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Кіріспе 

 

         Адамның іс-әрекеті нәтижесінде биосфераның радиациялық ластануы өте 

үлкен қауіп төндіріп отыр. Қазіргі кезде радиактивті заттар өте кең 

қолданылуда. Осы элементтерді тасымалдауда болатын немқұрайлықтың 

нәтижесінде өте күшті радиациялық ластану болады. Мысалы, атом қаруын 

сынақтан өткізу биосфераның радиациялық ластануына әкеліп соғады. ХХ-

ғасырдың екінші жартысынан бастап түрлі атом электр станциялары, мұз 

жарғыш кемелер, ядролық қондырғылары бар сүңгуір қайықтарды кең түрде 

пайдалана бастады. Өнеркәсіп пен атом энергиясын пайдаланатын мекемелер 

дұрыс жұмыс істегенде қоршаған ортаның радиоактивті нуклидтермен 

ластануы өте аз мөлшерде болады. Осы атомдық энергияны пайдалатын 

мекемелерде авария болған кезде жағдай өзгеше болады. Радиациялық ластану 

нәтижесінде түскен радиоактивті шөгінділердің өзі бірнеше мыңдаған 

километрге дейін таралады. Қазіргі кезде әскери өнеркәсіптің радиактивті 

қалдықтарын сақтау мен жою мәселесі тұр, ол қалдықтар жыл санап қоршаған 

орта үшін аса қауіпті бола түсуде. Олар қоршаған ортаны радиоактивті 

элементтермен және радиациялық сәулелермен ластайды. Сонымен қатар атом 

өнеркәсібі радиактивті қалдықтардың көзі болып, адамзатқа жаңа үлкен қауіп 

және әлі шешімін таппаған мәселені – оларды көму мен жою мәселелерін алып 

келді.  

 Космостан келетін космостық сәулелерден тәжірибе жүзінде адамзат 

баласының қорғануына ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ол 1000км атмосфералық 

қабаттан лезде өтіп кетеді де жер шарына түгелдей таралады. Әлем 

ғалымдарының болжаулары бойынша ХХI-ғасырдың  алғашқы ширегінде 

планетамызда энергетикалық қордың тапшылығы сезілу қаупі бар, оның 

шикізатына деген талас күшеюде. Мұндай адамзат цивилизациясына төнген 

экологиялық қауіп-қатер ең жоғарғы мемлекетаралық деңгейде мойындалып 

отыр. Сөйтіп адамзат құндылығының кейбір шкалаларын қайта қарастыру 

қажеттілігі пайда болуда. Бүгінгі таңда иондаушы сәулелердің антропогендік 

көздері көптеп табылуда. Олар қоршаған ортаны ластаумен қатар әртүрлі 

биологиялық кері нәтижеліліктің басты себепкері болуы әбден мүмкін. 

Радиоактивті ластанумен күресу  тек алдын алу  сипатында ғана болады. Себебі  

табиғи ортаның мұндай ластануын нейтралдайтын биологиялық ыдырату 

әдістері де, басқа да механизмдері де жоқ. Қоректік тізбек бойынша тарала 

отырып (өсімдіктерден жануарларға) радиокативті заттар азық-түлік 

өнімдерімен бірге адам ағзасына түсіп, адам денсаулығына зиянды мөлшерге 

дейін жиналуы мүмкін.  

Радиациялық экология - аралық ғылымдарға жататын, табиғаттың адамға 

әсерін зерттейтін, биосфера мен адамзаттың  антропологиялық жүйесін, оның 

топтары және жеке түр арасындағы қарым-қатынас заңдылықтарын зерттейтін 

кешенді ғылым.  Бұл ғылымдар  шын мағынада  бірдей құбылыстарды, яғни 
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орта факторларының  адамға тигізетін әсерін және оның адамдар денсаулығын 

қалыптастырудағы  жолдарын  бағалауын зерттейді. 

Қазіргі таңда ғылымда  адам жайлы  ақпараттар өте көп болғандықтан, 

оны зерттеуде  талдамалы (аналитикалық) емес, синтетикалық түрде қарастыру 

керек. 

Радиациялық экология - бұл жас, сонымен бірге қарқынды дамып келе 

жатқан ғылым. Радиоэкология қарастыратын мәселелері  мен түсініктері 

әрқашанда  толықтырылып отырады. Радиоэкологияны зерттеуде, оның 

құрамына экологиялық физиология, медициналық экология, әлеуметтік 

экология секілді басқа ғылымдар пайда болды. Осының негізінде радиациялық 

экологияға әр түрлі түсінік беруге болады, мысалы: 

      1. Ғылымдардың әр түрлі салаларға (жаратылыстану,сондай-ақ қоғамдық) 

бөлінуі. 

      2. Салалық ғылымдарды қалыптастыратын кешенді ғылымдар. 

      3. Адамның қоршаған ортаға деген қарым-қатынас мәселесі: «адам 

 орта» (антропоэкологиялық көзқарас). 

Радиациялық экологияның негізгі мақсаты (әр түрлі саладағы адам 

туралы ғылымдардың ілімін талдай отыра) қоршаған орта факторларының 

зиянды әсерлерін азайту, денсаулықты нығайту. Жерде, жалпы адамның 

табиғатпен гормониялық тепе-теңдікте  болу, адам өміріне қолайлы 

жағдайлардың жасалуы болып табылады. 

Радиоэкологияның жеке пәнге бөлінуіне иондық сәулеленудің адам 

әрекетінің түрлі саласында кеңінен пайдаланылуы, радионуклидтердің 

қоршаған ортаға бөлінуі мен оның биотаға әсері септігін тигізді. Ғалымдардың 

назарында иондық сәулеленудің табиғи фонының биологиялық ролімен және 

оның эволюция процесі үшін мәніне байланысты мәселелер тұрды.  

 Бұл оқулықты құрастырудың мақсаты болып студенттерге иондық 

сәулелену, олардың табиғи және антропогенді табиғаты бар экологиялық 

факторлардың арасындағы ролі мен орнын қалыптастыру. Сонымен қатар, 

радионуклидтерді пайдалану әдістерін түрлі экологиялық зерттеулерде 

индикатор ретінде пайдалануға болатынын есте ұстау керек. 
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1 дәріс 

Тақырыбы: Радиациялық экология пәнінің мақсаты мен міндеттері 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Радиоэкология пәні  

2.   Пәннің теоретикалық негізі 

3. Атомдық радиация әрекеті бойынша ғылыми комитеттің қызметі 

(АРӘҒК) (НКДАР) 

Сабақтың мақсаты : білім алушыларда иондық сәулелену, олардың 

табиғи және антропогенді табиғаты бар экологиялық факторлардың 

арасындағы ролі мен орнын анықтау. Радионуклидтерді пайдалану әдістерін 

түрлі экологиялық зерттеулер нысаны туралы түсінік қалыптастыру. 

 Радиоактивтілік пен иондық сәулелену медицина, экология және 

биологиямен тығыз байланысты. Радиацияның адам ағзасына әсері туралы 

мәселелер қоғам назарын өзіне жиі аударады.  

 Сондықтан бүгінгі күні экологияның жаңа тарауы – иондық сәулелену 

әсерінің экологиялық салдарын зерттейтін экологиялық радиация пайда 

болды. «Радиоэкология» термині КСРО-да А.А.Передельскиймен және 

АҚШ-та Е.П.Одуммен радиоактивтіліктің ашылуының 50 жылынан кейін, 

яғни 1950 жж ұсынылды.  

 Осылайша,  радиациялық экология – биосферадағы радионуклидтердің 

миграциясының заңдылықтарын және иондық сәулеленудің тірі ағзалар мен 

экожүйелерге әсерін зерттейтін ғылым. Ионизациялық фактор табиғи және 

жасанды – адам әрекетінің нәтижесінде пайда болатын болып бөлінеді.  

 Иондық сәулеленудің адам ағзасы мен қоршаған ортаға әсері туралы 

әлемдік қоғам тек ХХ ғасырдың 50 жж ана ойлана бастады. Ол Хиросима 

мен Нагасаки қалаларындағы атом бомбаларының жарылысынан кейін еді.  

 Нәтижесінде, атмосферада жүргізілген ядролық сынақтар кезінде 

радиоактивті материал бүкіл Жер шарына тарала бастады. Ол кезде 

радиоактивті шаңның адам ағзасына әсері туралы мәліметтер аз болды. 

Ыдырау материалдарының ядросының нейтронды активациясы, синтезі және 

бөліну өнімі тобына жататын радионуклидтер атомдық энергетиканы 

қолдану барысында құрылады.  

 Ауыр металдардың ядроларының бөлінуі кезінде қоршаған ортаны 

ластайтын және миграцияның биологиялық тізбегіне қосылып кететін 

радионуклидтер түзіледі. Уран, плутоний ядроларының бөлінуі кезінде 70-

тей химиялық элементтің 200 радионуклидінің түзілуіне алып келеді.  

1955 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясымен 20 елдің ірі ғалымдарын 

біріктіретін және радиация көздері мен олардың адам мен қоршаған ортаға 

әсері туралы мәліметтерді жинайтын АРӘҒК (НКДАР) құрылды. Бірнеше 

жылда бір рет комитет радиация дозасының бағасын, олардың эффектісі мен 

қаупі туралы мәлісдеме жариялайды.  
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 Радиация үлкен мөлшерде ұлпалардың күрдел зақымдайды, ал аз 

мөлшерде рак тудырып балаларда, немерелерде немесе одн кейінгі тұқымда да 

көрініс беруі мүмкін генетикалық ақаулар тудырады. Радиацияның аз мөлшері 

атом энергетикасының дамуымен байланысты болса, үлкен мөлшер 

медицинада рентген сәулелерін қолданумен байланысты болады.   

 Біздің республикада бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны үшін 

(СЯСП) радиация едәуір тұрақты әрі ауқымды мәселе болып отыр. Сынақтар 

жиі эвакуациясыз және жергілікті тұрғындарды ескертусіз, адамдарды 

радиацияның жоғары дозасын сіңіруіне алып келіп жүргізілген. Тіпті 20 жыл 

өтсе де аумақта радиациялық зақымдану,туа пайда болған ақаулар, анемия 

және лейкемия аурулары жиі кездеседі.   

 Радиоактивтілік те иондық сәулелену де Жер бетінде тіршілік пайда 

болғанға дейін біршама уақыт бұрын пайда болған. Иондық сәулелену 

сонымен қатар, үлкен жарылыспен бірге жүзеге асады. Космостық кеңістікті 

үздіксіз толтыра отырып радиоактивті материалдар Жер құрамына оның пайда 

болу кезінен бастап кірген.  

