитті импульс өте қысқа уақытқа пайда болатын қуатты электрлік 

өрісті білдіреді. 
 

2 Ядролық жарылыс кезіндегі жергілікті жердің радиоактивті 

улануы 
 

Жарылыс кезінде көп мөлшерде радиоактивті зат түзу ядролық қаруға 

тән болып келеді. Жергілікті жердің радиоактивті зақымдануы ядролық 

қарудың негізгі талқандау факторының бірі. Адамдарға әсер етуінің 

маңыздыларының бірі екпінді толқын мен жарықтың сәулеленуімен 

ерекшеленеді. Егер соңғылардың зақымдау әсері жарылыстан кейін бірнеше 

секунд ішінде пайда болса, радиоактивті зақымданған аумақтың адамдарға 

әсер етуі ұзақ уақыт бойы -күндеп, апталап, кейде айлап, жылдап сақталады.  

Радиоактивті заттар және олардың иондаушы сәулелерінің түсі, иісі 

жоқ, сол үшін де оларды көзбен көру мүмкін емес. Радиация бар аймақтағы 

адамдар иондаушы сәулеленудің әсер етуінен ауырсыну сезімін сезінбейді 

және қауіптілікті байқамайды. Олардың аймақта бар екендігін арнайы 

дозиметрлік аспаптармен анықтайды. 

Аймақтың радиоактивті зақымдану масштабы мен дәрежесі ядролық 

жарылыстың мөлшері, күші және түріне тәуелді, метеорологиялық жағдайға, 

ең біріншіден радиоактивті бұлттың көтерілген биіктік шегі желдің орташа 

жылдамдығы мен бағытына және де аймақтың бедеріне, жердің, топырақтың 

түріне және өсімдіктерге байланысты.  



Аймақтың аса қатты зақымдануы жер бетіндегі және терең емес жер 

астындағы жарылыс кезінде, топырақтың жарылыстан қатты ұшуы кезінде 

болады. Биік ауадағы жарылыс кезінде аймақ аса қатты зақымданбайды. 

Ауадағы жарылыс кезінде жанған кеңістік (отты шар) жерге дейін жетпейді. 

Осы кезде барлық радиоактивті өнімнің массасы өте ұсақ бөлшектер ретінде 

стратосфераға кетеді де, тек аз бөлігі ғана тропосферада қалады. Бөлшектер 

үлкен және массасы ауыр болмағандықтан, олар бірнеше уақыт бойы 

атмосферада қалады, ауа ағымымен алыс ара қашықтыққа дейін тарайды және 

біртіндеп үлкен аумақтарға түсіп, аймақтың қауіпті радиоактивті 

зақымдануын тудырмайды.  

Жердегі жарылыс кезінде жанған облыс жер бетіне тиеді, бірнеше жүз 

тонна топырақ бір мезетте ыдырап кетеді. Қызу нәтижесінде пайда болған ауа 

ағымы көп мөлшерде шаңды артынан көтереді. Шамамен барлық радиоактивті 

бөлшектің 90% бұлттың өзінде және 10%-жуығы шаңды бағанада болады деп 

есептеледі (2.1 суретті қара). 

 
2.1 сурет – Жергілікті ядролық жарылыстың сыртқы суреті 

 

Бұлтты жарылыстың көтерілу биіктігі және оның көлемі ядролық 

жарылыс пен күшіне, метеорологиялық жағдайға тәуелді. Мысалы, 

қуаттылығы 3 млн.т ядролық әскери жарықтың жарылысы кезінде бұлттық 

көтерілу биіктігі шамамен 30 км. 10 минут ішінде максимальды көтерілу 

биіктігіне жетіп, 10–20 сағаттар бойы радиоактивті бұлт ауа ағымының 

әсерінен орын ауыстырады. Бұлттың жүрген жолында радиоактивті 

бөлшектердің тұнуы нәтижесінде аймақта бұлттың радиоактивті ізі түзіледі 

(2.2 суретті қара). 



 
2.2 сурет – Аймақтағы ядролық жарылыстың бұлттық радиоактивті ізі 

 

Осы уақытқа дейінде бұлттың радиоактивті ізінің қалыптасуы да бітеді. 

Бірақ та аймақтың осы немесе басқа ауданында радиоактивті бұл өтетін, 

радиоактивті тұнбаның түсуі бірнеше минуттан бастап 2 сағаттан және одан 

да көпке созылады. 

Радиоактивті уланудың көзі болып 235 уран ядросының изотобы 

табылады. Бұл изотоптар тұрақты емес және ыдырап ,  және  сәулеленуін 

түзеді. 
 

3 Адам организміне радиацияның әсер етуі 
 

Табиғи радиациялық фон жерде ғарыштық радиациядан, темірбетонды 

және кірпішті құрылыстарда болатын радиоактивті заттардың сәулеленуінен 

және т.б. құралады. Жердің әртүрлі жерлерінде қосынды жылына 70 тен 200 

мР дейін ауытқиды. 

1200 м биіктіктегі табиғи радиациялық фон жер радиациясына қарағанда 

1.5-2 рет өседі. Технологиялық факторлардың есебінен (АЭС, уранды 

кеніштер, радиоактивті қалдықтар көмілген жерлер және б.) кейбір Жер 

регионының радиациялық фоны жылына 200 мР құрайды. Мұндай жиынтық 

мөлшер адам өміріне қауіпсіз. 

Радиологиялық қауіпсіздік бойынша Халықаралық комиссияның 

мәліметтері бойынша жылына 35 бэр (рбэ - радтың биологиялық эквиваленті) 

асатын мөлшерлер қауіпті болып табылады. Егерде сәулеленудің 4 тәуліктегі 

мөлшері 50 рад болса, 10-30 тәулікте – 100 рад, бір жылда – 300 рад болса 

адамдардың өміріне қауіп төндірмейді. Радиоактивті сәулеленудің бірінші 4 

күндігі – бір реткі алған сәулелену, одан көп болса – бірнеше алған сәулелену 

деп аталады. 

Қалыңдығы 2.8 см болат, 10 см–бетон, 14 см-топырақ, 30 см-ағаш гамма 

сәулеленуді екі есе әлсіретеді. 



Апаттан 2-3 айдан кейін ішкі сәулеленудің негізгі реагенті радиоактивті 

цезий, ол адам ағзасына азық түліктер арқылы енеді. 

Ағзадағы радиоактивті заттардың бөліну сипаттамасы: 

- қаңқадағы жиынтық (калций, стронций, радий, плутони); 

- бауырдағы жиынтығы (церий, метан, плутоний); 

- мүшелері мен жүйкелерге бірдей бөлінуі (тритий, көміртек, 

инертті газдар, цезий т.б.); 

- таңдалып алынған радиоактивті йод (шамамен 30%). 

Потологиялық үрдістердің зақымдану дәрежесінің тәуелділігі, 

иондалған сәулені туғызып, асқынған және кәдімгі формадағы сәулелену 

ауыруын туғызуы мүмкін. Генетикалық тұрғыдан бала-шағасына, тұқымына 

әртүрлі әсер етуі мүмкін. 

Сәулеленудің мөлшеріне байланысты асқынған сәулелік ауруларды 4-ке 

бөледі. 

Бірінші (жеңіл) мөлшері 100 ден 200 бэр-ге дейін алғандағы ауыру түрі. 

Ондай ауруларға жалпы шаршау, жәй жүрек айну, әлсін-әлсін бас 

айлану, терлеу жатады. Мұндай мөлшер алғандар жұмыстан шығып кетпейді, 

жүре береді. Қанының тазалануы 4 айдан соң аяқталады. 

Сәулелік ауырудың екінші дәрежесі мөлшері 200-300 бэр. Бас ауруы, 

температурасының көтерілуі, өт-ішек жолдарының бұзылуы, яғни іш өтуі 

жатады. Бұл адамдар тез және жылдам ауырады да, жұмыстан шығып қалады. 

Қанының тазалануы 6 айға созылады. Тіпті адам өлімі болуы да мүмкін. 

Үшінші (ауыр) түрі 300-500 бэр алғанда болады. Олардың бастары 

қатты ауырып, құсады, қатты әлсіреп басы айналады, адам өлімі де болады.  

Төртінші соңғы, ауыр түрі 500 бэр - жоғары алғанда болады. Мұндай 

мөлшер алғандар 15 минут өткен соң тоқтаусыз қан араластырып құса береді 

де, есін жоғалтады. Іші өтіп, 10 тәуліктің ішінде қайтыс болады. 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Ядролық жарылыс - бұл... 

2. Зақымдану дәрежесіне байланысты және адамдардың зақымдану 

қауіпіне байланысты неше аймаққа бөлінеді? 

3. Ядролық жарлыстың әсер ететін негізгі факторына жататындар 

қайсысы? 

4. Адам үшін ішкі сәулеленудің рұқсатты мөлшері. 
 

3 дәріс. Қоршаған ортаны ластайтын радиоактивті көздер 
 

Жоспар: 

1) Радиацияның табиғи көздері. 

2) Радиацияның жасанды көздері. 

3) Радиациялық авария. 

4) Авариялық оқиғаларды талдау. 

5) Аварияларды тексеру мен жоюды ұйымдастыру мәселелері. 
 



1 Радиацияның табиғи көздері 
 

Нейтрон – протон мен электронның мөлшерінің (1,29 МэВ) бір бейтарап 

ядролық бөлшегі, ол тұрақты бөлшек емес, 10 с периодта біршама минут 

протон, электрон және нейтронға бөлінеді. Нейтрондық таралу жоқ, ал 

нейтронның көзі ретінде реакциялар бөлшегі, бериллий мен трансуронды 

радионуклидтердің альфа-сәулелендіргішке қоспасының бөліну бөлшегі 

болып табылады.  

Нейтронның бейтарап күші ядролық реакцияның төменгі шамасында 

емес, ол кез келген энергияда қатыса алады да, негізгі радиоактивті ядроны 

құрайды. 

Нейтрондар мен уран ядросының өзара әсері уранның бөліну үрдісінде; 

жоғарғы энергия бөлу арқылы және әртүрлі үлкен мөлшерде радиоактивті 

ядро түзгенде байқалады. 

Нейтронды спектр жалпы алғанда 3 компоненттен тұрады: 

а) нейтрондар тудыратын спектр  

б) баяулағыш нейтронның спектрінің интервалы (ара қашықтығы) 1,0 

МэВ - 0,4 эВ (Ферми бөлуі бойынша) 

в) жылу нейтронды спектрі (Максвельдің бөлуі бойынша). 