 Радиоэкология ғылым ретінде келесі бөлімдерді қарастырады: 

• тіршілік процесіне әсер ететін ортаның иондық факторларының түрі мен 

сипаттамасының сәйкестігін зерттеу; 

• тірі ағзалардың радиацияның табиғи не жасанды қөздерімен қарым-

қатынасының ерекшелігін анықтау; 

• тіршілік ортасындағы радионуклидтердің миграция процесін және 

радионуклид айналымындағы популяция мен биоценоздың ролін 

анықтау;  

• белгілі бір сатыда бионттардың соматикалық және генетикалық 

функцияларына әсер ететін ортамен құрылған радиационды дозалық 

жүктемені анықтау;  

• жеке ағзалармен де, бүтіндей қауымдастықтармен де сыналатын 

дозалық жүктеменің құрылуына әсер ететін жағдайларды зерттеу. 
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1-суреттегі сызбанұсқа бүгінгі күні адамға әсер ететін иондық сәулеленудің 

фонының құрылуы туралы жалпы көрініс береді. 

 

  

 

1-сурет. Иондық сәулелену көздерінің адамға әсер ету схемасы, 

радионуклидтердің ағзаға түсу жолдары.  

Қазіргі кезеңнің өзекті мәселелерінің бірі – радиациялық ластану болып 

қалып отыр. Радиактивті ластанумен күресу тек алдын алу сипатында ғана 

болады. Себебі, табиғи ортаның мұндай ластануын нейтралдайтын 

биологиялық ыдырату әдістері де, басқа да механизмдері де жоқ. Қоректік 

тізбек бойынша тарала отырып (өсімдіктерден жануарларға) радиоактивті 

заттар азық-түлік өңімдерімен бірге адам ағзасына түсіп, адам денсаулығына 

зиянды мөлшерге дейін жиналуы мүмкін.  

Бақылау сұрақтары: 

  1.     Радиоактивті сәулеленудің қандай түрлерін білесіз? 
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 2.  АРӘҒК қызметін көрсетіңіз. 

 3.  Радиоэкологияның жеке ғылымға бөлінуіне не себеп болды? 

 4.  Радиоэкология міндеттерін атаңыз. 

   Қолданылған әдебиеттер: 

1. Сахаров В.К.  Радиоэкология. Учебное пособие.–СПб.: “Лань”, 2006. –320 с. 

2. Клековкин Г.В.  Радиоэкология. Учебное пособие.–Ижевск: “Удмуртский 

университет”, 2004. – 256 с. 

3. Панин М.С.  Химическая экология. Учебник для вузов – Семипалатинский 

государственный университет им.Шакарима. – Семипалатинск, 2002– 852 с. 

 

2 -3 дәрістер 

Тақырыбы:    Радиоактивтіліктің физикалық негіздері 

Қарастырылатын сұрақтар: 

           1.  Радиоактивтіліктің ашылуы мен пайдаланылуының тарихы. 

                    2.  Раиоактивтілік құбылысының физикалық негізі. 

                    3.  Радиоактивті ыдырау түрлері. 

                    4.  Радиоактивті ыдырау заңы. 

                    5.  Сәулелену дозалары. 

           6.  Сіңірілген және эквивалентті доза, өлшем бірлігі.   

           7.  Эквивалентті сәулелену түрлері, өлшем бірлігі. 

                    8.  Радиациялық фон және радиациялық деңгей 

Сабақтың мақсаты : радиоактивтілік, радиоактивті ыдыраудың түрлері 

туралы түсініктерді қалыптастыру;  сәулелену мөлшерін және оларды өлшеу 

бірлігін ажырата білу. Есептеу кезінде өлшем бірліктерді қолдана білу. 

 1859 жылы Вильгельм Конрад Рентген кейінірек «рентген» деп аталған 

сәулелерін ашты. 1896 жылы Анри Беккерель табиғи радиоактивтілік 

құбылысын ашты, ал 1898 жылы Мария Склодовская мен Пъер Кюри 

полоний мен радиидің жасанды радиоактивтілігін ашады.         

 1901 жылы 10 желтоқсанда В.Рентгенге физикаға қосқан үлесі үшін 

Нобель сыйлығы тартылды.  

1911 жылы М.Кюриге екінші Нобель сыйлығы беріледі. 1935 жылы 

Нобель сыйлығын олардың қызы Ирен мен оның күйеуі Фредерик Жолио-

Кюриге беріледі.  

 1942 жылы Энрико Ферми атомды ыдыратты, соның салдарынан 

атомдық бомба пайда болды.  

 Белгілі болғандай көптеген нуклидтер тұрақты емес, олар басқа 

нуклидтерге айналып кетеді. Өздігінен ыдыраудың барлық процесі – 

радиоактивті деп аталады, ал нуклид – радионуклид деп аталады. Осылайша:  
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Элементарлы бөлшектер немесе ядроларды бөле отырып бір химиялық 

элементтің тұрақсыз изотопының басқа элемент изотопына өздігінен 

айналу процесі радиоактивтілік деп аталады.  

 Ыдыраудың негізгі түрлері: 

         α - ыдырау, β - ыдырау және аяқ асты (спонтанно) бөліну. 

Радиоактивті ыдыраудың бұл түрлерінің барлығы α – сәулелерді шығарумен 

жүреді.  

         α - ыдырау – гелий атомының ядросы болып табылатын α-бөлшектерді 

бөле отырып ядроның ыдырау: 
4

2 Не:  238И92 →
234Тh90 + 42 He  

          β - ыдырау. β – ыдыраудың 3 түрі болады: электронды β – ыдырау, 

позитронды β – ыдырау, К – ұстау (захват).   

     Электронды  β – ыдырау кезінде:     32Р15 →
32S 16 + β- 

     Позитронды β – ыдырау кезінде ядродан позитрон бөлінеді:  

  22Na11→ 22Ne10 + β+ 

 К – ұсту кезінде атом жақын жатқан электронды қабықшадан (К – 

қабықша)  е¯(электрон) ұстап алады. К – қабықшадағы бос орынға сыртқы 

қабықшаның электрондарының біреуі келеді, бұл кезде қатты рентгендік 

сәулелену жүреді:                 40К19 + е¯ → 40Аr18 + h۷           

 Аяқ астынан бөліну – ауыр элементтердің ядроларының 

Д.И.Менделеевтің периодты кестесіндегі ортада тұрған элементтердің 

атомдарының бір не бірнешеуіне өздігінен бөлінуі; бұл кезде ыдыраушы 

ядро бірнеше нейтрон шығарады.  

     Едәуір қауіптілікті екі сәулелену түрі тудырады: рентгендік және γ- 

сәулелену (электромагниттік сәулелену).  

 R – сәулеленудің толқын ұзындығы: λ =   5 ∙ 10-8 – 5 ∙ 10-12  м, 

        γ – сәулеленудің толқын ұзындығы:  λ = 5 ∙ 10-11 – 5 ∙ 10-13 м. 

 γ – сәулелену жоғары сіңімділік қасиетіне ие. Сәулелену түрлерінің 

сіңімділік қасиеттері 2-суретте көрсетілген.   
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Сурет 2. Сәулелену түрлерінің сіңімділік қасиеті. 

  

        α – бөлшектер қағазбен ұсталып қалады да теріден мүлдем өте алмайды. 

Бірақ, егерде олар ішке тағаммен, ауаумен, жара арқылы кіретін болса аса 

қауіпті болады; 

       β – сәулелену үлкен сіңмділік қасиетке ие, ағза ұлпаларына сіңіп кетуі де 

ықтимал; излучение обладает большей проникающей способностью и могут 

попасть в ткани организма.  

 γ – сәулелену жарық жылдамдығымен таралады, оны тек қана қалың 

қорғасын не бетон тақтасы ұстап қалуы мүмкін.  

Егер N – ядролар саны болса, онда бірнеше уақыттан соң t, радиоактивті 

ыдырау жылдамдығы  -ге тең болады және ол ядролар санына 

пропорционалды:  

                                               , бұл жерде                 (1) 

λ – ыдырау тұрақтысы (С-1), осы радионуклидтің сипаттамасы болып 

табылады; (-) белгісі уақыт өте келе өзгерулер санының азаюын көрсетеді. 

Интеграциялау кезінде аламыз:     егер  t = 0, онда  N = Nо 

- lnNо = const. 

Қорытындыда алынады:   

N = N0 е λ t      және   A = A0 е λ t,  бұл жерде            (2)               

А – t уақыт моментіндегі белсенділік,  А0 – t =0 кезіндегі белсенділік. 

Теңдеу (1.2.) радиоактивті ыдырау заңын сипаттайды (І реттегі реакция 

теңдеуі). Осылайша, белсенділік – бірлік уақытта радионуклидте 

жүретін аяқ асты айналулардың саны.  
 Ыдырау ерітіндісінің жиі пайдаланылатын сипаттамасы болып 

жартылай ыдырау периоды T1/2 табылады – радионуклидтің ядроларының 

жартысы ыдырайтын уақыт.  

    Т1/2 и  λ :  λ = ln 2/Т1/2 = 0,693/ Т1/2 аралығындағы байланыс анық.  
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 СИ жүйесіндегі белсенділік өлшемі – бекккерель (БК), секундына бір 

ыдырау актіне тең (1БК = 1ыдыр/с).      

 Сәулелену ұлпаларға неғұрылым көп энергия берсе, тірі ағзадағы 

алынған зақым соғұрылым көп.  

Ағзаға берілген осындай энергияның мөлшері доза деп аталады.  

 Сәулелену дозасын ағза кез-келген радионуклидтен немесе оның 

қоспасынан ала алады. Сәулеленген бөліктің өлшемі мен орнына 

байланысты, сәулеленуге тап болған адамдардың санына байланысты және 

сәулелену уақытына қарай дозалар әртүрлі есептеледі.  

 Сәулеленген дене массасының бірлігімен сіңірілген сәулелену 

энергиясының көлемі сіңірілген доза деп аталады (СД).  

 СИ жүйесінде СД  греймен (Гр) өлшенеді. Алайда, бірдей СД кезінде α-

сәулелену β-сәулелену мен γ-сәулеленуден едәуір қауіпті екенін СД көлемі 

ескермейді.  

  Сенімді мәліметтер алу үшін берілген түрдің ағза ұлпасын зақымдау 

қабілетін бейнелетін коэффициентке дозаны көбейту керек. Осындай 

есептеулерден   α-сәулеленудің басқа сәулелену түрлерінен 20 рет қауіптірек 

екенін аламыз.  

Берілген түрдің ағза ұлпаларын зақымдау қабілетін бейнелейтін 

коэффициентке көбейтілген СД эквивалентті доза (ЭД) деп аталады. 

 СИ жүйесінде оны зивертпен өлшейді. Ал жүйелік емес бірлігі БЭР 

(рентгеннің биологиялық эквиваленті, 1ЗВ = 100БЭР). 

 Адамда әр мүше сәулені әртүрлі қабылдайды. Сәулеленудің бірдей 

эквивалентті дозасында өкпедегі ісік қалқанша безінің ісігінен бұрын пайда 

болады. Генетикалық зақымдану қаупіне байланысты ерекше қауіпті болып 

жыныс бездерінің сәулеленуі табылады.   

 Осыны есепке ала отырып мынандай анықтама құрамыз: 

Эффективті эквивалентті доза – әртүрлі ұлпаның сәулеленуге әртүрлі 

сезімталдығын есепке алатын коэффициентке көбейтілген 

эквивалентті доза. Ол да Зивертпен өлшенеді (Зв). 

 Радиациялық қорғау бойынша халықаралық комиссия эффективті 

эквивалентті дозаны есептеу үшін адамның бүкіл денесінің бірыңғай 

сәулеленуі кезінде әр мүшесі үшін радиоактивті қауіп коэффициенттерін 

ұсынады (3 сурет). Жоғарыда аталған үш түсінік тек индивидуалды 

алынатын дозаны бейнелейді. Индивидуалды эффективті эквивалентті 

дозаларды қосу кезінде коллективті эффективті эквивалентті доза пайда 

болады. Ол адам-зивертпен (человеко-зиверт) өлшенеді.  

 Сонымен, коллективті эквивалентті эффективті доза – қандай да 

бір радиация көзінен адамдар тобымен алынған эффективті эквивалентті 

доза.  

 Көптеген радионуклидтер өте баяу ыдырайды және алыс болашақа да 

радиоактивті болып қала береді. Адамдардың көптеген ұрпағы белгілі бір 
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көзден оның пайда болғаннан бергһі алып отырған коллективті эффективті 

эквивалентті дозасы күтілімді (толық) коллективті эффективті 

эквивалентті доза деп аталады.  

 Жартылай ыдырау периоды радиоактивті заттың ыдырау жылдамдығын 

көрсеткенімен, оның санын көрсетпейді. Сондықтан радиоактивті заттың 

санын бірлік уақытта радиоактивті заттардың ыдырау санын көрсететін 

белсенділікпен бағалайды.  СИ жүйесінде белсенділіктің өлшем бірлігі - 

Беккерель. 1БК = 1ыдырау/с. Белсенділіктің жүйелік емес өлшем брлігі - 

Кюри (Ки).   

 Кюри - 1с-та атом ядроларының 37 млрды ыдырайтын 

радиоактивті заттың саны (1Кл = 37*109 ыдыр/с).  

 γ - сәулелердің иондаушы қасиеті сәулеленудің экспозиционды 

дозасымен сипатталады. Рентгендік және γ сәулелердің экспозиционды 

дозасының өлшем бірлігі - 1 Кл/кг (при которой сопряженная 

корпускулярная эмиссия на 1 кг сухого атмосферного воздуха производит в 

воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака).  

  Экспозиционды лозаның жүйелік емес өлшем бірлігі - рентген. 

Рентген (Р) - γ - сәулеленудің 1 см3 құрғақ ауада 2,083 млрд жұп ион 

құрылатын дозасы. Жұптардың әрқайсысында электрон зарядына тең заряды 

бар. 1Р дозасына 1г ауаның 83 эрг энергияны сіңіруі, ал 1г биологиялық 

ұлпаның 93 эргэнергия сіңіруі сәйкес келеді. 

 Экспозиционды дозаның қуатының өлшем бірлігіне 1кг-ға ампер 

алынған (1А/кг). Рентгеннің жүйелік емес бірлігі - 1с (Р/с, 1Р/с = 2,58*10-

4 А/кг). 

1–кесте. Радиациялық биологияла қолданылатын негізгі физикалық 

өлшемдер мен олардың бірліктері 

Физикалық 

өлшем 

Өлшем бірлігі СИ жүйесі мен 

жүйелік емес 

біріліктерінің 

арасындағы 

арақатынас  

 

Жүйелік 

емес 

СИ жүйесі 

Нуклид 

белсенділігі 

Кюри(Ки) Беккерель 

(Бк) 

 1Бк=2,7 х 10-11Kи 

Сәулеленудің 

экспозициялық 

дозасы 

Рештеи (Р) килограмына 

кулон   

1Р=2,58х10-4  Кл/кг 
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(Кл/кг) 

Экспозициялық 

доза қуаты 

секундына 

рентген (Р/с) 

 килограмына 

ампер 

(А/кг) 

  

1Р/с=2,58х10-4А/кг 

Сіңірілген доза Рад (рад) Грей (Гр) 1рад=0,01 Гр 

Сіңірілген доза 

қуаты 

секундына 

рад (рад/с) 

секундына 

грей (Гр/с) 

 1рад/с =0,01 Гр/с 

Сәулеленудің 

эквиваленті 

дозасы 

Бэр (бэр) Зиверт (Зв) I бэр = 0,01 Зр 

Эквивалентті доза 

қуаты 

Бэр в сек 

(бэр/с) 

секундына 

зиверт  

       (Зв/с) 

1 бэр/с = 0.01 3в/с 

Сәулеленудің 

интегралды 

дозасы 

Рад-грамм 

(рад/г) 

Джоуль (Дж) 1 рад/г = 10-5Дж 

 1 милликюри = 10-3 Ки, 1 микрокюри = 10-6 Ки.        

Соңғы РҚН-да экспозиционды доза түсінігі қолданылмайды.  

 Берілген нүктеде өлшенген доза қуатын радиациялық фон деп атайды.  

 Залалданған объект бетінен 1м қашықтықта өлшенген доза қуаты 

радиация деңгейі деп аталады.   

 Далалық құралдар (Р/сағ), (мР/сағ), (мкР/сағ)-да градиенттеледі.  

 Егер радиация деңгейі уақыт ішінде өзгермесе, онда радиацияның 

деңгей өлшемін шығару сәулелену ұзақтығына сәулелену дозасын береді

 Сіңірілген дозаның жүйелік емес бірлігі – рад (1рад = 100 эрг/г = 10-

3 Дж/кг). Грей – СИ жүйесіндегі сіңірілген доза бірлігі. Ол белгілі бір 

физикалық дененің (мысалы, ағза ұлпасы) масса бірлігімен сіңірілген 

иондалған сәулелену энергиясының мөлшерін көрсетеді (1 Гр = 1 Дж/кг). 

 Зиверт (Зв) – СИ жүйесіндегі эквивалентті доза өлшемі. Ол иондаушы 

сәуленің әртүрлі ағзаларға әртүрлі радиациялық қауіпін ескеретін 

коэффициентке көбейтілген сіңірілген доза бірлігін білідіреді. 

2-кесте – Ондық, еселенген және бөлшектік бірліктерге арналған 

көбейткіштер мен қосымшалар және олардың мәні 
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Көбей-

ткіш 

Қосым-

ша 

Қосымша 

Көрсеткіші 

Көбей-

ткіш 

Қосым-

ша 

Қосымша 

көрсеткіші 

халық-

аралық 

Орысша халық-

аралық 

орысша 

1018 

1015 

1012 

109 

106 

103 

102 

101 

экса 

пета 

тера 

гига 

мега 

кило 

гекто 

дека 

Е 

Р 

Т 

G 

M 

k 

h 

da 

Э 

П 

Т 

Г 

М 

к 

г 

да 

10-18 

10-15 

10-12 

10-9 

10-6 

10-3 

10-2 

10-1 

атто 

фемто 

пико 

нано 

микро 

милли 

санти 

деци 

a 

f 

p 

n 

μ 

m 

c 

d 

a 

ф 

п 

н 

мк 

м 

с 

д 

Сәуле ауруы -  иондаушы  сәуле әсерінен организмнің зақымдануынан 

болатын аурудың ерекше түрі.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1.    Радиоактивтіліктің ашылу тарихы мен қолданылуын сипаттаңыз. 

2.     Радиоактивтілік деген не? 

3.     Ыдыраудың неше түрін білесіз? 
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4.     Радиоактивті ыдырау заңын көрсетіңіз. 

5.     Белсенділік деген не? 

6.     Жартылай ыдырау периоды деген не? 

7.     Доза дегеніміз не? 

8.     Дозалардың қандай түрлерін білесіз? 

   9.   Эквивалентті доза түрлері мен олардың өлшем бірлігін сипаттаңыз. 

10. Радиациялық фон және деңгей дегеніміз не? 

 

   Қолданылған әдебиеттер: 

1. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ . - М.: Мир, 1990. -79с., ил. 

Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни:Учебник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1988. - 416с., ил. 

2. Экология человека: Словарь-справочник / Авт.-сост. Н.А. Агаджанян, И.Б. 

Ушаков, В.И. Торшин и др., Под общ. ред. Н.А. Агаджаняна. - М.: ММП 

"Экоцентр", издательская фирма "КРУК", 1997. -208c. 

 

4 дәріс 

Тақырыбы:  Радиациялық қауіпсіздік нормалар (РҚН) 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.   Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі принциптері. 

  2.   РҚН бағалау. 

3.   Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар. 

4.   Сәулеленудің өлшеуші коэффициенті. 

5.   Иондаушы радиация эффектілері. 

6.   Дозалардың негізгі шектері. 

Сабақтың мақсаты : Сәулеленудің дозасының негізгі шектеріне табиғи 

және медициналық дозалар және радиациялық авария салдарының әсері.  

Сәулеленудің сыртқы және ішкі көздері адамға біруақытта әсер етсе, жылдық 

эффективті дозалардың негізгі шектерінен аспауы керектігін түсіндіру.   

«Радиациялық қауіпсіздік нормаларында» (РҚН-99) радиациялық 

қауіпсіздіктің келесі негізгі принциптері қарастырылған:  

1) Нормалау принципі – иондаушы сәулеленудің барлық көздерінен 

азаматтардың сәулелену индивидуалды дозаларының шекті 

рұқсатынан аспауы;  

2) Негіздеу принципі – адам мен қоғамға тигізер пайдасы мүмкін 

болатын қауіптен аспаса, иондаушы сәуле көздерін пайдалану 

бойынша барлық іс-әрекет түріне тыйым салу; 

3) Оптимизация принципі – иондаушы сәуленің кез-келген түрін 

пайдалану кезінде сәулеленудің индивидуалды дозасы мен 
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сәулеленуші адамдардың мөлшерін мүмкін болғанша төмен  деңгейде 

сақтау. 

Радиациялық қауіпсіздік нормалары қызметкерлер  мен халықтың  

сәулеленуінің келесі түрлеріне арналады:  

- Иондаушы сәулеленудің техногенді көздерін қалыпты пайдалану 

кезінде; 

- Радиациялық авария кезінде; 

- Иондық сәулеленудің табиғи көздерінен; 

- Медициналық.  

       Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар 

сәулеленудің әр түріне құрастырылған. Барлық сәулелену түрінің сомалық 

дозасы тек қана радиациялық жағдай мен медициналық салдарды бағалау 

үшін қажет.  

 Жылдық радиациялық жүктеме: 

1) радиациялық заттармен жұмыс істейтін мамандар үшін – 5 бэр; 

2) АЭС немесе басқа атомдық объект жанында тұратын халық үшін –     0,5 

бэр немесе 500мбэр.  

РҚН-99 иондық сәулелену көздерінің келесілеріне қатысты емес: 

1) Жылдық эффективті дозасы 10мкЗв-тан аспайтын; 

2) Кез-келген пайдалану жағдайында коллективті жылдық дозасы 1адам-Зв-

тан аспайтын; 

3) Жер бетіндегі космостық сәулеленуге; 

4) Адам ағзасында болатын 40К құрайтын сәулелену, оған ешқандай да әсер 

ету мүмкін емес. 