Табиғи радиациядан адамдар көбірек мөлшерде сәулелену алады. Ондай 

әсерлерді ғарыштық сәуле, радиоктивті элементтер, тірі организмдер тағамда 

қолданатын жер тұқымдары да түзеді (3.1-кестені қара). 
 

3.1 кесте - Иондалған сәулеленудің табиғи көзі 
Шығу көздері Жылдық орта көрсеткіш Мөлшерге енгізу 

бэр 3в  

Ғарыш (теңіз деңгейінде сәулелену) 30 0,30 15,1 

Жер (топырақ, су, құрылыс 

материалдары) 

50 – 130 0,5 – 1,3 68,8 

Адам ағзасындағы радиоактивті 

элементтер  

30 0,30 15,1 

 

Табиғи радиациялық фон салыстырмалы түрде тұрақты, бірақ 

өзгешелеу, өз деңгейіне қарағанда әр жерде 120 дан 1270 мбэр–ге дейін 

болады. 

Жердегі радиацияның көздері – тау жыныстары, бұлақ көзі, 

радиоактивті газ - радон болып табылады. Табиғи радиацияның көзінен 

ерекше орын алатын жоғарғы улы газ – радон, ол уран мен торийдің 

ыдырауынан пайда болады. Бұл газ түссіз, дәмі жоқ, ауадан 7,5 есе ауыр, 

сондықтан өзі шыққан жерге жайылады. Радонның ауадағы концентрациясы 

топырақтың өткізгіштігі мен радонды қабаттың тереңдігіне байланысты. Оны 

газды - өлім деп атайды.  

Табиғи радиациядан алатын ішкі сәулелену адам ағзасына сумен, 

тамақпен және ауамен барады. Радиоактивті торий, радий және қорғасын көп 

адамдарда кездеседі. Бірақ сәулеленудің мөлшерінің қуаты өте төмен. Егер 



адамдар балықты көп қолданса, малюскалармен және басқа теңіз азықтарын 

қолданса, қорғасын-200, полоний-210 арқылы да жоғарғы мөлшерде 

сәулелену алуы мүмкін. Бұл екі радиоактивті изотоп солтүстіктегі бұғының 

етінде болады, себебі ол қынамен қоректенетіндіктен концентрациясы 

жоғары. Адамдар ұрпақтан ұрпаққа өткен сайын табиғи радиация деңгейі 

жоғарлаған сайын, адамдар радиацияға төзімді болып келе жатыр.  
 

2 Радиацияның жасанды көздері 
 

Жасанды радиоактивті көздер бізді жан – жақтан қоршап тұр. Адам 

жүздеген радионуклеидтерді жасады, оларды рентген сәулелері ретінде 

барлық салада қолданады (3.2 кестені қара). 

Сонда да, адам баласы табиғи иондалған сәулеленуден біраз мөлшер 

алады. Бұл тұжырым 1955 ж құралған ООН-ның Генеральды Ассамблеясында 

Атом Радиациясы Әрекетінің Ғылыми Комитеті (АРӘҒК) бекітіп және жалпы 

құпталды. Емдік сәулеленуден адам қосымша 0,8 мЗв (80 мбэр) алады. Бірақ 

мұндай аз мөлшерлер жаман әсерлерді байқалтпайды, сондықтан радонды ем 

ретінде қолданады. Зақым келтіретін мөлшер 2–8 Зв (200–800 мбэр), яғни 

шамамен 1000 есе артық.  
 

3.2 кесте - Жасанды сәулелену көзі (орташа жылдық мөлшердің бағасы) 
Шығу көзі  Жылдық мөлшер Табиғи фонның бөлігі 

% (200 мбэр–ге дейін мбэр мЗв 

Медициналық прибормен (флюрография – 

370 мбэр, рентгенография тістікі– 3бэр, 

өкпенің рентгеноскопиясы–2,8 бэр) 

100–

150  

1,0–1,5  50 – 70 

Ұшақта ұшқан кезде (2000 км қашықтықта, 

биіктігі 12 км) – жылына 5 рет 

2,5–5 0,02–0,05 1,05 – 2,5 

Теледидар (күніне 4 сағ. программа көрсе) 1 0,01 0,5 

АЭС 0,1 0,001 0,05 

ТЭЦ (көмірмен) 20 км қашықтықта 0,6–6 0,006–0,06 0,3 – 3 

Ядролық қаруларды қолданғанда ғалымдық 

жауын–шашын  

2,5 0,02 1 

Басқа шығу көздері 40 – – 

Барлығы, қорытынды 150–

200 

  

 

3 Радиациялық авария 
 

Радиациялық авария – Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы немесе 

белгіленген нормалардан жоғары болуы, адамдардың сәулеленуіне алып келуі 

мүмкін немесе алып келген атом энергиясын нысандарда пайдалануда 

қолдану қауіпсіздігінің шегін бұзу, жобада қарастырылған дұрыс пайдалану 

шегінен радиоактивті өнімдердің немесе иондайтын сәулеленудің шығуы 

болады. (ҚР «Тұрғындардың РҚ туралы» заңынан анықтама). 

РА жататындар: 



- қызметкерлердің немесе жеке тұрғындардың сәулеленуінің 

мүмкіндігін туғызатын, ТҚ санитарлық заңдылықтарын немесе ережелерін 

бұзып иондаушы сәулелегіш көздерді пайдалану немесе сақтау; 

- радиоактивті заттардың немесе радиациялық жеткізулердің жоғалуы 

немесе ұрлануы; 

- радиоизотопты зерттеу әдістерін қолданғанда иондағыш сәулелену 

көздерін скважиналарда қалдыру; 

- санитарлық нормативтермен бекітілген мәндерден қоршаған ортаның, 

өндірістік және тұрғын үйлердің, жабдықтардың радиоактивті ластануы. 
 

4 Авариялық оқиғаларды талдау 
 

Әртүрлі ортада иондаушы сәулелегіш көздерді пайдалануда көп жылғы 

санитарлық нормалар және ережелермен бекітілген барлық талаптарды қатаң 

сақтау жоспарсыз қызметкерлердің сәулеленуін және қоршаған ортаның 

радиациялық заттармен ластануын сенімді түрде ескертеді.  

Халық шаруашылығында әртүрлі салаларында иондағыш сәулелену 

көздерін пайдаланған кезде болған радиациялық аварияның пайда болу 

жиілігін көрсететін материалдарға жүргізген талдау келесі нәрсені анықтауға 

мүмкіндік береді: авариялардың көбі радиоизотопты приборларды (РИП) 

пайдаланған кезде–59% оқиға, дефектоскопиялық қондырғыларды–11,7 %, 

медицинада–8,8 %, ғылым зерттеу мекемелерінде және басқа салаларда–20,5% 

болған.  

Иондағыш сәулелену көздерін пайдалануға байланысты радиациялық 

авариялардың себептері 3.3 кесте көрсетілген. 
 

3.3 кесте - Радиациялық авариялардың себептері 
Себептер Жалпы себептер санынан % бөлу 

 Дефектоскопия РИП Медицина Қуатты 

техника 

Сақтау, тасымалдау ережелерін бұзу 

Жұмысты жүргізу технологиясын бұзу 

Көздерді жылжыту жүйесінің бұзылуы 

Радиациялық бақылау аппаратурасының 

бөгеу жүйесінің істен шығуы 

60 

20 

12 

 

8 

67 

33 

- 

 

- 

25 

3,3 

50 

 

21,7 

- 

15 

60 

 

25 
 

РИП және радиациялық техниканы пайдалану кезіндегі радиациялық 

қауіпсіздік осы қондырғылардың жұмысының сенімділігімен қамтамасыз 

етіледі. Әртүрлі РИП және техникаларды пайдалану кезінде аварияның 

орташа жиілігін анықтау үшін 15–20 жыл ішінде болған авариялар туралы 

әдебиеттердегі мәліметтер пайдаланылды. 
 

5 Аварияларды тексеру мен жоюды ұйымдастыру мәселелері 
 

Радиациялық аварияларды қызметтік тексеру мен жоюдың регламенттік 

тәртібінің негізгі жағдайлары нұсқаулық–әдістемелік нұсқауда жазылған. Бұл 



құжат, ИСК әртүрін тасымалдайтын, сонымен бірге өз жұмыстарында 

қолданатын мекемелер мен ұйымдарға арналған. Бұны радиациялық 

қауіпсіздік қызметі және осы мекемелердің жұмысына қадағалау жүргізетін 

ұйымдар (СЭС және б.) басшылыққа алады. 

Берілген нұсқауларға сай мекеме әкімшілігі барлық радиациялық 

авариялық оқиғалар туралы дереу мыналарға хабарлауға міндетті:  

- жоғары тұрған ұйымға; 

- территориялық санитарлық бақылау ұйымына (СЭС); 

- ТЖ, жергілікті ішкі істер ұйымына . 

- кәсіподақтың техникалық интелекциясына (қызметкерлер сәулелену 

алған жағдайда). 

Аварияны қызметтік тергеу мен салдарларын жою территориялық 

санитарлық бақылау және мамандары әдістемелік көмек көрсететін ішкі істер 

ұйымдарының территориялық бақылауымен жүргізіледі және тоқтатылып 

құжатпен толтырылу керек. Аварияны тергеу мен оны жою бойынша іс–

шараларының жоспарын мекеме әкімшілігі көрсетілген ұйымдармен келісу 

керек.  

Бұл талаптар аварияны үстірт тергеуге талап етілетін жұмыс көлемін 

алдын ала тоқтатуға және іс–шараларды сапасыз аяқтауға жол бермеуге 

бағытталған. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес аварияның пайда болуына кінәлі 

тұлғалар, салдарының ауырлығына қарай әкімшілік, қылмыстық және басқа 

жауапкершілікке тартылады. 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Радиациялық Қорғау бойынша Халықаралық Комиссияның 

басылымдары қай жылдан бастап тұрақты шығады? 

2. Адамдардың радиацияға ұшырауының бүкіл әлемде жалпы 

қабылданған қандай шектеу принциптері бар?  
 

4 дәріс. Радиоактивті сәулеленулердің биологиялық нысандармен 

өзара әсері 
 

Жоспар: 

1) Сәулелену кезіндегі биоұлпадағы физикалық-химиялық үрдістер. 

Әсер етудің алғашқы механизмдері. Еркін радикалдар. 

2) Радиациялық улану кезіндегі клиникалық эффектілер. 

3) Биологиялық эффектінің пайда болуының қауіпті деңгейі. 

4) Сәулеленуден болған соматикалық, генетикалық және стохастикалық 

эффектілер. 
 

1 Сәулелену кезіндегі биоұлпадағы физикалық–химиялық үрдістер. 

Әсер етудің алғашқы механизмдері. Еркін радикалдар 
 

Ядролық сәулеленулер тірі ағзаларға күрделі және әртүрлі әсер етеді. 