РФ Әділет Министрлігі 2009 жылдың 1 қыркүйегінде радиациялық 

қаупсіздіктің жаңа нормаларын енгізді. Нормалардың негізгі көрсеткіштері 

өзгеріссіз қалды. Маңызды өзгеріске ауыз судың сапасын алғашқы реттік 

бағалау жатады. Бұл көрсеткіштер бойынша белсенділіктің альфа және бета 

үлесті сомасы сәйкесінше 0,2 мен 1,0 Бк/КГ аспау керек.  РҚН-на барлығы 

шамамен 300-дей өзгеріс енгізілген. 

Сәулеленудің әр түрінің (α, β, γ және т.б.) бірдей сіңірілген дозасы ағза 

үшін биологиялық әсері бірдей еместігі дәлелденді.  

Сәулелік әсердің ағзаға деген эффекті сіңірілген доза мен уақыт ішіндегі 

фракциялануына ғана емес, сонымен қатар, берілген сәулеленудің үлесті 

иондануының деңгейіне де байланысты. Үлесті иондалу неғұрлым жоғары 

болса, бұндай сәулеленудің биологиялық әсері де, өлшеуші коэффициенті де 

соғұрлым жоғары болады.  

    РҚН-99 мәліметтері бойынша эффективті дозаны есептеу кезінде ұлпалар 

мен мүшелер үшін өлшеуші коэффициенттер: 

1. Гонада – 0,20; 

2. Жілік майы (қызыл) – 0,12; 
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3. Тоқ ішек – 0,12; 

4. Өкпе – 0,12; 

5. Асқазан – 0,12 

6. Қуық – 0,05; 

7. Емшек безі – 0,05; 

8. Бауыр – 0,05; 

9. Өңеш – 0,05; 

10.  Қалқанша без – 0,05; 

11.  Тері – 0,01; 

12.  Сүйек беті жасушалары – 0,01; 

13.  Қалғандары (бас миы, бүйрек асты, соқыр ішек, аш ішек, бүйрек, бұлшық 

ет ұлпалары, ұйқы безі, жатыр және т.б.) – 0,05.  

Адам ағзасына әсер еткенде иондаушы радиация екі түрлі эффект көрсетуі 

мүмкін: 

1) детерминирлендірілген шекті эффект (сәуле ауруы, сәуле дерматиті, 

сәуле катарактасы, сәулелік бедеулік, ұрық дамуының ауытқуы, т.б.); 

2) стохастикалық (мүмкін болатын) шексіз эффектілер (қауіпті ісіктіер, 

лейкоз, тұқым қуалау аурулары, т.б.). 

 Ерте детерминирлендірілген эффектілер көріне бастағанда әртүрлі 

ауырлық сатысындағы радиациялық зақымданудың сәулелену дозасына анық 

тәуелділігі тән болады – жасырын, яғни, жеңіл зақымданудын өлімге 

апаратын зақымдануға дейін.  

 РҚН-мен келесі тұлғалар тобы ажыратылады: 

 А тобы – қызметкерлер (сәулеленудің техногенді көздерімен 

жұмыс істейтін адамдар); 

 Б тобы – жұмыс жағдайларына қарай сәулеленудің техногенді 

көздерінің әсер ету аясында болатын персонал ішіндегі адамдар;  

 Барлық халық, өндірістік әрекет жағдайы мен сферасына кірмейтін 

персонал адамдарын қосқанда.  

Сәулеленуші тұлғалар категориялары үшін нормативтердің үш класы 

бекітілген: 

І – дозалардың негізгі шектері (ДНШ); 

ІІ – ДНШ-нен шығатын монофакторлы әсердің рұқсат деңгейлері (бір 

радионуклид үшін, түсу жолдары немесе сыртқы сәулеленудің бір түрі): 

жылдық түсу шектері (ЖТШ), рұқсат орташажылдық көлемдік белсенділіктер 

(РКБ), орташажылдық үлестік белсенділіктер (РҮБ); 

ІІІ – бақылау деңгейлері. Атмосфераға ШРШ мен қалдықтардың ШРТ туралы 

айтылуда.  

 Доза шектері (ДШ) – қалыпты жұмыс кезінде нормадан аспауы керек 

техногенді сәулеленудің жылдық эффективті және эквивалентті мөлшері. 

Жылдық доза шектерін қадағалап отыру детерминирленген әсерлердің болу 

мүмкіндігін азайтады, сонымен бірге стохастикалық әсердің болу мүмкіндігін 

қалыпты жағдайда қалады. 



18 

 

 Барлық нормаланған өлшемдер бойынша белгіленген шектерге дейін бір 

уақытты сәулелену рұқсат етілген.  Дозалардың негізгі шектері (РҚН-99) 3- 

кестеде көрсетілген. 

 Сәулеленудің дозасының негізгі шектеріне табиғи және медициналық 

дозалар және радиациялық авария салдары кірмейді. Сәулеленудің бұл түрлері 

үшін арнайы шектеулер қойылған.  

 Сәулеленудің сыртқы және ішкі көздері адамға бір уақытта әсер етсе, 

жылдық эффективті доза дозалардың негізгі шектерінен аспауы керек.   

 3–кесте. Дозалардың негізгі шектері (РҚН-99)  

 

Доза Қызметкерлер 

(А тобы) 

Қызметкерлер 

 (Б тобы) 

Халық  

 

Эффективті доза 

(кез-келген дәйекті 5 

жылда, мЗв/жыл) 

  

  

20( ≤50) 

  

  

5(≤12,5) 

  

  

1 (≤5) 

Эквивалентті доза, 

мЗв/жыл 

  

2 ( ≤20) 

  

2 (≤9,5) 

  

1 (≤3) 

Көз хрусталінде  150 37,5          15 

Теріде  500 125           50 

Алақан мен табанда  500 125           50 

Бақылау сұрақтары: 

  1.     Радиоактиві қауіпсіздіктің негізгі принциптерін сипаттаңыз. 

  2.     Радиациялық қауіпсіздік нормалары қалай бағаланады? 

  3.     Сәулеленудің өлшеуші коэффициенті дегеніміз не? 

  4.     Сәулеленуші тұлғалар үшін нормативтер класы қалай белгіленеді? 

   Қолданылған әдебиеттер: 

1. Денисова И.А.  Денисов В.В., Гутенев В.В., Монтвила О.И. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита населений и территорий при чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие.- М: МарТ-2003,-608 с. 

1. Алексеев С.В. Пивоваров Ю.П. Экология человека.- М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ,- 2001,-327 с. 

2. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: Курс лекции.-М.:  ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ,- 2001,-528с. 
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5 дәріс 

Тақырыбы: Радиосезімталдық 

Қарастырылатын сұрақтар:  

1.   Радиосезімталдықтың сипаттамасы. 

2.   Әртүрлі биологиялық түрлер үшін летальді (қазалы) доза түсінігі.  

3.   Әртүрлі факторлардың радиосезімталдыққа әсері.  

4.   Доза мөлшеріне қарай адамның сәулелік зақымдануы.  

Сабақтың мақсаты : Радиотұрақтылықтың ағзаның тамақтану 

ерекшелігімен және ағзаның химиялық құрамымен байланысты екені туралы 

түсінік қалыптастыру. Радиацияның тікелей әсері – молекулалардың 

ионизациясы, оның нәтижесі болып ДНҚ мен басқа макромолекулалардың 

өзгеруі, және клетканың негізгі құрамын құрайтын молекула суларынан 

бірнеше жоғары реакциялық өнімдердің түзілуін анықтау.  

 Иондық сәулеленудің био- және экожүйелерге салдарын талдау кезінде 

кардинальді түсінік болып табылады.  

 Жердегі барлық тірі зат иондық сәулеге немқұрайлы емес. Алайда, 

белгілі бір биологиялық түрдің радиацияға сезімталдығы (радиотұрақтылық 

немесе радиорезистенттілік) тек оған ғана тән және басқалардан 

ерекшеленеді. Басқаша айтқанда, бірдей доза адамға ақырғы болса, кей 

батерия мен насекомдарға жағымды болуы мүмкін. Ядролық реактор 

каналында 100000Гр дозасында сәтті өмір сүретін бактериялар бар. 

Н.В.Тимофеев – Ресовскийдің негізгі радиобиологиялық парадоксының мәні 

– сіңірілген энергия мен биологиялық объектінің оған жауап беретін 

реакциясының арасындағы сәйкестіктің жоқтығында.  

 Экологиялық тұрғыдан макромолекулаларға, вирустарға, 

қарапайымдарға, жасушалыларға, ұлпалық не мүшеліктерге, адамға, 

популяция мен биоценоздарға «бірдей әсерлі» әсер ететін поллютанттар жоқ.  

 Иондаушы сәуленің зақымдаушы әсері биологиялық маңызды 

молекулалардың зақымдануымен байланысты болады. Жасушадағы мұндай 

молекулаларға нуклеин қышқылдары, ДНҚ, РНҚ, нуклеотидтерден тұратын 

сызықты полимерлер жатады.  Олар биологиялық ақпаратты сақтайды, 

ұрпағына таратады және ақуыз синтезі кезіндегі ДНҚ-да жазылған ақпаратты 

жүзеге асырады. Радиацияның тікелей әсері – молекулалардың ионизациясы. 

Оның нәтижесі болып ДНҚ мен басқа макромолекулалардың өзгеруі, және 

клетканың негізгі құрамын құрайтын молекула суларынан бірнеше жоғары 

реакциялық өнімдердің түзілуі табылады.  

  2Гр шамасындағы дозада клеткада жарты миллионға жуық иондау акті 

жүреді, ол адамның түрлі ұлпаларының 10-нан 90%-ға дейінгі 

жасушаларының жойылуына алып келеді.  

 Су радиоанализінің өнімі өзара да, клетканың макромолекулаларымен 

де әсер етіп жүреді, солайша оны бұзылуға алып келеді. Бұндай сәулелі 

зақымдануды радиобиологияда әсер етудің жанама механизмі деп аталады. 
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Енді негізгі зақымды радиоанализ өнімдері – бос радикалдар – жұптанған 

электроны бар молекула не оның бөлігі жасайды. 

 Бір түр ішінде де радиосезімталдық деңгейі оның жасы мен жынысына 

қарай өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар, тіпті бір ағзада да әртүрлі жүйелердің 

жасушалары мен ұлпалары радиосезімтал да (қантарату жүйесі, ішек 

эпителиі), радиотұрақты да (бұлшық ет, жүйке, сүйек ұлпалары) болуы 

мүмкін.  

 Радиациялық әсерге көпжасушалы биологиялық жүйелердің 

реакциясындағы шешуші түйін гетикалық материал сақтайтын клетка екені 

бірыңғай мақұлданды.  Сонымен қатар радиация үшін басты нысана болып 

жасушаның қоршаған ортамен арақатынасын реттейтін биологиялық 

мембрана табылатыны да даусыз.  

 Ағзалардың әртүрлі радиосезімталдығы толығымен зерттеліп болмаған. 

Анықталғаны – жоғары ұйымдасқан ағзалар дамудың төмен сатысында 

тұрған ағзалардан неғұрлым радиацияға берілгіш. Алайда мұндай тәуелділік 

әрқашан тура емес. Радиотұрақтылықтың ағзаның тамақтану ерекшелігімен 

және ағзаның химиялық құрамымен байланысты екені де анықталған. 