Биологиялық жүйе сәулеленуге ұшырағанда сәулелік энергия жартылай 



немесе толық сіңіріледі. Бұл кезде ионизация мен биосубстраттардың 

молекулаларының қозуы өте тез үрдісте жүреді. Ионизацияның эффектісі 

сондай, өзі өтетін зарядталған бөлшек электронмен атомның сыртқы 

қабығында немесе зат молекуласында электрлік өзара әсерлеседі де бұл 

электронның сәйкес атоммен немесе молекуламен байланысын үзуге алып 

келеді. Атом немесе молекула электронын жоғалтады да, электрлік 

бейтараптығы өзгеріп, оң зарядталған ионға айналады. Одан шыққан электрон 

теріс зарядты болып, басқа атомға немесе молекулаға қосылып, теріс ион 

құрайды. Осылай иондар жұбы пайда болады. Иондайтын бөлшектің 

энергиясының толық берілуі сіңірілетін ортада көп иондар жұбының пайда 

болуымен қоса жүреді. Сонымен, иондайтын сәулеленудің затпен өзара 

әсерлесуінің физикалық үрдісі аяқталады. Одан кейін иондайтын сәулеленудің 

затпен химиялық өзара әсерлесуі басталады. Ол 4.1 кестеде келтірілген. 

 

4.1 кесте - Сәулеленудің затпен химиялық өзара әсерлесуі 
Үрдістер 

уақыты 

Сәулеленуден кейінгі үрдістер Сәуле алу кезеңдері 

10
-12

 – 10
-9

  Сәулелену энергиясын сіңіру 

Молекулалардың иондалуы және қозуы  

Алғашқы радиохимиялық реакциялар 

Алғашқы өзара 

әрекеттесуі және 

радиохимиялық 

реакциялар 

Секундтар

–сағаттар  

Жасушалардың функциялары мен мұрагерлігін 

қамтамассыз ететін структуралардың бұзылуы. 

Жасушалардың функциялары мен 

структураларының өзгеруі және олардың өлуі 

Жасушалардың 

сәулеленуі 

Минуттар–

айлар 

Ағзалар мен жүйелердің функцияларының 

бұзылуы. Ағзалар мен жүйелердегі құрылымдық 

өзгерістер 

Ағзаның сәулеленуі 

Жылдар Ағзалар мен жүйелердің функцияларының 

бұзылуы. Ағзалар мен жүйелердегі құрылымдық 

өзгерістер 

 

Белгісіз 

ұзақ уақыт 

Сәулеленудің генетикалық зарядтары (тұқым 

қуалайтын аурулар) 

Папуляцияның 

сәулеленуі 

 

Барлық тірі ағзалардың негізгі құраушы бөлігі, оларда зат алмасу 

үрдісін қарқынды жүргізетін су болып табылады. Иондаушы сәулеленудің 

әсерінен су молекулалары иондалады. Судың электрлі бейтарап молекулалары 

электрондарын жоғалтып оң ионға айналады. 

Химиялық кезеңде еркін радикалдар суда еріген биосубстраттармен – 

белоктармен, майлармен, көмірсутегімен және т.б әрекеттеседі. Бұл 

реакциялардың басым көпшілігі тотығу болады.  

Сәулеленудің сіңірілген мөлшеріне және ағзаның жекелеген 

ерекшеліктеріне қарай болған өзгешеліктер қайтымды және қайтымсыз болуы 

мүмкін.  
 

2 Радиациялық қабылдау кезіндегі клиникалық эффектілер 
 



Жеке дене бөліктерінің ең шеткі сіңіру мөлшері келесідей: бас – 20; 

іштің төменгі жағы – 20; іштің жоғарғы жағы – 50; кеуде – 100; аяқ – қол – 200 

Гр. Дене бөліктерінің сәулеленуге сезімталдығы әртүрлі. 

Адам ағзасына иондағыш сәулеленудің әсерінің өзінің ерекшеліктері 

бар:  

1) Сіңірілген энергияның жоғарғы эффективтілігі және сәулеленудің аз 

мөлшердегі сіңірілген энергиясы ағзада терең биологиялық өзгерістер 

тудыруы мүмкін, (жылулық, электрлік және т.б.). Мысалы, иондағыш 

сәулеленудің сүт қоректілер үшін, өлімге алып келетін мөлшері 5 Гр-ге 

(500рад) тең, сәулеленудің сіңірілген энергиясына 5 Дж/кг сәйкес. Егерде осы 

энергияны жылыту көзі ретінде пайдаланған болсақ, онда ол денені 0,001
0
С–

ғана жылытқан болар еді.  

2) Әсер етудің пайда болуының жасырын немесе инкубациялық 

кезеңінің болуы; мөлшердің көбеюі мен оның ұзақтығы азаяды. 

3) Аз мөлшерден әсер көбейе түседі немесе жиналады (кумуляция). 

4) Сәулелену, берілген тірі ағзаға ғана емес, оның кейінгі ұрпақтарына 

да әсер етеді (генетикалық эффект). 

5) Сәулелену кез келген ағзамен толығымен бірдей әрекеттеспейді. 

6) Тірі ағзаның әртүрлі мүшелері сәулеленуге өзінің сезгіштіктері бар, 

күнделікті 0,002–0,005 Гр мөлшердің әсері кезінде қанда өзгерістер басталады. 

7) Сәулелену әсер ету жиілігіне тәуелді, бір реткі көп мөлшердегі 

сәулелену, фракциялыққа қарағанда өте терең зардаптар тудырады. 

Ұлпаның сәулелену әсерінен қалай өзгеретінін, тек қана микроскоп 

арқылы көруге болады (4.2 және 4.3  кестелерді қара). 
 

4.2 кесте - Ұлпадағы химиялық элементтердің құрамы 
Элементтер Саны % Элементтер Саны % 

Оттегі 65-75 Магний 0,02-0,03 

Көміртегі 15-18 Натрий 0,02-0,03 

Сутегі 8-10 Кальций 0,4-2,0 

Азот 1,5-3,0 Темір 0,01-0,15 

Калий 0,15-0,4 Цинк 0,0003 

Күкірт 0,15-0,2 Мыс 0,0002 

Фосфор 0,20-1,00 Иод 0,0001 

Хлор 0,05-0,10 Фтор 0,0001 

 

4.3 кесте - Химиялық қосылыстардың ұлпадағы құрамы 
Органикалық емес Саны % Органикалық Саны % 

Су  

Органикалық емес 

заттар (тұздар) 

70-80 

 

1,0-1,5 

Белоктар 

Көміртегі  

Майлар 

Нуклейн қышқылы 

10-20 

0,2-20 

1-5 

0,1-0,5 
 

Радиациядан болған өзгерістерді тек қана үлкен мөлшер алғанда ғана 

микроскоппен көруге болады. Бұл кезде жасуша жоғарғы температура немесе 

умен өлтірілгендей болып көрінеді, ол тығыздалады немесе керісінше 



кеңейеді, ядро көлемі ұлғаяды да бұзылады, жасуша қабығы жыртылып 

жасуша өледі. Организмнің және индивидумның қасиеттерінің бірі - бұл 

бірдей емес радиосезімталдығы. Бұл хайуанаттарға және өсімдіктерге қатысты 

(4.4 кестені қара). Сүт қоректілер құстар, балықтар және т.б. қарағанда 

сәулеленуге өте сезімтал.  
 

4.4 кесте - 30 күнге тең бақылау кезінде хайуанаттардың жартысының 

өлімін тудыратын сәулелену мөлшері. 

Түр Мөлшер (рентген) Түр Мөлшер (рентген) 

Теңіз шошқасы 

Шошқа 

Ит 

Тышқан 

Егеуқұйрық 

300-350 

275-335 

325-400 

350-500 

450-600 

Маймыл 

Қоян 

Тауық 

Амеба 

500 

900-1000 

1000 

100 000 

 
 

3 Биологиялық эффектінің пайда болуының қауіпті деңгейі 
 

Организмнің сәулелік улануы тек қана зақымданудан емес, сонымен 

бірге оған реакция беруден тұрады. Зақымдану дәрежесі мөлшерге 

пропорциональды, ал организм реакциясы жүйенің қалыпты деңгейден 

ауытқуына  пропорциональды.  

1. Биологиялық эффект – сәулеленудің сіңірілген мөлшері туралы – бұл 

тура тәуелділік эффект.  

2. Эффект уақытқа бойынша мөлшердің бөлінуіне байланысты, яғни 

энергияның сіңірілу жылдамдығына байланысты. Қосынды мөлшерді жеке 

фракцияларға бөлу және сәулеленуді үзіліспен жүргізу сәулелік 

зақымданудың азайуына алып келеді.  

3. Организмде энергияның бөлінуі. Өте жоғарғы зақымдаушы эффект-

бүкіл организмнің сәулеленуі кезінде. Сол мөлшерде организмнің жеке 

бөліктерінде аз өзгерістер тудырады. Бұл кезде қай бөліктің сәулеленуі бәрібір 

емес. 

4. Биологиялық әсер ету сәулелену түріне тәуелді, әртүрлі сәулеленудің 

тең мөлшерлері кезінде сәулелік зақымдану дәрежесінің бірдей еместігі 

иондаушы сәулеленудің салыстырмалы биологиялық эффективтілігі (СБЭ) 

туралы көз қарасты құрауға мәжбүр етті.  

Сәулеленуден алған зақымданулардың әсерлері келесі кестеде 

көрсетілген (4.5 кестені қара). 
 

4.5 кесте - Созылмалы сәулеленудің кері эффектілерінің пайда болу 

мөлшерлері 
Стохастикалық емес эффектілер  

Жыныс бездерінің зақымдануы 40 жасқа 2,5-3 Зв  

Сүйек миының зақымдануы Бүкіл өміріне 20 Зв  

Хрусталиктің зақымдануы Бүкіл өміріне 15 Зв  

Терінің зақымдануы  Бүкіл өміріне 20 Зв  



Созылмалы сәулелік ауру Бүкіл өміріне 20 Зв  

Тұқымның зақымдануы және жүктілікке әсер ету Жүкті болу кезеңінде 0,03-0,05 Зв  

Стохастикалық эффектілер  

Қатерлі ісіктер 10
-2

 на 1 Зв 

Генетикалық эффектілер (жұмыртқа мен 

ұрықшашушылар) 

10*10
-3

 на 1 Зв  

 

4 Сәулеленуден болған соматикалық, генетикалық және 

стохастикалық эффектілер 
 

Адам организміне иондаушы сәулеленудің әсер етуі 2 типті реакциясын 

тудырады.  

Соматикалық деп иондаушы сәулеленудің салыстырмалы көп мөлшері 

бүкіл организмге әсер еткен кезде пайда болатын реакциялар және 

сәулеленуге байланысты.  

Стохастикалық иондаушы сәулеленудің салыстырмалы аз мөлшері бүкіл 

организмге әсер еткен кезде қауіпті ісіктер және генетикалық эффектілер 

пайда болатын реакциялар. Оларды сәулеленуге тәуелді деуге болмайды.  

Аз мөлшерлермен сәулелену нәтижесінде стохастикалық эффектілердің 

пайда болу мүмкіндігін бағалау үшін индивидуумға да популяцияға да 

қолданылатын радиациялық тәуекел түсінігі енгізілді.  
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Летальды дозадан жоғары неше рет доза алған кезде адам мерт болуы 

мүмкін  

2. Бас үшін летальды сіңірілген доза неге тең? 

3. Кеуде клеткасы үшін летальды сіңірілген доза неге тең? 
 

5 дәріс. Радиациялық бақылаудың әдістері және приборлары 
 

Жоспар: 

1) Иондағыш сәулеленуді табу және өлшеу әдістері. 

2) Радиациялық барлау приборларының классификациялары. 

3) Дозиметрлік приборлар.  

4) Мөлшердің қуатын өлшейтін приборлар (рентгенметрлер). 

 

1 Иондағыш сәулеленуді табу және өлшеу әдістері 

 

Радиоактивті сәулеленуді табу және өлшеу үшін, оларды қоршаған 

ортаның затымен өзара әрекеттесу нәтижелерінің салдарларын пайдаланады. 

Приборлардың жұмысына пайдаланылатын нәтижелерге байланысты 

иондағыш сәулеленуді табу мен өлшеудің бірнеше әдістері болады. 

Өте кең тараған иондық әдіс. Сәулеленудің әсерінен электрлік бейтарап 

газдардың атомдары (молекулалары) оң және теріс ионға бөлінеді. Иондалған 

газда электрлік өрісте зарядталған бөлшектердің бағыты пайда болып, электр 



тогы өтеді. Иондық топты өлшей отырып, иондағыш сәулеленудің 

қарқындылығы туралы айтуға болады. 

Фотографиялық әдіс фотоэмульсияның қараю дәрежесіне негізделген. 

Фотоэмульсия құрамындағы бромды күміс молекулалары иондағыш 

сәулеленудің әсер етуінен күміс пен бромға бөлінеді. Күмістің кішкене 

кристалдары пайда болып, оларды шығарғанда қараяды. Қараю тығыздығы 

сәулеленудің сіңірілген энергиясына пропорционалды. Қабықпен алынған 

қараю тығыздығын эталонмен салыстырып сәулелену мөлшерін анықтайды 

(экспозициялық немесе сіңірілген). Жеке фотодозиметрлер осы қағидаға 

негізделген.  

Сцинтилляциялық әдіс. Кейбір заттар (күкіртті мырыш, иодты натрий) 

иондағыш сәулелену әсерінен жарқырайды. Жарқыл саны сәулелену 

мөлшерінің қуатына пропорционалды және арнайы приборлар – 

фотоэлектронды көбейткіштер көмегімен тіркеледі. 

Химиялық әдіс. Кейбір химиялық заттар иондағыш сәулеленудің әсерінен 

өздерінің құрамын өзгертеді. Суда хлороформ сәулелену кезінде тұзды 

қышқыл түзіп бөлінеді, хлороформға қосылған бояғышпен түсті реакция 

береді. Сәулелену кезінде суда пайда болатын еркін (бос) радикалдардың НО2 

және ОН әсерінен екі валентті темір қышқылдық ортада үш валентіге 

тотығады. Бояғыш тығыздығы бойынша сәулелену мөлшерін айтады. 

Химиялық дозиметрлер ДП – 70 және ДП – 70 м осы қағидаға негізделген. 

Люминесценттік әдіс радиофотолюминесценция мен 

радиотермолюминесценцияға негізделген. Иондағыш сәулелену әсерінен 

люминофорда пайда болған заряд тасығыштар ұстау ортасында локалданады, 

нәтижесінде сіңірілген энергияның жиналуы жүреді, кейін қосымша қоздыру 

кезінде босатылуы мүмкін. Қосымша қоздыру белгілі толқындар 

ұзындығында люминоформда ультракүлгін сәулеленумен жарықтандыру 

арқылы, не қыздыру арқылы болуы мүмкін.  

Радиофотолюминесценция дозиметрия үшін люминофорлар ретінде 

сілтілі-галогенидті кристаллды структуралары бар қосылыстарды (NaCl, LiF 

және т.б.) көрсетуге болады.  

Радиотермолюминесценциялықта - иондағыш сәулеленудің кристалдағы 

жиналған энергиясы жылулық қоздыру әсерінен флюоренсценция 

энергиясына айналады. 

Топтық әдіс бірдей радиоактивті сәулелену жағдайындағы адамдарға 

қолданады. Сәулелену мөлшерін бір – екі жеке дозиметрлермен өлшейді.  

Жеке әдісті өз құрамдарынан бөлек тапсырманы орындап жүрген 

жекеленген құрам үшін қолданады. 

Нейтрондарды тіркеу әдістері. Нейтрондардың атомдар ядросымен өзара 

әсерлері үрдістерін пайдаланады. Нейтронды ұстау қозған ядроның пайда 

болуына алып келеді, ол не зарядталған бөлшектерді шығарумен ұсақталады, 

не фотондарды шығарумен негізгі жағдайға келеді.  



Жылулық және жылу үсті 
10

В(n, а) 
7
Li, 

6
Li (n,a)

3
Н типті реакцияларды 

пайдаланып, сонымен бірге ауыр ядролардың 
235

U және 
239 

Pu бөлінуін 

тіркейді. 

 

2 Радиациялық барлау приборларының классификациялары 

 

Арналуы бойынша дозиметрлік приборлар: радиоактивтіліктің 

индикаторлары, рентгенмертлер, радиометр–рентгенметрлер, радиометрлер, 

жеке дозиметрлер. Радиациялық барлау жүргізген кезде жергілікті жердегі 

және ондағы радиация деңгейін өлшеу үшін радиоактивтіліктің 

индикаторлары, рентгенметрлер, радиометр–рентгенметрлер қолданылады. 

Радиометрлерді адамдардың, техниканың, судың, тамақ өнімдері мен 

мүліктің радиоактивті заттармен улану дәрежесі дозиметрлік бақылау үшін 

қолданылады.  

Радиометр–рентгенметрлер жан – жақты приборлар болып табылады. 

Жеке дозиметрлер кешендері уланған жерлердегі адамдардың радиоактивті 

сәуленуін бақылауға арналған. Радиоактивті сәулеленуді топтық және жеке 

әдістермен бақылайды. 

Дозиметрлер көрсеткішін уланған жерден шыққаннан кейін алады, ал 

ұзақ уақыт болған кезде көрсеткішін алу кезеңін жоғарғы басқарушы 

белгілейді. Радиациялық барлау приборларының классификациясы 5.1-кестеде 

келтірілген. 
 

5.1 кесте - Радиациялық барлау приборларының классификациясы 
Прибор түрі  Негізгі арналуы, өлшем бірлігі 

Радиоактивтіліктің индикаторы 

 ДП – 63 А, ДП – 64  

Радиация деңгейін табу, Р/сағ. 

Рентгенометрлер – ДП – 3Б Радиация деңгейін өлшеу, Р/сағ.  

Радиометр–рентгенометрлер ДП 

– 5, ДП – 5А, ДП – 5Б, ДП – 5В 

Уланған жерлердегі радиация деңгейін өлшеу, Р/сағ 

Мөлшер қуатын өлшегіштер 

ИМД– 5, ИМД – 1, ДП – 100А  

Радиациялық заттардың Р3 беттерінің улылығын 

анықтау, ыдырау/(мин·см
2
) 

 

3 Дозиметрлік приборлар 
 

Дозиметрлік бақылау жүргізу үшін әр алуан түрлі және әртүрге арналған 

дозиметрлерді қолданады. Олар мына топтарға бөлінеді: 

1) Рентгенометрлер – иондағыш сәулеленудің экспозициялық мөлшерінің 

қуатын өлшейтін приборлар. 

2) Радиометрлер – иондағыш сәулеленудің ағын тығыздығын өлшейді (α 

– бөлшектер мен нейтрондар және т.б). 

3) Жеке дозиметрлер – иондағыш сәулеленудің ағын тығыздығын 

өлшейді. 

Барлық радиациялық бақылау аппаратуралары арналуларына қарай 

стационарлыққа және жылжымалы приборларға бөлінеді. 



Дозиметрлік приборлар радиоактивті сәулеленуді және сол жердегі 

сәулелену мөлшерінің қуатын өлшеуді, әртүрлі бұйымдардың беттерінің 

радиоактивті заттармен улану дәрежесін және адамдардың радиоактивті 

сәулеленуін табуға мүмкіндік береді. 

Жеке дозиметрлер ДП – 22 В және ДП – 24 жинақтары, олар радиоактивті 

заттармен уланған жерде немесе иондағыш сәулеленудің ашық және жабық 

көздерімен жұмыс істегенде адамдар алатын гамма – сәулеленудің 

экспозициялық мөлшерлерін бақылауға арналған қалталық тура көрсететін 

ДКП – 50 дозиметрлермен жабдықталған. ДП–22 В жинағынан ДП–24 жинағы 

айырмашылығы оларда бес ДКП–50А дозиметрлер бар. 

 

 

 

 

 

 

5.1 сурет - ДП – 22 В – дозиметрлерінің жинағы 

 

 

 

 

5.1 сурет - ДП–22В – дозиметрлердің жинағы 

 

Зарядтағыш құрылым – 1 ДКП – 50А дозиметрлерін зарядтау үшін 

арналған. 3Д–5 корпусында мыналар орналасқан: кернеуді түрлендіргіш, 

жоғарғы кернеуді түзегіш, кернеудің потенциометр–регуляторы, зарядтағыш 

ұяға жарық түсіретін шам, микроөшіргіш және қоректендіру элементтері. 

Құрылымның жоғарғы панелінде мыналар болады: потенциометр ұстағышы – 

3, қалпақты–6 зарядтағыш ұяшық–5 және қоректендіргіш отсек қақпағы–4. 

Қоректендіру екі құрғыш 1,6–ПМЦ–У–8 түрлі элементтермен, 

прибордың 30 сағаттан кем емес үздіксіз жұмысын, 200 мА ток пайдалануда 

қамтамасыз етеді. Кернеу заряттағыш құрылым шығуында 180–нен 250 В 

дейін баппен реттеледі. 