Осылайша, далалық құмтышқандарды вивариялық диетаға отырғызса, 

олардың радиацияға тұрақтылығы азаяды.  

 Радиосезімталдық критерийлері биообъектінің өміршеңдігінің сатысына 

негізделген. Осындай мақсатта  ЛД50/30  өлшемі – сәулеленудің ажалды 

дозасы қолданылады. Бұл жағдайда бір айда зерттелетін ағзалардың тең 

жартысы өледі.   

4-кесте. Бір реттік гамма-сәулеленуде әртүрлі нысандардың 

радиосезімталдығы, ЛД 50/30 

  

Нысан  

  

Доза, Гр 

  

Қой  

Теңіз шошқасы 

Есек  

Ит  

Адам  

Әр түрлі маймылдар  

Әртүрлі линиядағы тышқандар 

Әртүрлі линиядағы егеуқұйрықтар 

Құс, балық 

Қоян 

Жылан  

Жәндіктер 

Жоғары өсімдіктер  

Қарапайымдар  

1,5 - 3,0 

1,5 - 3,5 

2,0 - 4.0 

2,5 - 3,0 

2,5 - 4,0 

2,0 - 6,0 

6,0 -15,0 

7,0 - 9,0 

8,0 - 20,0 

9,0 – 10.0 

80 -  200 

10 - 100 

10  - 1500 

1000 - 3000 
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Балдырлар  

Әртүрлі бактериялар 

Әр кластағы вирустар  

  

180 - 1000 

 50   -  7500 

4500 - 7000 

  

 Радиосезімталдық деңгейлерінің айтарлықтай кең диапазоны тек түрлік 

өзгерістерге негізделмеген.  

 Барлық тірі затқа өзіне тән сезімталдық тән. Адамдардың сәулеленуге 

әртүрлі әсер ететіні бұрыннан байқалған. Радиотерапия кезінде кей ауруларда 

бірінші сеанста ақ бас айналымы, жүрек айну, әлсіздік сезіледі. Басқалары 

болса, емнің барлық курсын ешқандай ауыртпалықсыз көтереді. Бұл жерде 

үлкен рольді иммунитет, ауруға деген төзімділік, ағзаның жалпы жағдайы 

ойнайды. Сәулеленуге ең сезімтал кез – эмбриондық кезең. Анасы үшін 

қауіпсіз доза іштегі балаға зиян тигізуі мүмкін.  

 Радиобиология ғылымы жоғары дозадағы иондық сәулеленуге ағза 

әсерінің әрекеті туралы мәліметтерге қанық. Ал аз дозалар өте аз зерттелген.  

5-кесте. Дозаға байланысты адамның сәулелі зақымдануы.  

Доза, Гр Эффект 

 

Шамамен 2000 Сәуле астындағы өлім 

10-100 Сәуле ауруының церебральді формасы (коматозды 

жағдай, 1-2 сағ кейін ажалды қорытынды). 

6-10 Сәуле ауруының ішекті формасы (ішек 

сілемейлісінің ауыр зақымдануы, 3-12 тәул кейін 

ажалды қорытынды). 

4-6 Сәуле ауруының жілігті формасы (жілік майының 

ауыр зақымдануы, ішек сілемейлісінің зақымы)  

2-4 Әуле ауруының орташа ауырлығы (орташа өмір 

жасының 3-9 жылға қысқаруы). 

1-2 Иммунодефицитті жағдай (дәстүрлі кейінгі 

канцерогенез және т.б.). 

0,5-1 Қан айналым бұзылуы, иммунитет бұзылуы, 

мутацияның екі еселенуі, қауіпті ісіктің пайда 

болуы).  

0,1-0,5 Уақытша еркектік залалсыздық 

0,05-0,1 Мутацияны тіркеу 

0,002-0,05 Тіршілік әрекетін стимуляциялау 

0,001-0,002 Тіршілік әрекетінің оптимумы 

0,001-дан кем Тіршілік әрекетінің құлдырауы 

  

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиосезімталдық деген не? 
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2. Әртүрлі биологиялық түрлер үшін ажалды дозаны сипаттаңыз.  

3. Әртүрлі факторлардың радиосезімталдыққа әсерін сипаттаңыз.  

4. Жеке мүшелер үшін өлшеуші коэффициент дегеніміз не? (4-дәріс)  

5. Дозаға байланысты адамның сәулелі зақымдануынын түсіндіріңіз. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Новиков Ю.В. Экология: окружающая среда и человек: учебное пособие.- М.: 

ФАИР,-1998,-245 с. 

2. Кулкыбаев Г.А., Дюсембин Х.Д., Конкабаев А .Е. Содержание кадмия, 

свинца меди крови и грудном молоке родильниц, проживающих в зоне 

экологического напряжения ( Например г.Балхаша и Караганда) / Журнал 

физиология человека.-2002,-№3,-Т.28,- С-140-141. 

3. Аюпова Р.С., Ташенов К.Т. Карынбаев Р.С., Макашев Е.К. Функциональное 

состояние печени при воздействии на организм солей тяжелых металлов // 

Известия МОН РК, НАН РК. Сер.биол. и мед. -2001,-№4,-С 17-22. 

 

6 -7 дәріс 

Тақырыбы:  Радиацияның табиғи көздері 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.     Тау жыныстарының радиоактивтілігі 

     2.     Табиғи радиоактивтілік 

3.     Радионуклидтер тобы 

4.     Радон радиоактивтілігі 

          5.     Топырақ радиоактивтілігі 

6.     Топырақтағы радон мөлшерін есептеу 

7.     Радонның атмосфераға шығу процесі 

8.   Атмосфера мен гидросфера радиоактивтілігі 

Сабақтың мақсаты: Жер халқының алатын негізгі сәулелену дозасы 

табиғи көздерден екені, және ол 70%-ды құрайтыны белгілі. Халықтың табиғи 

радиация көздерінен алатын сәулеленудің жартысынан біршама аз көлемдегі 

сәулеленуді ғарыштық сәулелерден туындаған радиациялық фонды зерттеу 

нәтижелерін талдау.  

 Радиация Жер мен ғарышта әрқашан болды, сондықтан адам мен барлық 

тірі заттың эволюциясы иондаушы сәуле фонында жүріп жатты. Табиғи 

радиациялық фон әдетте тұрақты, алайда Жердің әртүрлі бөліктерінде 

деңгейі бойынша ерекшеленеді де 120-дан 1270 мбэр-ге дейін ауытқиды. 

Радиацияның жердегі көздері – тау жыныстары, бұлақ суы, радон 

радиоактивті газы. Радиация көп мөлшерде көмір мен мұнайды жағу 

процесінде пайда болады.  

 Табиғатта кездесетін элементтердің изотобының радиоактивтілігін 

табиғи радиоактивтілікк деп атайды. Өкінішке орай әсер етудің мөлшерлік 

бағасының нәтижесін ШРК көмегімен келтіру мүмкін емес. Бұны тек 

экологиялық қауіп бағасы арқылы білуге болады. Осылайша, АҚШ-тың 
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қоршаған ортаны қорғау бойынша Агенттіктің (U.S. EPA, 1992) 

анықтамасына сәйкес, экологиялық қауіп бағасы – нәтижесінде бір немесе 

бірнеше факторлар әсері нәтижесінде болатын не болуы мүмкін жағымсыз 

экологиялық әсерлердің болуының мүмкіндігі бағаланатын процесс. 

Экологиялық қауіпті бағалаудағы маңызды кезең зерттеудің ақырғы нүктесін 

таңдау. Радиациялық гигиеналық нормалауда осындай объект ретінде адам 

алынады. Осылайша, қауіп – оның салдарын қоса алғандағы қауіптіліктің 

сандық өлшемі. Қауіптің көріну салдары әрқашан экологиялық, 

экономикалық немесе әлеуметтік және т.б. болуы мүмкін зақым алып келеді. 

Радиациялық қауіп термині экологиялық қауіптің жеке түрі болып табылады.  

 Адам сәулеленуге екі жолмен тап болады: сыртқы және ішкі. 

 Егер радиоактивті зат ағзадан тыс орналасса және оны сыртынан 

күйдірсе, ондай сәулелену сыртқы. Егер радиоактивті зат ауа, су немесе 

тағам өнімдерінің құрамында болып ағза ішіне енсе, ондай сәулелену – ішкі. 

Іштей сәулеленуге сыртқы сәулеленуден қауіптірек болатындай бірқатар 

ерекшеліктер тән.  

 Сүтқоректілерде радиоактивті заттардың ағзаға түсуінің үш жолы бар: 1) 

тыныс алу органдары арқылы (ингаляциялық); 2) асқазан-ішек жолдары 

арқылы (прероральді); 3) тері беті – транскутанды (перкутантты). Адам мен 

жануар денесіндегі қоршаған орта мен ағза арасында радионуклид алмасуы 

жүретін органдары барьерлік деп аталады. Өкпе арқылы адам ағзасына ауа 

жолымен таралатын барлық поллютанттар енеді. Метаболизм жылдамдығы 

туралы келесі мысалдан білуге болады. Адам шамамен тәулігіне 26кг ауа 

жұтады, ал суды шамамен 2кг тұтынады. Өкпедегі алмасу беті ≈ 100м 2 . Бұл 

тері бетінен ≈ 50 есе, ал асқазан-ішек жолдарынан ондаған есе көп. 

Осылайша, өкпені ауадағы шаңды сорып алатын шаңсорғыш ретінде 

қабылдауға болады.  

 АІЖ (асқазан-ішек жолдары) – ағзаға радионуклид түсуі бойынша 

екінші орган.  4-суретте радионуклидтердің АІЖ арқылы ағзаға түсуінің 

камералық моделі көрсетілген (камералық модельде тірі ағзаны арасында 

радионуклид алмасуы жүретін камералар жүйесі ретінде бейнеленеді). Екі 

жағдайда да радиоактивті заттардың тағдыры ортаның физико-химиялық 

қасиеттері мен рН-на байланысты болады. Есте сақтау қажет: 

радионуклидтер АІЖ болатын уақыттың барлық периодында оның 

қабырғалары сәулелену үстінде болады. Яғни, АІЖ шектік орган болады. 

Радионуклидтер енуінің соңғы әрі аз зерттелген жолы – тері арқылы өту 

– перкутантты ену. Осылайша, мысалы, адам ағзасына тритий оксидінің 

булары мен газтектес йодтың зақымданбаған тері арқылы өту жылдамдығы 

осы заттардың тыныс жолдары арқылы өтуімен сәйкес келеді.  

Орташа алғанда, 2/3 эквивалентті эффективті дозаны адам радиацияның 

табиғи көздерінен алады. Көміртектің радиоактивті изотобына – 14, және 

ғарыштық радиация әсерінен пайда болатын тритийге өте аз доза келеді. 
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Радиоактивті емес калиймен бірге адам ағзасына калий изотобы – 40 енеді, 

ол жылына шамамен 180 микрозиверт береді.  

 

3-сурет. АІЖ радионуклидтердің кинетикасының моделі.  