ДКП–50 А қалталық тура көрсететін дозиметр гамма–сәулеленудің 

экспозициялық мөлшерін өлшеу үшін арналған. Дозиметр дюраль корпустан 

тұратын автоқалам, онда конденсаторлы иондағыш камера, электроскоп, 

санағыш құрылым және зарядты бөлік орналасқан. 
 

4 Мөлшердің қуатын өлшейтін приборлар (рентгенметрлер) 
 

Иондаушы сәулеленудің экспозициялық мөлшерінің қуатын өлшеу үшін 

керекті приборлар радиациялық барлау жүргізген кезде негізгі приборлар 

болып табылады. АҚ құрамдарында ДП-5Б және ДП-5В мөлшер қуатының 

дозиметрлері кең қолданысқа ие болды. 



Мөлшер қуатының дозиметрі ДП-5Б жергілікті жерде радиациялық 

барлау жүргізген кезде гамма радиациясының мөлшерінің қуатын өлшеуге 

арналған. Приборды автомобильде, ұшақта, локомотивте және басқада 

жылжымалы құралдарда орнатуға болады. 

ДП-5Б қашықтық өлшеуді жүргізуге, яғни бөлмеден немесе машинадан 

шықпай-ақ және де жүріп келе жатқанда мүмкіндік береді, ол оны барлау 

машиналарын жабдықтаудағы таптырмайтын прибор болып табылады. 

ДП-5В (рентгенметрлер) гамма сәулелену бойынша әртүрлі 

бұйымдардың улануының экспозициялық мөлшерінің қуатын өлшеуге 

арналған. Сонымен бірге, прибор бета сәулелену бойынша улануды табуға 

мүмкіндік береді. ДП-5В көмегімен радиацияның деңгейін және радиоактивті 

улану дәрежесін анықтайды, яғни ол рентгенметр және радиометр сияқты 

жұмыс істейді. 

Экспозициялық мөлшер қуатын өлшеген кезде қабылдайтын құрылғы 

(детектор немесе зонд) орнатылған кеңістік нүктесінде рентген сағатта немесе 

миллирентген сағатта өлшенеді. 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Дозиметрлік аспаптардың неше түрін ажыратады? 

2. Радиациялық барлау жүргізу кезінде жердің радиоактивтілігін 

өлшейтін прибор? 

3. Дозалық бақылауды жүргізу үшін дозиметрлер неше топқа бөлінеді? 
 

6 дәріс. Иондайтын сәулеленулерден қорғану 
 

Жоспар: 

1) Сәулеленуден қорғайтын материалдардың әсер ету үрдістері. 

2) Халықаралық ережелер мен ұсыныстар. 

3) Жалпылама жоятын қарудан және басқа құралдардан қорғау. 

4) Қорғаныс ғимараттарда халықты қорғау. 

5) Жеке қорғаныс құралдары. 
 

1 Сәулеленуден қорғайтын материалдардың әсер ету үрдістері 
 

Радиоактивті аэрозолдар мен газдар, β және γ сәулеленудің ағыны 

әртүрлі материалдардың бетіне қонатын радионуклидтің көзі болып табылады 

сол себепті жұмысшылардың сырт киімдерінің ластануы ішкі (тыныс алу 

жолдары арқылы) және сыртқы сәулеленудің дәрежесінің өсуінің салдарынан 

радиациялық қауіп те өседі.  

Тері, арнайы киімдер, аяқкиімдер үшін жеке қорғаныс заттары 

(шешілетін және шешілмейтін) жалпы радиоактивті ластануда қалыптасады. 

Жалпы радиоактивті ластанудың деңгейінің әсері теріге және ағзаға 

енген радионуклидтің бөлігімен есептеледі. Есеп бойынша жалпы ластанудың 

ауданы 300 см
2
 көтерілмейді. 



Зерттеу деңгейі – 0,1 ден 0,3 мЗв/жыл. – бұл тұрғындарға радиациялық 

көздің әсер ету деңгейі, ол деңгейге жеткен кезде жылдық эффективті 

мөлшердің және 70 жылда күтілетін мөлшердің мәнін нақтылау мақсатында 

радиациялық көзді зерттеуді орындауды талап етеді. 

Қорғау іс–шаралардың керектігі, сонымен бірге сипаты, көлемі және 

кезектілігі туралы шешімді ҚР Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялық 

бақылау ұйымы мыналарды ескеріп қабылдайды: 

- ластанған жерлердің орнын (тұрғылықты аймақ, аулалар, көшелер мен 

подъезге кірер жол, ғимараттар, ауыл шаруашылық жерлер, бақтар мен бақша 

телімдері және т.б.); 

- өндірістік аймақты: өнеркәсіптің шекаралары, әкімшілік пен өндірістік 

ғимараттар, қалдық жинайтын орындар т.б.); 

- ластанған телімдердің аудандарын; 

- тұрғындарға радиацияның әсер ету деңгейінің көбеюіне алып келуі 

мүмкін ластанған телімде жұмыстар, әрекеттер өткізілуі мүмкін; 

- радиоактивті ластанумен шартталған γ – сәулелену мөлшерінің 

қуатын; 

- топырақтың бетінде (территорияның ластану кезінде) әртүрлі 

қалыңдықта γ – сәулелену мөлшерінің қуаттының өзгеруі. 
 

2 Халықаралық ережелер мен ұсыныстар 
 

Радиациядан қорғанудың өзіндік бастамасы алғашқы жылдары 

радиоактивті материалдарды медицинада қолданумен бастағанда, ол әртүрлі 

елде иондалған сәуледен қорғану ережелері енгізілді. 1928 жыдан бастап бүкіл 

халықтық радиациялық қорғау туралы әрдайым публикациялар шығып 

тұрады. Олар бірнеше елдердегі радиациялық сәулелердің адамға әсерінің 

нормалары мен ережелерінің базаларын құрып отырады. Бүкіл халықтың 

радиациялық қорғау комиссиясы (БРҚК) – тәуелсіз мекеме.  

Жалпы қабылданған бүкіл әлем үшін адамдардың радиацияға душар 

болу қағидалары: 

1) Жеке мөлшерде сәуле алудың шегінің көтерілмеуі. (нормаланған 

қағида). 

2) Радиациялық сәулеленудің -өтуі мүмкін негіздеу, ол кезде адам 

немесе қауым алған мөлшер мүмкін болатын зияннан аспайды.  
 

3 Жалпылама жоятын қарудан және басқа құралдардан қорғау 
 

Жалпылама жоятын қарудан тұрғындарды қорғау – азаматтық 

қорғаныстың ең басты тапсырмаларының бірі. Қорғаныс іс–шараларының 

көлемі мен сипаты және аудандар мен нысандар, сонымен бірге мүмкін 

болатын жағдайлардың салдарынан ядролық, химиялық, бактериялық 

(биологиялық) қарулар мен басқа да қарсы тұратын қаруларды қолдану 

кезінде ерекшеленеді. Кешенде негізгі 3 қорғау тәсілі жоспарлануда: 

- қорғаныс ғимараттарда халықты паналату; 



- қала сыртындағы жұмыскерлерді және өндірістік мекемелер мен 

ұйымдардың қызметкерлерін, өз жұмысын қалада атқарып жатқан 

қызметкерлерді осы қаладан көшіру; 

- тұрғындардың жеке қорғанысын пайдалану. 

Бұдан басқа барлық тұрғындарға қалай қорғану керектігін оқыту және 

жалпы оқытуды ұйымдастыру. Азаматтық қорғаныс сигналы арқылы 

хабарландыру жасау, азық–түлікті қорғау, жер асты сулары мен су 

қоймаларын, су құбырларын радиоактивті, уланған заттар мен бактериялық 

заттардан қорғау, радиациялық, химиялық және бактериялық заттарға барлау 

жасау, жұмыскерлер мен өндірістік орындардағы қызметкерлерді қорғауда 

режим ұйымдастыру, сонымен бірге дозиметриялық және лабораториялық 

(химиялық және бактериологиялық) бақылау жасау. Өртке қарсы, эпидемияға 

қарсы, санитарлы – гигиеналық іс–шаралар ұйымдастыру, өрт болған жерді 

құтқару, авариялық – қалыптастыру, қайта құру жұмыстарын жүргізу, 

адамдарға санитарлық көмек көрсету, киімдерді, техникаларды, аяқ киімдерді, 

территориялар мен ғимараттарды залалсыздандыру. 
 

4 Қорғаныс ғимараттарда халықты қорғау 
 

Қорғаныс ғимараттары адамдарды ядролық, химиялық және 

бактериологиялық (биологиялық) қарудан тұрғындарды арнайы қорғаудан, 

сонымен бірге ядролық жарылыс және кәдімгі қару қолданғанда пайда болған 

қосымша қауіпті факторлардан қорғайды. Бұл қорғаныстың түрі панахана 

және радиацияға қарсы паналайтын орын, одан басқа қарапайым қорғанатын 

жер. 

Панаханалар – ядролық жарылыс кезінде әсер ететін қауіпті заттардан 

(нейтронды ағынды қосқанда) қорғайтын, адамдар паналайтын ғимарат. Олар 

уландырғыш заттардан, бактериялық заттардан, жоғарғы температура мен 

зиян газдардан, өрт кезінде, сол сияқты жарылыс кезінде қираған 

ғимараттардан ұшатын заттар мен сынықтардан қорғайды. 

Панаханаларда адамдар көп уақыт, өмір сүре алады. Адамдардың 

қауіпсіздігі, сыртының материалының қаттылығына, мықтылығына, 

төзімділігіне, санитарлы–гигиеналық жағдайына лайықтылығына байланысты. 

Панахананың сыйымдылығы бірінші қабатта отырған адамдардың орны мен 

екінші, үшінші қабатта жатқан адамдардың санымен есептелінеді. 

Паналайтын орын қатар салынған және жеке тұрған болып бөлінеді. Кең 

таралған түрі арнайы салынған. Олар әдетте өндірістердің, тұрғын үй 

ғимараттарының жер төлелерінде немесе жартылай жер төлелерінде 

жасалады. Паналайтын орынның жобасы, құрылысы, сол өзі орналасатын 

ғимараттың жобасына сай бейбіт кезінде пайдалануға ыңғайластырылып 

жобаланады.  

Паналайтын орын негізгі және қосымша бөлмелерден тұрады (6.1 

сурет). Негізгі бөлмеге адамдарды қорғайтын (паналанатын) 4 орын, 

тамбурлар, шлюздер жатады. Қосымшаға сүзбелі - желдеткішті камералар 6, 



санитарлы дизельді қорғанысы бар электрстанциялар, кіреберіс (кіру) 1. 