Табиғи радионуклидтердің жер қойнауында болу шарты – біріншілік 

пайда болу болып табылады (4-сурет). 

Біріншілік радионуклидтер ыдырау қатарын түзетін және түзбейтін 

изотоптарға ажыратылады. Ыдырау қатарын түзбейтін табиғи 

радионуклидтің екі ондығының ішінде тек 40К(Т1/2 =1,25 · 109жыл ) 

және 87Rb (T1/2 = 5,0·1010 жыл) ғана 1кг тау жынысына байқалатын радиация 

көздерін береді, сәйкесінше 630 және 74 БК. 

Радионуклидтердің үш негізгі тобы бар:  

- урандық топ (238U, Т1/2 = 4,5·109лет), соңғы мүшесі тұрақты изотоп 
206Pb;  

- торий тобы (232Тh, T1./2 = 1,5 · 1010жыл), соңғы мүшесі тұрақты 

изотоп 208Pb; 

- актиния тобы 235U( t1/2 = 7.1·108 жыл)-дан 207Pb тұрақтысына дейін.  

Алайда ішкі сәулеленудің айтарлықтай үлкен дозасын адам радиоактивті 

уран-238 нуклидінен, ал ең аз мөлшерін торий-232 қатарлы радионуклидтен 

алады. 

Қорғасын-210 мен полоний-210 нуклидтері балық пен теңіз тағамдарын 

көп пайдаланатын адамдардың ағзасына түседі. 

Айтарлықтай жоғары концентрацияда бұл изотоптар шеткі Солтүстік 

аймақ адамдары қоректенетін солтүстік бұғысының етінде болады, әсіресе 

полоний-210 көп. Адам ағзасына түскенде ішкі сәулелену дозасы орташа 

деңгейді 35 есе асырады. 

Халықтың табиғи радиация көздерінен алатын сәулеленудің 

жартысынан біршама аз көлемдегі сәулеленуді ғарыштық сәулелерден 

туындаған радиациялық фон береді. Ғарыштық сәулелер жер бетіне жеткеннен 
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кейін атмосферамен әсерлесіп, әртүрлі радионуклид пайда болатын екінші 

реттік сәулеленуді тудыруы мүмкін. Сәулелену деңгейі биіктікпен өседі, бұл 

жерде ауа ең аз дәрежеде қорғаныш экраны қызметін атқарады.  

        

 

 

4-сурет. Табиғи радиациялық фон көздері  

(СКЛ – Күн сәулесі; ВКИ – екінші реттік ғарыштық сәулелену) 

 4000м-ден 12000м-ге дейінгі биіктікте космостық сәулемен сәулелену 

деңгейі 25 есе өседі, және биіктеген сайын өсе береді. 

 Жер халқының алатын негізгі сәулелену дозасы табиғи көздерден екені, 

және ол 70%-ды құрайтыны белгілі, оның ішінде радон газы 

радиоактивтіліктің 30-60% дейін қамтиды. Оны жер астынан шығатын 

өтліруші-газ деп атайды. Ол көзге көрінбейді, иісі мен түсі жоқ, ауадан 7,5 

есе ауыр, сондықтан да жер бетінде өзінің шыққан орнына жақын таралып 

жүреді де белгілі бір орындарда жинақталады (құрылыс, ғимарат, үй), онда 

ол аса қауіпті болып табылады. 5-суретте кәдімгі бір қабатты үйге радон 

түсуінің жолдары мен көздері бейнеленген.         
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5-сурет. Кәдімгі бір қабатты үйге радон түсуінің көздері мен жолдары.  

Радон тас, топырақ, су – барлық жерде болатын уран мен тории 

радиоактивті тобында туындайды. Радонның ауадағы бір сәттік 

концентрациясы топырақ сіңімділігіне және радонды қабаттардың шөгу 

тереңдігіне байланысты болады. Егер топырақта сынықтар болса, радон 

қуатты ағынмен көбеюі мүмкін. Қауіпті болып өкпе ісігін тудыратын альфа-

бөлшектер бөлетін радонның полоний-218 бен 214 туындылары да табылады. 

Радонның токсиндік әсері асбест, пестицид және бензин сияқты дәстүрлі 

зиянды әсерлердің ақырғы нәтижесінің қаупінен айтарлықтай артық тұр. Өз 

үйіңде радон әсерінен көз жұму қаупі өрт немесе су басу сияқты стихиялық 

апаттардан анағұрылым шынайы болып табылады.  

 Жұтатын ауадағы радон концентрациясының көбеюі ағзада 

физиологиялық ауытқулар тудырады. Халықтың шамамен 30%-ы бұл кезде 

мазасыз күйде, жүректің қатты соғуын, бас сақинасын және ұйқысыздықты 

бастан кешіреді. Радон концентрациясының шығу болжамы планетаның 

магнитті өрісінің әрекетіне, тау жыныстарының алмасып сығылуы мен 

кеңеюіне байланысты болады, бұл кезде радон белсенді түрде бөлінеді.  

 Медицина ұзақ уақыт бойы неге белгілі бір аймақтарда немесе жеке 

үйлерде қауіпті аурулардың пайыздық көрсеткіші жоғары болатынына жауап 
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бере алмады. Қазір, жауап табылған соң мұндай құбылыстарды болжауға да 

болады. Осылайша, америка ғалымдарының мәліметтері бойынша радоннан 

туындаған өкпе ісігінен 1000 адамның 3-4-уі қайтыс болады. Сонымен қатар, 

темекі шегуші адамдарда бұл қауіп радон мен темекінің біріккен 

(синергинді) әсерінен 10 есе артады. ГФР-да 1991ж мәліметтеріне сәйкес 

өкпе ісігінен өлген 25мың адамның 10%-ы радонның әсерінен өлген. КСРО-

да жыл сайын радондық ісіктен шамамен 15 мың адам ажал құшып отырған. 

Қазақстанда бұндай статистика жүргізілмейді.  

 Радон туралы жинақталған мәліметтер қатары көбейгендіктен, бірқатар 

елдерде сәйкесінше мемлекттік бағдарламалар сәтті түрде өткізілуде, 

болашақ құрылыс аудандарында мұқият геологиялық іздестірулер жүреді. 

Бүгінгі күні бұл елдерде радон концентрациясы туралы қорытынды құрылыс 

алдында ғана емес, сондай-ақ үйлерді сату мен жалға беру жағдайларында да 

міндетті болып табылады. АҚШ-та радон концентрациясы 190 Бк/м3 болса, 

қорғау шаралы өткізілуі талап етіледі, 40-190 концентрациясында – шара 

ұйымдастыру ұсынылады, ал 40-тан төмен болса – тыныш өмір сүруге 

болады.  

 Қазақстанда Ресейдегі сияқты адам қоныстанған үйлерде радон деңгейі 

200 Бк/м3 аспау керек, ал жаңа салынып жатқан құрылыстарда - 100Бк/м3 – 

артық емес. Үйдегі не ғимараттағы ауаның радондық деңгейін 400 Бк/м3 –ге 

дейін азайту мүмкін болмаса, тұрғындарды көшіру керек.  

 Бірқатар елдерде радоннан қорғауға баланысты шаралар арнайы 

жинақта жазылған, бұл жерде қандай да бір табиғат қорғау әрекетінің 

принципі, оның әсерлілігінің бағалауы, бағасы, артықшылығы, кемшілігі 

және библиографиясы бейнеленеді.  

 Тұрғын үйлердегі радонның негізгі көздері, ол – топырақ, құрылыс 

материалдары, әсіресе бетон, қызыл кірпіш, шлак, көмір жағудан пайда 

болатын күл шаңы және т.б. екені белгілі. Едәуір қауіпті болып төменгі екі 

қабат саналады, себебі радон ауадан ауыр. Айтарлықтай қауіптілікті жуыну 

бөлмелері болатын бу құрамындағы радон көрсетеді. Бұл жағдайдағы ең 

қарапайым әрі эффективті шара – бөлменің ауасын желдету немесе ауа 

фильтрлерін орнату. Ауыз судан радонды жою оны қайнату процесінде 

немесе көмір фильтрларынен өткізуде іске асады. Айта кететін жайт, радон 

едәуір қарқынды бөлінетін мезгіл – қаңтар мен шілде айы.  

 Топырақтан радон үйге едендегі тесіктер, тығыз орналаспаған панельдер 

арқылы өтетін болғандықтан, үй астындағы топырақ бетін бетонмен жабу, 

яғни ғимарат фундаментін тығыздау жақсы әсер береді. Бұл жағдайда 

қабырғаларды пластикалық материалдармен жапсыру да тиімді,  тіпті 

түсқағаздар да радон жылдамдығына кедергі келтіреді.  

 Радон ағзадан өте тез шығарылады. Газдың аз концентрациясы бар емдік 

ванна қабылдауда одан қорықпауға болады. Еріген күйде қысқа мерзімдік 

контактіде адам ағзасына жағымды әсер етеді: жүйке жүйесін беріктендіреді, 

қан айналым және қимыл аппраттарының органдарына жағымды әсер етеді, 
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иммунитетті көтереді. Бұған дәлел болып әртүрлі елдердегі мыңдаған 

аурулардың радонмен санаториялық-курортты емделуінің жағымды нәтижесі 

табылады.  

 Қазақстанда «Радон» мемлекеттік бағдарламасы құрылды, «Радон» атты 

радондық өлшеуіштер сериясының өндірісі жүруде.  

 Республика территориясының 50%-ы радонмен ластанған, осы  жағдай 

реттеледі деген үміттеміз. 

Топырақ құрамындағы табиғи радионуклидтер табиғи радиациялық 

фонның негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Топырақ 

радиоактивтілігі көптеген құрамдастардан құрылады, биосферадағы 

геохимиялық процестерге байланысты. Осыған байланысты радионуклидтер 

концентрациясы топырақ тереңдігіне қарай өзгеріп отыруы мүмкін.  

Топырақ радиоактивтілігін құратын факторлар: 

1) топырақтүзуші тау жыныстарындағы радионуклид концентрациясы; 

2) грунттік сулармен сілтілену процесі; 

3) радионуклидтердің топырақпен сорбциялану процестері; 

4) газтектес радиоактивті элементтердің пайда болу (эманирование) 

процестері; 

5) космогенді радионуклидтердің шөгу процесі.  

Көптеген зерттеулердің көрсетуінше негізгі фактор болып топырақ 

радиоактивтілігінің деңгейі және сипаты мен аналық жыныстағы радиоактивті 

элементтердің концентрациясының арасындағы генетикалық байланысы 

табылады. Осылайша, радиоактивті тобының және периодтық жүйенің 

ортаңғы бөлігіндегі аталған радионуклидтер айтарлықтай мөлшерде топырақ 

радиоактивтілігін анықтайды. 

6-кестеде 1982ж  жүргізілген өлшеулер нәтижесінде алынған және осы 

топырақ бетінен 1м биіктіктегі ауаның сіңірілген дозасның қуатына сәйкес 

келетін әртүрлі топырақ қабаттарындағы табиғи радионуклидтердің типтік 

концентрациялары көрсетілген.  

Гранит үгілуі өнімдерімен несе фосфориттермен байланысты 

топырақтар басқа тау жыныстары негізінде дамитын топыраққа қарағанда 

үлкен меншікті белсенділікке ие. Топырақ пайда болуының биологиялық 

процестері қарашіріндідегі радионуклидтердің сұр орман немесе күлді 

топырақтарға қарағанда көптігін қамтамасыз етеді.  

Топырақ суларымен радионуклидтердің шайылуы мен шөгу процесі 

топырақ тереңдігі бойынша нуклид белсенділігінің біркелкі емес таралуынан 

көрінеді. Осылайша, беткі горизонттардағы еритін фракциялардың шайылуы 

есебінен уранның көп концентрациясы терең қабаттарда шоғырланған, ал 

тории болса, керісінше, беткі грунтттардың басқа компоненттерінің көп 

шайылуы мен аз ерігіштігінің арқасында беткі қабаттарда көп шоғырланған.  

Калий жоғары биологиялық белсенділікпен сипатталатын беткі 

қабаттарға жақын болады.  
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Радиоактивті элементтер топтарының ыдырау тізбегіндегі 
220Rn и 222Rn радиоактивті газтектес өнімдердің болуы, бір жағынан, осы 

газтектес фракцияның топырақтағы миграциясына алып келеді, ал бір жағынан,  

осы фракциялар мен оның ыдырау өнімдерінің топырақтың беткі қабатына 

шөгуімен атмосфераға шығуы. 

6-кесте. Топырақтағы табиғи радионуклидтер концентрациясы және топырақ 

бетінен 1м қашықтықтағы ауаның сіңірілген доза қуаты. 

Топырақ типі 

  

Концентрация Қуаты  

  

  
  238U    UUU 222Th  40К 

Сұр топырақ 31,5 48,1 666 74 

Сұр-қоңыр 27,8 40,7 703 69 

Қоңыр     26,6 37 555 60 

Қарашірінді  21,5 35,9 407 51 

Сұр ормандық 17,8 26,6 370 41 

Құнарлы 15,2 22,2 300 34 

Күлді  8,9 12,2 148 18 

Торфты  6,3 6,3 89 11 

Топырақ бойынша 

орташаланған 

  

26 26 370 44 

  

Ыдырау процесінде радон изотоптарының атомдары беру есебінен 

топырақ пен жыныс қатты матрицасының шегіне, кеңістікке шығады. 222Rn 

жүру ұзындығы топырақтың қатты түйіршіктерінде 20-70нм, суда – 100нм, 

ауада – 63мкм. Радонның топырақтың қатты фракциясынан кеңістікке өтуі 

эманация коэффициентімен сипатталады, ол топырақ түйіршіктерінің өлшемі 

мен формасына қарай 0,05-тен 0,7-ге дейін өзгеруі мүмкін. Эманация процесіне 

үлкен әсерді ылғалдылық тигізеді, ол радон атомдарының сумен сіңірілуі 

нәтижесінде коэффициентті азайтады. Газтектес және сұйық күйдегі 

радондардың айырмашылық температураға байланысты. Газ түріндегі CRn  

радонның концентрациясын топырақта радон ағып кетуі болмаса, келесі 

теңдеу түрінде жазуға болады:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           CRn=CRn f   ρsε-1(l - ε )(m(KT -l)+l ) -1               (3)               

бұл жерде, СRn – топырақтағы радон концентрациясы, Бк/кг; f – эманация 

коэффициенті; ρs – түйіршіктер тығыздығы (2,7 г/см3 –тең); ε – су ε ω  , газ ε а  

фракциясын қосқандағы толық кеуектілік; m – су фракциясына болатын 

кеуектілік үлесі (құрғақ топырақта 0-ге тең болатын қарқындылық 

коэффициценті); КТ – радонның сұйық және газ фракциясының арасындағы 

радонның бөліну коэффициенті.  

 Жылы әрі ылғалды ауа-райы (Т = 25°С, КТ = 0,23, m = 0,95) және 

топырақтың типтік параметрлерінде (CRn = 30 Бк/кг, f = 0,2, ε = 0,25) 

(поровой) кеңістікте радон концентрациясы равна 78 кБк/м3- ге тең, ал суық 
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әрі құрғақ ауа-райы кезінде (Т = 0°С,  КТ = 0,53,m = 0,05) және топырақтың 

сол концентрацияларында радон концентрациясы 21 кБк/м3- ге тең.  

Диффузия мен адвекция (жылу, тұз, ылғалдың сумен немесе ауамен 

көлденең бағытта ауысуы) процестері нәтижесінде радонның топырақтағы өту 

процесі жүреді, ол оның атмосфераға шығуына алып келеді. Радоннның 

топырақтағы өту процесінің сипаттамасына диффузияның эффективті 

коэффициенті Д қызмет етуі мүмкін, ол радон концентрациясының градиентін 

топырақтың ауаға толған орындарындағы токпен байланыстырады. Шынайы 

жағдайларда, суға толған орын болса және топырақтың суға және ауаға толған 

орындарында радон концентрациясының таралуының әртүрлілігінде диффузия 

коэффициенті топырақ кеуектілігіне ғана емес, оның ылғалдылығы мен 

құрамына да байланысты болады. Бұл жағдайда диффузияның шынайы 

коэффициенті D = (εа + KTεω)Dэ түрінде анықталуы мүмкін. Қарапайым 

үлгілерге негізделе отырып әртүрлі топырақ типтерінде 10 -7 -нан 10 -5 м2/с-ке 

дейінгі диапазонда өзгеретін диффузия коэффициенттері анықталды (едәуір типті 

топырақтар үшін  D = 2 · 10 -6 м2/с мәнімен). Типтік құрғақ, кеуектілігі ε = 0,25 

топырақ үшін D = 5·10-7 м2/с диффузия коэффициентін пайдалану ұсынылған, ол 

ылғалдылықты есепке алғанда (m = 0,2 және сол ε  жағдайда коэффициент D = 4,3 

∙10 -7 м2/с) алынатын нәтижеден бірнеше жоғары. Грунт қалыңдығына қарай 

эманация құрамы да үздіксіз өседі, 10см – 250Бк/л-ден бастап, 250см – 4500Бк/л-ге 

дейін.  

 Атмосфераның табиғи радиоактивтілігі – ондағы табиғи 

радионуклидтердің меншікті құрамы, келесі радионуклид топтарымен 

негізделеді. 

1) жер бетінен атмосфераға түсетін радиоактивті заттар; 

2) атмосфераға топырақтан түсетін табиғи радиоактивті аэрозольдер; 

3) атмосферада космостық сәулелену әсерінен пайда болатын космогенді 

радионуклидтер; 

4) атмосфераға космостық шаңмен түсетін табиғи радионуклидтер.  

Атмосферадағы радионуклидтердің құрамы метеожағдайларға да 

байланысты, алайда кез-келген жағдайда ағза тіршілігіне әсер ететін 

радионуклидтердің үш тобы – олар газтектес радионуклидтер, топырақтан 

бөлінеді.  

Атмосфера ластануының үш негізгі қасиеттері бар: өнеркәсіп, тұрмыстық 

қондырғы, көліктер. Бұлардың әрбірінің ауаны ластау үлесі өзінше байланысты. 

Қазіргі кезде көбіне ауаны ластайтын өнеркәсіп орындары. Ластану көздеріне – 

жылу электр станциялары, күкіртті және көмірқышқыл газ түтіні, металлургия 

кәсіпорындары, әсіресе түсті металлургия, азот тотықтары, күкірті сутек, хлор, 

фтор, аммиак, фосфор қосындылары, оның кішкентай бөлшектері және сынап, 

мышьяк қосындылары, химиялық және цемент зауыттары.  
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Гидросфераға радионуклидтер екі жолмен түседі: жаңбырмен және 

атмосфера мен топырақтан. Үлкен айналымға қатыса отырып, су минералды 

заттармен бірге радионуклидтерді де ілестіріп алып кетеді. Ішкі сәулелену 

дозасын құрудағы маңызды элементке радионуклидтердің адам және 

жануарлар ағзасына ауыз сумен түсуі жатады. Ауыз су құрамында ( К-40 и Н-

3),және Rn- 222 – радионуклидтер ыдырау өнімдері болады.  

Бақылау сұрақтары: 

1.   Радиациялық фон және радиацияның жердегі көздері дегеніміз не?  

2.  Экологиялық қауіп бағалауы деген не?  

3.   Сыртқы және ішкі сәулеленуді сипаттаңыз.  

4. Табиғи радионуклидтер мен оның семействосын сипаттаңыз.  

5. Радонның радиоактивті қаупін сипаттаңыз.  

6. Топырақтың радиоактивтілігін тудыратын фаторларды атаңыз.  

7. Топырақтағы радон көлемінің есебі қалай жүргізіледі?  

8.  Атмосфера мен гидросфера радиоактивтілігін сипаттаңыз. 

   Қолданылған әдебиеттер: 

1. Шегирбаева К.Б. Экологическая ситуация и проблемы здоровье населения в 

РК // Вестник КазНМУ. -№2,-2006,- С.132 

2. Тасекеев М. Биоремедиация токсичных промышленных отходов// 

Промышленность Казахстана.-2004.-№5(26). –С. 56-63. 

3. Сабирова З.Ф. состояние здоровье детей в зависимости от экологии района 

проживания// Педиатрия, Россия,-2001,№2,- С. 110-111. 

 

8 – 9 дәріс 

Тақырыбы: Жасанды радиоактивтілік 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.     Жасанды радиоактивтілік. Ядролық бөліну. 
2.     Ядролық синтез. 
3.     Нейтрондық активация. 
4.     Едәуір маңызды изотоптра. Цезий мен стронций. 
5.     Маңызды изотоптар. Рутений мен церий. 
6.  Маңызды изотоптар. Йод пен плутоний 
Сабақтың мақсаты: Д.И.Менделеевтің периодты кестесінде адаммен 

синтезделген жасанды радионуклидтер барлық топтарда бар екенін, қоршаған 

ортаға түскенде олардың әрекетінің әртүрлілігін қарастыру. Радиоактивті 

заттардың тірі ағзалармен сіңірілуі және көшуі мен түсуі көп жағдайда 

радиоактивті изотоптардың тіршілігінің физикалық және химиялық 

формаларымен анықтау. Едәуір маңызды радионуклидтерді цезий, стронций, 

рутений, церий, йод және плутонийді қарастыру. 

Жасанды радиоактивтілік – адам әрекетіне шартталған радиоактивтілік.  
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Нәтижесінде жасанды радионуклидтер пайда болатын басты физикалық 

процестер – ядролық бөліну, ядролық синтез және нейтронды активация.  

Нейтрондармен индуцирленген ядролардың бөлінуі – жасанды 

радионуклидтердің ең маңызды көзі. Бұл процесс заманауи ядролық 

реакторларда энергия алу үшін пайдаланылады. Ядролардың бөлінуі, 

сонымен қатар, ядролық зарядтың жарылысы кезінде радионуклидтердің 

негізгі үлесін береді. Бөліну кезінде пайда болатын нуклидтер мен ыдырау 

өнімдері – диапазондары секунд үлесінен миллион жылдарға дейін баратын 

жартылай ыдырау периодты жүздеген изотоптардан құралған жиынтық. 