(Тамбурлар және тамбурлардың алды) 25, дәрігерлер бөлмесі 7, азық түлік 

сақтайтын қойма 8. Паналайтын бөлме белгілі бір мөлшерде жасалады, 

мысалы, бір адамға 0,5 м
2
, ал ішкі көлемі бір адамға - 1,5м

3
. Панахананың 

биіктігі бейбітшілік кездегі ережелеріне сай алынады, еденнен төбеге дейін 

биіктігі 2,2 м аспауы керек. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

6.1 сурет - Панахана 
 

Ауданның үлкендігі бөлмелерде адам сыйымдылығымен, яғни 50-75 

адам сиятындай есептеледі. Бөлмелерге 2 және 3 ярусты нарлар қойылады. Ең 

жоғарғы орын мен төбенің арасы 0,75 м–ден кем болмау керек. 

Әрбір панаханада 2 шығу есігі, бір–біріне қарама–қарсы орналасқан 

болу керек, адамдар 2 ағынмен шыға алатындай, онымен бірге аварияға 

арналған шығу есігі болу керек. Панаханалардың шығатын жерінде 2 шлюзді 

камера жасалады, негізгі бөлмелер бір–біріне тығыз, қапталған есіктермен 

бөлінеді. 300 ден 600–ге дейін адам сиятын панаханаларда 1 камералы, 600 

ден асатындарда 2 камералы тамбур шлюз орналасады. Ядролық жарылыстан 

болатын толқындарды жібермейтін, панахананың ішкі жағынан өте мықты 

герметикалық, яғни тығыз, тесіктері бекітілген есік орнатылады. 

Панаханаларда арнайы авариялық шығулар орналастырылған. Ол жер 

асты галереясынан тұрады, шығу есігі вертикалды шахтаның қопарылмаған 

жағына дейін. Жеке орналасқан панаханаларда 1 ғана шығу есігі болады, 

оларды авариялық жағдайға жоспарлап, тосқауыл болмайтындай жерге 

орналастыру керек. Авариялық шығу есігін жер асты суының деңгейінен 

жоғары орналастыру керек. 

Жер астындағы галереяға өтетін панахананың есігін (герметикалық) 

тығыз–қорғалған тығыз–тығындар мен бекітілген қабырғаның ішінен және 

сыртынан орналастырылады. 

Панахананың ауасын радиоактивті, улы, бактериялық заттардан тазалап 

тұру үшін, сүзбелі желдеткіш камераға сүзбелі желдеткіш агрегат ФВА – 49 

(ФВК–1, ФВК–2) орналастырылады.  

Панаханадағы ауа желісі таза желдеткіштің режимі–ақ түске, 

сүзбеліжелдеткіштің режимі – қызыл түстке боялады. Құбырдағы ауаның 

рециркуляциясы да қызыл түске боялады. Дизельді электростанция басқа 



бөлмеде жанбайтын қабырғалар арқылы бөлінеді, олардың өртке төзімділік 

шегі 1 сағ. 

Панаханада әртүрлі инженерлі жүйелер орнатылады: 

а) Электрмен қамтамасыз ету және байланыс. 

б) Су жүйесі және канализация.  

в) Жылыту жүйесі.  
 

5 Жеке қорғаныс құралдары 
 

Қорғайтын кешенді іс-шаралардың ішіндегі ең маңыздысы жеке 

адамдарды, тұрғындарды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету және 

осы заттарды дұрыс қолданудың практикалық жолын оқыту және үйрету. 

Жеке қорғаныс құралдары адамның ішкі ағзасына, терісіне, киіміне 

радиоактивті және бактериялық құралдардың түспеуін қамтамасыз етеді. Олар 

екіге бөлінеді: тыныс, дем алу құралдары. Біріншісіне жататындар: сүзетін 

және иондайтын противогаздар, респираторлар, сонымен бірге шаңға қарсы 

маталы маска (ШММ-1, ПТМ-1) Екіншісіне жататындар: арнайы бөліктелген 

қорғаушы киім, сүзбеленген қорғаушы киім және тұрғындарға ыңғайланып 

тігілген киімдері. Қорғаныс құралдарының қағидасы бойынша жеке қорғаныс 

түрі екіге бөлінеді: сүзгілейтін және бөліктендірілген.  

Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ) оқшауланып алынған адам ағзасына 

ауа және қауіпті қоспалар өткізбейтін материалдар арқылы қоршаған ортадан 

толық бөлектеп алады. 

ЖҚҚ-ның дайындалуы екі жолмен жүреді: 1) өндірісте дайындалған; 2) 

қарапайым түрде қолмен жасалған.  

Сүзгіш қорғаныш киімі арнайы сүзгіш киім жинағы (ЗФО, СКК). Бұл 

жинақ адамның денесін улы заттардан, буланған жерде жүрген адамды да 

сақтай алады. Мұндай киім табельдік, арнайы қорғаныс киімдері жоқ болған 

кезде қолданылады. Радиоактивті, шаңдар мен бактериялық заттардан 

резиналы немесе хлорвинилді плащтармен жамылғылар, драптан пальто, 

теріден жасалған киім, мықты киімдер сақтай алады. Олар 10-15 минут, ал 

сулы киім 40-50 минут қорғай алады. Аяқты сақтау үшін резиналы етік, боти, 

пима голошымен, теріден тігілген аяқ киім кию керек. Қолды сақтау үшін 

резиналы қолғап, теріден тігілген немесе брезенттен тігілген қолғап, ал басты 

мойынды сақтау үшін капюшон кию керек.  

Тығыздалған болу үшін пиджактың ішінен размері 80х25 см кеуделік, 

сымның етегінен (клинья) тігеді. 

Кәдімгі киімімізді жуғыш қоспаларға ОП-7, ОП-10 немесе сабынды–

майлы эмульсияға салып, қорғаушы ретінде қолдануға болады. 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Панаханалар қандай бөлмелерден тұрады? 

2. Авариялық шығуларды қандай деңгейден жоғары орналастыру керек? 
 



7 дәріс. Иондайтын сәулелену көздерімен жұмыс істеу кездерінде 

радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
 

Жоспар: 

1) Радиоактивті қалдықтар. 

2) Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу принциптері. 

3) Радиоактивті қалдықтарды көмудің қауіпсіздігі. 
 

1 Радиоактивті қалдықтар 
 

Кез келген өндіріс қалдық түзеді. Атом энергиясын қолданудағы 

тасталынатын қалдықтар басқа өндірістерден ерекше емес, олардың ерекшілігі 

тек радиоактивтілігінде.  

Дүние жүзінде 100 аса мемлекет радиоактивті қалдықтың көп көлемін 

түзеді, олар жиналып, өңделіп, қауіпсіз сақталуы керек. Дүние жүзіндегі 

радиоактивті қалдықты өндіретін өнеркәсіп ядролы – энергетикалық 

жанармай циклі және әскери атомдық өнеркәсіп. Бұл өнеркәсіптер сұйық және 

қатты радиоактивті қалдықтардың әртүрлі деңгейдегі радиоактивтілік 

жасайды, әдетте олар төменгі –, орта – және жоғарғы активтілер деп бөлінеді. 

Жоғарғы радиоактивтілік көрсететін қалдықтар көлемі жалпы радиоактивті 

қалдықтардың санынан 2% кем екенін ұмытпау керек, ал төменгі активті 

қалдықтардың ішінде, мысалы; США–да АЭС–та 39%. 

АЭС қарсы жұрт қанша қарсылығын білдірсе де электроэнергия 

адамдарға өте қажет болып отыр. 

Сондықтан қазіргі кезде дүние жүзі елдерінде пайдалану сапасы 400 ден 

астам ядролық энергетикалық әртүрлі қуатты қондырғылар және 360 тан 

астам зерттеуші қондырғылар, 10 жанармай дайындайтын завод және 6 

жанармайды қайта өңдейтін кәсіпорын жұмыс істейді. Барлық бұл 

кәсіпорындар үлкен санды радиоактивті қалдықтар түзеді, олардың саны 

қазіргі кезде елде 100 деген миллион тонна, сонымен бірге жүздеген мың 

тонна – активті. Жыл сайын атом станциялары шамамен 8 мың тонна қайта 

өңделген ядролық жанармай құйылады. 16 елде әртүрлі мерзімге 

жоспарланған ядролық қондырғылар тағайындайтын қайта өңделі 

монтаждалып жобалануда, дайындық жасалуда. Сондықтан 10 – 15 жыл 

ішінде төменгі және орта активті РАҚ мөлшерінің өсуі күтілуде. Болашақта 

ядролық қондырғыларды пайдалану алынып тасталуы мүмкін, себебі көп елде 

олардың жұмыс істеу жобасы бітіп жатыр.  

Ядролық энергияның адам өміріне және табиғатқа қауіп төндіретін РАҚ 

бар екені әрине күдік туғызады. Бұл қалдықтардың қауіптілігі тек деңгеймен 

ғана шектеліп қоймайды, оның сақталу ұзақтылығымен де және оларды 

оқшаулау үшін арнайы технология қажеттілігімен де анықталады. Бұл 

көптеген елдерде әртүрлі мемлекеттік және жеке, аралас кәсіпорындар мен 

фирмалар құрылуға әкеп соқты. Олардың негізгі атқаратын функциялары РАҚ 

– мен жұмыс істеу объектісі, оларды зерттеумен айналысу объектісін салу, 

пайдалану, регламенттейтін құжаттарды талдау т.б. 



Бастапқы кезеңде атом энергиясын қолдануда дүниежүзі елдерінде РАҚ 

–мен жұмыс істеу жолдарының әртүрі қабылданды, қазіргі кезде бұл 

айырмашылықтар әр елде негізінен дәл, тура сипатталған. Ұйымдастыру 

кезінде, нормативті – құқықты қамтамасыздандыру, қаражаттандыру, 

технологиялық және техникалық шешу кезінде, РАҚ – ды сақтау кезінде 

концепциялық ыңғай жасау кезінде де нақты дәл айқындалған. Сонда да 

әртүрлі масштабтағы энергетикалық және әскери бағдарлама экономиялық 

және табиғи жағдайларына байланысты барлық елде РАҚ –мен жұмыс істеу 

деңгейі әр елде әртүрлі. 

Мысалы, Ұлыбритания, США және Франция елдерінде төменгі активті 

қалдықтарды жою жұмыстары атомдық энергияны қолданғаннан кейін 

орындалады. Германияда төменгі активті қалдықтарды жою жұмыстары 

толық тоқтатылды. Керісінше 1998 жылы Швецияда төменгі активті 

қалдықтарды жоюға арналған сақтау орны салынды. Ал Жапонияда осы 

уақытқа дейін РАҚ түбегейлі жою өндірісі жоқ. 

Өте кең көлемде жүргізілген зерттеулер бойынша, казіргі кезде барлық 

ғылыми және техникалық мәселелер, яғни төменгі және орта активті 

қалдықтарды жою туралы жұмыстар толық шешілген жоқ. Ал жоғарғы 

активті қалдықтарды сақтауға арналған өндіріс бірде бір елде осы уақытқа 

дейін салынбаған, тіпті оларды сақтаудың жан–жақты концепциясы бітпеген, 

аяқталмаған. Сонда да, барлық елдерде ядролық энергияны кеңейту 

бағдарламасы бекітілген, онда РАҚ барлық категориялары туралы есеп беру 

жазылған. 1980 жылы Европалық кеңесте РАҚ барлық категорияларын жою 

мен жинауға арналған жоспары тиімді болды, онда атомдық станциялар, 

медициналық, ауылшаруашылық, өнеркәсіптік және зерттеу көздері, кен 

орындары мен табиғи радиоактивті материалдардан шыққан РАҚ 

жоспарланған. Осы жоспарлар орындалу үшін мына сұрақтар қаралады: 

1) РАҚ сақтаудағы барлық техникалық сұрыптаулар, оларды жою мен 

жинаудағы соңғы жеткен жетістіктер туралы ақпараттар. 

2) РАҚ ұзақ уақыт сақтаған кездегі қауіпсіздікті сақтауды зерттеу әдісі. 

3) РАҚ–ты жоюға арналған ұлттық және әлемдік бағдарламаның 

артықшылығын талдау. 

4) Зерттеу бағдарламасының орындалуының үздіксіздігі. 

5) Көпшілікке ақпаратты беру. 

Атом Энергиясының Әлемдік Агенттігі (АЭӘА)–нің табысты қызметі 

осы салада атқарылуда 

Осы табысты жұмыстар бола тұра, қалдықтарды қайта өңдеу мен 

радионуклидтердің ыдырауынан болған қалдықтар мен жоғарғы активті 

қалдықтардың қауіпсіз сақталуы тексеріліп, көп көңіл бөлініп отыр. 

РАҚ–мен күрес жолындағы көп мақсаттар жұмыстар әлемдік деңгейдегі 

шет елдердің іс–тәжірибесінен алынып, Қазақстанда да атқарылып жатыр. 

 

2 Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу принциптері 

 



РАҚ жұмыс кезінде қауіпсіздікті сақтау үшін әлемдік қоғамдастықта 

мынандай принциптер келісілген: 

І қағида. Адам өмірін қорғау РАҚ жұмыс кезінде адам өмірінің 

қауіпсіздігін қорғайтын пайдалы деңгейді (уровень) қолдану  

ІІ қағида. Қоршаған ортаны қорғау, РАҚ жұмыс кезінде қоршаған ортаға 

пайдалы деңгейде қамтамасыз ету 

ІІІ қағида. Мемлекеттік шекаралардың шегін  қорғау. РАҚ адам өміріне 

және қоршаған ортаға тигізетін қауіпсіздік салдарының ұлттық шекаралардың 

сыртынан тигізетін әсерін қадағалау. 

ІV қағида. Болашақ ұрпақты қорғау РАҚ–дың біздің болашақ 

ұрпағымыз денсаулығына тигізетін әсерінің салдарлары қазіргі өмірде 

тигізетін әсеріне сәйкес келу деңгейінің артпауын қадағалау. 

V қағида. Болашақ ұрпаққа арналған мезгіл. РАҚ жұмыс істеу, болашақ 

ұрпақ-тың мезгілін уақытын оздыртпау. 

VІ қағида. Ұлттық құқық негізі. РАҚ жұмыс ұлттық құқық негіздеріне 

сай келуі керек, яғни реттейтін функциямен қамтамассыз ету және міндетін 

тура, анық бөліп беру. 

VІІ қағида. Радиоактивті қалдықтардың біліміне тексеру. РАҚ білімі ең 

аз тәжірибелік жеткілікті деңгейде ұсталады.  

VІІІ қағида. РАҚ білімінің РАҚ – мен жұмыс істеуге өзара тәуелділігі. 

РАҚ мен жұмыс істеу мен білімнің өзара тәуелділігінің барлық стадиялары 

ескеріледі. 

ІХ қағида. Қондырғылардың қауіпсіздігі РАҚ – мен жұмыс істейтін 

қондырғылардың қауіпсіздігі, олардың жұмыс істеу мерзімімен сай 

қамтамасыз етіледі. 
 

3 Радиоактивті қалдықтарды көмудің қауіпсіздігі 
 

1. Жер бетіне жақын жағдайда көму. Қазіргі кезде қалдықтардың қысқа 

уақытта (шамамен 30 жыл) ыдырап, өзінің радиоактивтілігін жоғалту үшін 

(толық жоғалтуға 100 жыл уақыт кетеді) жер астына көміп немесе 

Франциядағыдай жер бетіне қажетті уақытқа (кезеңге) бөлектеу керек. 

Ядролық энергияның бастапқы даму кезеңі кезінде қалдықтар орамсыз 

траншеялар мен арнайы ғимараттарда сақталған. Қазіргі кезде осы сақталған 

аудандардағы заттардың бөлшектелген мониторингі, РАҚ қоршаған ортаға 

әсер етуі елеместей аз. Сонда да қазіргі кезде сақтаудың жаңа концепциясы 

дамытылып, жер бетіне жақын сақтаудың әртүрлі схемалары: қаптайтын 

(орайтын) қабықтар, сақтаудың инженерлік құрастырмалары, геологиялық 

жағдайлары қарастырылған. 

Осындай сақталулардың қауіпсіздік шаралары барлық елдерде 

бағаланады. Осы бағаланулар бойынша сыналу орындарының пайдалануы 

мерзіміне бірнеше 10 даған жылдар созылып, жабылған соң бірнеше 100 – 

деген жылдардан соң бақылаудың әр түрі мысалы, шектеу қабылданады. Осы 

бағалаулар арқылы кез келген мүмкін болатын инциденттер төмен деңгейде 



қауіпті, себебі халықтық бақылау органдар радиоактивті қалдықтарды төменгі 

және орта активті қалдықтарды көметін ғимараттарға лицензия берген. 

2. Терең геологиялық формациялардың көмілуі. Ұзақ өмір сүретін және 

жоғарғы белсенді қалдықтардың көмілуінің қауіпсіздігі арнайы салынған 

ғимараттармен қамтамасыз етіліп үлгерілмеген. 

Көмілудің концепциясы мұндай қалдықтан үшін арнайы бөлмелер 

қарастырылған, олардың терең геологиялық формациялары (арнайы бөлініп 

алынған) радиоизотоптардың биосферасына көшу рұқсат етілмейді.  

Терең көмілген қалдықтардың қауіпсіздігі бағасы, кез – келген 

потенциялдық қауіпке әсер етуінің көп, ұзақ әсерінің саны, яғни толғаннан 

кейінгі және жабылған пункттердегі көмілулер. Осы алынған (қорытынды) 

нәтиже стандартта берілген қауіпсіздік пен салыстырылады. Баға облыстарда, 

яғни қосымша зерттеулер жүргізілетін жерлерде ақындалады. Баға бойынша 

радионуклеидттардың әртүрлі бариерлерден: контейнер, жер асты 

конструкциялар мен геосфералардан өткен жолдарының бәрі қарастырылады. 

Сонымен бірге адам араласқан жерлер (тау жұмыстары т.б.), климаты өзгерген 

жерлер немесе көмілген аудандардағы гидрогеологиялық жағдайлары да 

қаралады. 

1982 ж Еуропалық Одақ көлемінде үлкен көп ұлтты жоба «Геологиялық 

оқшаулап алынған жүйенің сипаттамалық бағасы» басталды. Осы жобаның 

орындалуының методологиясы жоғарғы белсенді қалдықтар көмілген 

жерлердің қауіпсіздік бағасымен қолданылған. Бағаның қортындысы осындай 

көмілулердің 10 мың жылға қауіпсіздігін дәлелдейді. 

Мұның бәрі халықаралық ғылыми қоғамның ойын қалыптастыруда 

мүмкін болатын жоғарғы белсенді РАҚ көмілуінің геологиялық формациясы 

мына мақсатта рұқсат беріледі. 

«Қазіргі кезде қауіпсіздіктің бағасының әдістемесі үшін, адам 

денсаулығы мен қоршаған орта үшін радиоактивті қалдықтардың көмілуінің 

мұхият жоспарланған жүйесі ұзақ мерзімді радиологиялық потенциялды әсер 

етуі тепе – тең. Қауіпсіздік бағасының әдістемесінің қолданылуы, белгіленген 

көмілу жерлерімен сай келіп, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін қауіпсіздік 

деңгейлерінің жүйесінің техникалық негізі қанағаттанарлық». 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Адамдардың радиацияға ұшырауын шектеудің жалпы қабылданған 

неше принциптері бар? 

2. Иондайтын сәулеленуден қорғау тәсілдері қандай?  

3. Қандай радиациялық көздерден адам өте үлкен мөлшерде сәулелену 

алады?  

 

8 дәріс. Радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері 
 

Жоспар: 

1) Радиоактивті заттармен жұмыс істеудің санитарлық ережелері. 



2) Ғылыми зерттеу институттары бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

3) Радиоизотопты приборлардың (РИП) құрылғыларының және 

пайдаланудың санитарлық ережелері. 

4) Радиоактивті материалдарды тасымалдаудың қауіпсіздік ережелері. 
 

1 Радиоактивті заттармен жұмыс істеудің санитарлық ережелері 
 

РҚН–99 радиационды қауіпсіздігіне дейін істеген негізгі санитарлық 

жұмыс ережелері, иондаушы сәулеленудің көзімен РҚН –99 сәйкес емес. 

Оның орнына радиациялық қауіпсіздіктің санитарлық–гигиеналық талаптарын 

қамтамасыз ету енгізіліп жатыр. Нағыз талаптардың жағдайының сұранысы 

бойынша жергілікті СЭБ және КАЭК реттеуші мүшелерімен танысу керек. 
 

2 Ғылыми зерттеу институттары бойынша жұмысты ұйымдастыру 
 

Кеңселер, зертханалар, ғимараттар және жеке орнықтырмалар, алынған 

иондаушы сәулелену көзідерімен жұмыс істеу үшін арналған. Соның ішінде 

радиоактивті заттардың қоймасы, оларды қолданбас бұрын ведомстваралық 

комиссиямен қабылдану керек. Комиссия мүшелері Мемсанбақылау өкілдері 

және еңбек кәсіподақтың техникалық инспекторы, ішкі істер мүшесінің 

адамдары, жоғарғы мүшелердің радиациялық қауіпсіздік қызметкерлері және 

қажетті жағдайда мемлекеттік бақылаудың мүшелері бола алады.  

Комиссия объектілердің сызба нұсқасының сәйкестігін, қалыптар мен 

ережелердің талаптарын, жұмысшылар мен халық үшін радиациялық 

қауіпсіздік шарттарды, радиоактивті заттардың сақтау шарттарын қамтамасыз 

етуін нақтылайды. 

Комиссия қабылдау актісін жасайды, онда мекемелердің радиоактивті 

заттар рұқсат етілген жылдық тұтынуын көрсетеді, ғимаратты тағайындау, 

иондаушы сәулелену көзінің қолдану түрлерін, радиоактивті заттардың жабық 

қайнар көзінің қуаты және оның максимальді активтілігі қадағалайды. 

Қабылдау актісінің негізінен жергілікті санитарлық мүшелер санитарлы 

паспорт толтырады, ол иондалған сәулеленудің көзін оның жұмысқа 

қолданысын, оны сақтаудың жолдарының қортындысын білдіреді. 

Қазақстандағы атом энергиясы Комитетінің негізгі қортындысынан, 

тексерісінен кейінгі атом энергиясының қолдану заңдарына тура келсе, 

жұмысқа енгізуге құқығы бар делінген лицензия беріледі. Санитарлы құжат 5 

жылға беріледі. Санитарлық құжаттың көшірмесін ішкі істер бөлімшесіне 

тіркеуге жібереді. Ал мерзімін ұзарту Мемсанбақылаудың жергілікті мүшесі 

шешеді. 

Иондалған сәулеленудің көзімен жұмыс тек ғимараттардың ішінде, 

санитарлық құжатында көрсетілген саны мен номеклатурасы және иондалған 

сәулеленудің басқа көзін пайдалануға болады. Осы ғимараттарда егер 

сәулеленудің көзін пайдалануға тыйым салынады, егер технологиялық 

қажеттілік тудырмаса, иондалған сәулеленудің көзімен жұмыс істегеннен 

кейін, таңбасы (белгісі) көрсеткішке классы ашық ҒЗИ деп жазылады. 



Аймақтан тыс жерге иондалған сәулелену көзін тасымалдап жұмыс 

істелсе, Мемсанбақылаудың келісімімен санитарлық құжат іске жарамды деп 

саналады, Мемсанбақылаудың хабарлауымен сол жердің ішкі істер ұйымына 

тіркеледі. Жаңадан санитарлық құжат жасалмайды, бұрынғысы жарайды. 

Радиоактивті заттармен және иондалған сәулелердің көзімен жұмыс 

істеу тоқтатылса, мекеменің әкімшілігі ішкі істер ұйымына, 

Мемсанбақылауға, радиациялық қауіпсіздік қызметінің жоғарғы 

ведомствасын және техникалық инспекциясы хабарлап айтуға міндетті. 

Мекемеде қалып қойған радиоактивті заттар утилизацияланады немесе басқа 

мекемеге тәртіппен беріледі. 

Иондалған сәулелердің көзімен тікелей жұмысқа 18 жастан жоғары 

адамдар ғана жіберіледі, медициналық тексеруден міндетті түрде өтуі керек, 

онсыз жұмысқа жіберілмейді, қауіпсіздік инструктатпен танысу керек, 

берілген жұмыстың инструкциясымен танысу керек. Жұмысқа жіберілмес 

бұрын коммиссия қауіпсіздік ережелерін, жұмыс инструкциясын қалай 

білетіні туралы тексереді, осылай әр уақытта жылына кемінде 1 рет тексеріп 

допуск беріп отырады. Тексерудің қорытындысы арнайы журналға тіркеліп 

отырады. 

Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқау, жоспарсыз, қайталанатын нұсқау, 

нұсқауды өткізген адамның аты – жөні, жұмыс орнындағы арнайы нұсқау 

тіркейтін журналға нұсқаушымен, нұсқау алушының жеке қолы қойылып 

тіркеледі. Жоспарсыз өткізілген нұсқауға, не үшін өткізілгені жайлы 

түсініктеме жазылады. 

Рұқсат берілген жағдайда сол журналға күні, айы және жұмыс орны 

жетекшісінің қолы қойылады. 

Иондалған сәуленің көзімен жұмыс кезінде, жұмыс түрі өзгерсе, еңбек 

қауіпсіздігінің талаптары бұзылса, жоспарсыз нұсқау өткізіледі. 

Өте қиын жұмыс өткізілетін болса қайта оқытады, жүктелім–рұқсат 

толтырылады. Рұқсат берер алдында жетекшілер ағымды нұсқау өткізеді, ол 

жүктелім–рұқсатқа тіркеледі. 

Мұндай жүктелім–рұқсатпен барған адамдар онда жазылған талаптарды 

орындаулары тиіс. 

Жүктелім –рұқсат: фамилиясы, аты, әкесінің аты және жауапты 

жетекшісі, жұмыс орны, жұмыстың басталу уақыты мен аяқталу уақыты, 

арнайы киім формасы, қорғағыш заттар, радиациялық жағдайы жайлы 

мағлұмат, өндірістік жұмыстың талаптары мен алдын–ала қауіпсіздік 

шаралары жазылады. 

Жүктелім–рұқсат, оны берген адамның мұқият тексеруінен кейін және 

жұмысшыны жұмысқа қабылдап алғаннан кейін жабылады.  

Бұл құжат толтырылғаннан кейін радиациялық бақылауға жауапты адам 

жүктелім–рұқсатта жазылған ережелерді орындамаса немесе бұзса, онда 

жүктелім–рұқсатқа белгі ұрылып, өндірістік жетекшілеріне мәлімет беріледі. 

Егер жүктелім–рұқсатпен байланысты жүргізілген жұмыс кезінде 

сәулену жоғары, қажетті–шекті жылдық мөлшерден асып кетсе немесе 



қажетті–шектік жылдық мөлшерде болса, онда қызметкерге қосымша 

сәулеленуі туралы ескертіледі. Мұндай жұмыстарға мекеменің әкімшілігімен 

жазбаша түрде жазылған рұқсатымен, орындаушының да жазбаша түрде 

жазылған келісімі бойынша жіберіледі. Ал әйелдер үшін 40 жасқа толмаған 

әйелдер мұндай жұмыстарға жіберілмейді. 

Мекемелердің әкімшілігі мен жетекшілері радиациялық қауіпсіздіктің 

нұсқауының өз уақтысымен орындалуын, нұсқау бойынша қызметкерлердің 

барлық нормалар мен ережелерді орындауын бақылап, ол үшін жауап береді. 

Иондалған сәулелену көзімен жұмыс істейтіндер ішкі тәртіп ережелерін, 

техникалық және радиациялық қауіпсіздік ережелерін, өрт қауіпсіздігі мен 

өндірістік санитария ережелерін қатаң түрде сақтау керек, сақтамаса жауап 

береді. 

Иондалған сәулелену көздерімен жұмыс олардың активтілігі мен әсер 

ету түріне қарай арнайы қорғағыш заттармен (пинцет, қолғап, арнайы киімдер, 

арнайы ыдыстармен) атқарылады. 
 

3 Радиоизотопты приборлардың (РИП) құрылғыларының және 

пайдаланудың санитарлық ережелері 
 

Қазақстан республикасында ЗРИ жұмыс істеудің негізгі санитарлық 

талаптары мен радиоизотопты приборлар мен қондырғыларды көшіру және 

қондыру кезіндегі санитарлық ережелерін сақтау № 5.01.005-97ж. Оларды 

енгізу СГТОРБ–03 мен қаралады. Радиоизотопты приборлар деп оларда бар 

радионуклеидтердің сәулеленуін пайдаланатын приборларды айтады. 

Радиоизотопты приборлардағы радионуклидтердің активтілігінің ең төменгі 

мәні болып 1.4 НРБ–99 табылады, бірақ оны қолдану үшін СЭС–тің рұқсаты 

керек. 

Сөзсіз критерий болып 300 Бк/кг төмен активтілік табылады (3.11.3 бап 

ОСПОРБ). Басқа қалған радионуклеидті бар приборларды пайдалану үшін 

міндетті түрде СЭС-тен рұқсат және атом энергетикасы комитетінен лицензия 

алу керек. 

Радиациялық қауіпсіздік дәрежесінің радиоизотопты приборларын 3 

топқа бөледі. Жаңа ережелерде 4 топқа бөлу қарастырылып жатыр. 
 

4 Радиоактивті материалдарды тасымалдаудың қауіпсіздік 

ережелері 
 

Халықаралық Қауымдастықпен қазіргі кезеңде радиоактивті 

материалдарға, бөлінетін материалдар мен қолданылған ядролық отынды 

қосып есептегенде, оларды орындаған кезде әрекеттің біріңғай болуы 

мақсатында талап етілетін талаптардың Қазақстанда адаптациялануы үшін 

МАГАТЭ жасаған «Радиоактивті материалдарды тасымалдаудың қауіпсіздік 

ережелері», № 8Т–1, 1996 ж. Қазақстанда енгізілген. 

Ережелер радиоактивті материалдарды тасымалдау бойынша 

арнайыланған ведомствалық ережелер мен нұсқауларды жасау үшін негіз 



болып табылады, олар компетентті реттейтін ұйымдармен міндетті түрде 

келісіледі.   

Ережелер радиоактивті материалдарды тасымалдаған кезде 

радиациялық, сонымен бірге тұлғалар, бұйымдар және қоршаған орта үшін  

критикалық және жылу бөліну қауіпі бар бақылаудың қабылданған деңгейін 

қамтамасыз ететін қауіпсіздік нормаларын орнатады.  

Ережелердің мақсаты-радиоактивті материалдарды тасымалдаған кезде 

қоршаған ортаны, заттарды, тұлғаларды сәулеленудің әсерінен қорғауды 

қамтамасыз ету. Бұл қорғаныс міндетті түрде мынандай қолдануды қажет 

етеді:  

а) радиоактивті құрамдар үшін қорғайтын қабыршық (герметизация); 

б) сыртқы сәулеленулердің деңгейлеріне бақылау;  

в) критикалық жағдайдың алдын алу шаралары; 

г) жылулық әсер ету нәтижесінде болған зақымданулардың алдын алу 

шаралары. 
 

Бақылау сұрақтары. 

1. Төменгі активті қалдықтарды қай жерде жояды? 

2. Негізгі құжаттамаға не кіреді?  

3. Радиациялық авариялар неше топқа бөлінеді?  
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