Бөлінудің алғашқы өнімдері, әдетте, ыдырау тізбегіндегі бастапқы звено 

болып табылады, олардағы пайда болатын нуклидтердың жартылай ыдырау 

периоды аналық изотоптрадың жартылайыдырау периодынан көп болады. 

Ыдырау тізбегі тұрақты изотоп құрылуымен аяқталады. Нуклидтердің 

ыдырау өнімдерінің тек кейбіреуі ғана өзінің физико-химиялық қасиеттеріне 

және көп мөлшерде пайда болатынына («Бөлінуге шығу») байланысты 

биологиялық жүйе үшін мәні бар болады.  

Бөліну өнімдерін массалық сандарына қарай орналастыру 85-105 және 

130-150 интервалдарында жатқан массасы бар изотоптардың көп мөлшерде 

шығуымен ассиметриялық түрде болады. Осы интервалдардағы бөлінуге 

шығу, әдетте, 6-7%-ды құрайды, соның ішінде 89Sr және 90Sr, 131I және 137Cs 

сияқты маңызды изотоптар үшін.  

Радионуклидтердің екінші көзі – ядролық синтез, бұл кезде атомдық 

массалары аз екі ядро экзотермиялық ядролық реакция барысында бірігеді. 

Осындай реакциялар синтезінің сутектік бомба құру үшін маңызы жоғары  

түрі – а-бөлшектер мен нейтрон пайда бола жүретін дейтерий мен тритий 

бірігуінің реакциясы. 
2

1Н + 31Н →4
2 Не + 10 n + 17,6 МэВ                                        (4) 

Бұл реакцияда босап шығатын энергияның (17,6МэВ) 80%-ы 

нейтронның кинетикалық энергиясы (14,1МэВ)түрінде шығады.  Итерудің 

кулондық күшіне төтеп беру мақсатында бұндай реакцияда бастапқы ядролар 

соғылысу үшін жоғары энергияға ие болуы керек (температура). Сондықтан, 

термоядролық жарылыс жасау үшін заманауи ядролық құрылғылар атомдық 

бомбаға ие, онда ядролық бөліну жүреді. Зертханалық жағдайларда бұндай 

реакция көбіне жылдам нейтрон алу үшін қолданылады.   

Жасанды радионуклидтердің үшінші көзі – нейтронды активация процесі. 

Ол ядролық реакторларда да, ядролық жарылыстарда да үлкен маңызға ие 

болады. Осындай реакциялардың біреуін келтірейік:  
14

7 N + 10 n → 14
6 C + 11 H                                                       (5)  

Ядролық заряд жарылысы кезінде босап шығатын нейтрондар 

атмосфералық азотпен әрекеттескенде осындай реакция болады. Реакция 

өнімі 14С, сондай-ақ,  табиғи жолмен атмосферада космостық сәулемен 

реакция нәтижесінде пайда болатын нейтрондар қатысымен түзіледі. 
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Ядролық реакторларда көптеген радионуклидтер нейтрондық активация 

жолымен пайда болады.  

Мысалы:  

238
92И + 10n → 239

92И → 239
93Nр + 0-1β                                  (6) 

Екінші реттік β-ыдыраудан кейін 239
93Nр 239

94 Рu-ге айналады. 

Бұл плутоний-239 түзілуінің басты процесі. Ары қарайғы нейтрондарды 

ұстау 240
94 Рu,   241

94Рu,   242
94Рu-ларды береді. Нейтрондық активацияда пайда 

болатын тағы бір маңызды изотоп - 134Сs. Бұл радионуклид бөлінудің өнімі 

емес, 133Cs тұрақты бөліну өнімінің нейтронды активациясы кезінде түзіледі. 

Сондықтан 134Cs  айтарлықтай көлемде реакторларда пайда болады, бірақ 

ядролық жарылыс кезінде болмайды. Үлгілердегі 134 Cs/137Cs  қатынасын 

өлшеу – радиоактивті зат көзін – ядролық реактор немесе ядролық жарылыс 

құрылғысының авариясын анықтаудағы маңызды тест. Нейтрондық 

активация жолымен пайда болатын басқа маңызды изотоптар - 55Fе и 60Со. 

Менделеевтің периодты кестесінде адаммен синтезделген жасанды 

радионуклидтер барлық топтарда бар. Қоршаған ортаға түскенде олар 

әрекеттің әртүрлісіне ие болады. Олардың ішіндегі маңыздылары – цезий, 

стронций, рутений, церий, йод және плутоний. Бұлардың барлығы ыдырау 

кезінде әртүрлі энергияда γ- немесе рентгендік сәуле шығарады. Берілген 

тізбекте мұндай қасиет 3Н, 14С, 87Rb и 90Sr –да болмайды (бұлардың бары таза 

β-бөлгіштер). Көптеген изотоптар – бөліну өнімдері, олардың кейбіреуі 

нейтрондық активация нәтижесінде пайда болады. Кестедегі алғашқы үш 

изотоп космогенді әрі антропогенді туындаған; алты изотоп – табиғи 

туындаған (5-6 дәріс). 

Радиоактивті заттардың тірі ағзалармен сіңірілуі және көшуі мен түсуі 

көп жағдайда радиоактивті изотоптардың тіршілігінің физикалық және 

химиялық формаларымен анықталады.  Едәуір маңызды радионуклидтерді 

қарастырайық.  

Цезий. Цезий – элементтер периодтық жүйесінің І тобының сілтілік 

металы; ол калий мен рубидийге ұқсас қасиеттерге ие. Цезий мен калийдің 

химиялық ұқсастығына қарамастан олардың метаболиттік әрекеті бірдей 

емес, калийді цезийдің қоршаған ортада алмасуының моделі ретінде 

пайдаланғанымен, көп ұқсастық цезий мен кальцийде болуы мүмкін.  

     137Cs(t1/2 = 30 жыл) – жоғары шығуы бар ядролық бөліну өнімі. 

Көмілетін жоғары белсенді және төмен белсенді ағындар құрамында осы 

изотоптың үлесі болады. 210РЪ бөліну өнімінің нейтрондық активациясы 

басқа радиоактивті изотоп береді - 134Cs (t1/2 = 2 жыл). Цезиидің радиоактивті 

изотоптарының  басқа көздері – ядролық сынақтар, Чернобыль немесе 

Уиндскейлдегі сияқты авария.  Чернобыль апатында бөлінген цезий 

эквивалентті орташа геометриялық диаметрі 0,5-1,0 мкм тең бөлшектермен 
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байланысты болған. Жауын суында ол көбіне коллониялы түрде, ал аз 

мөлшері ионды түрде болды. 

 134Cs мен 137Cs топыраққа ерігіш компоненттер түрінде түсуі олардың 

85%-дай мөлшерінің тез байланысуына, ал аз мөлшерінің (15% жуық) 

өсімдіктермен сіңірілуге қолжетімді болып қалуға алып келеді. Элементтің 

ары қарайғы орын ауыстыруы мен таралуы ондағы өсімдіктер түріне 

байланысты болады. 137Cs ерігіш заттар құрамында теңіз суына түскенде 95% 

дейін онда ерігіш ионды түрде сақталады екені анықталды. Алайда, тұщы 

суда оның көп мөлшері тұнған шөгінділермен байланысты болады. 

Стронций. Стронций – ІІ топтың сілтілік жерметаллы. Оның 

метаболиттік әрекеті ІІ топтың басқа элементтері – кальций мен радийге 

ұқсас. Стронцийдің радиоактивті изотобы оның жануарлардың сүйегінің 

минералды құрамында концентрациялануына байланысты қоршаған ортада 

маңызды орынға ие. 89Sr және 90Sr изотоптары – сәйкесінше 

жартылайыдырау периоды 50,52 және 28,8 жыл болатын бөлінудің алғашқы 

өнімдері. Радиоактивті стронций ядролық жарылыстар кезінде пайда болады 

және ядролық өнеркәсіп қалдықтарының құрамында болады.  

Теңіз суында да, тұщы суда да стронций өзін ерігіш элемент ретінде 

ұстайды. Су экожүйелерінде 90Sr  89Sr қарағанда маңыздырақ. 90Sr-ды ерігіш 

қосылыс түрінде теңіз суына қосқанда оның 1% аз бөлігі беттік 

бөлшектермен және коллоидтармен байланысады. Тұщы суда, оның беттік 

бөлшектермен ассоциациясы күштірек болса да, ол форма стронцийдің 

жалпы құрамының 10%-нан асу мүмкіндігі аз. 

Рутений. Рутений – ауыспалы металл. Ядролық бөліну өнімі бола 

отырып, ол әдетте, отында ауырбалқитын компоненттер құрамында қалып 

қояды. Алайда, Чернобыльда тез тотығу салдарынан RuO3 и RuO4  ұшқыш 

оксидтер пайда болды, олар сосын аэрозольде немесе «ыстық бөлшектерде» 

таза рутений түрінде конденсацияланды. Құрамында рутений бар 

атмосфералық аэрозольдің орташа диаметрі 1 мкм-ден аздау болды. 

Алғашқы бөліну өнімдері - 103Ru (t1/2 = 39,3 күн) және 106 Ru (t1/2 = 368 күн). 

Олар қоршаған ортаға ядролық отынды өңдеу кезінде және ядролық зарядтар 

жарылысы кезінде түседі.  

     Топырақта 106 Ru  таралуы мен тұрақталуы оның түскен формасына 

байланысты болады (катионды, анионды, нитрозил-рутенийлі кешендер). 

Өсімдіктердің ауа жолымен ластануы кезінде олар түскен рутенийдің 10% 

ұстап қалуы мүмкін.           
     Церий. Лантаноидтар тобындағы екінші элемент, ол табиғатта аз 

таралған, бірақ оның екі радиоактивті изотобы – ядролық бөлінудің маңызды 

өнімдері. 144Се (t1/2 = 284 күн) және 141 Се (t1/2 = 32,5 күн) негізгі көзі – отынды 

өңдеуі. Басқа көздер – ядролық сынақтар мен Чернобыльдағы сияқты 

авариялық тасталындылар.  Соңғы жағдайда ядролық отынның тасталынған 

бөлшектері құрамында церий болған.  
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 Топыраққа түсетін 144Се-дің 95%-дан көбі алмасу позицияларында 

балшықты материалдар бетінде тез байланысады. Сонымен қатар, ерігіш, 

ерімейтін, коллоидті органикалық кешендер түрінде.  

 Йод. Йод – галоген, VII тобының элементі. Табиғатта аз 

концентрацияда, бірақ барлық жерде кездеседі. Радиоактивті 129I (t1/2 = 1,57 · 

107 жыл) мен 131I (t1/2 = 8,04 күн) ядролық сынақтар мен реакторлар жұмысы 

кезінде пайда болады. Чернобыль апаты кезінде йодтың әртүрлі химиялық 

және физикалық формалары тасталынды (қатты бөлшектер, элементарлы 

йод, органикалық йодидтер). Бірақ йодтың негізгі үлесі элементралы йод пен 

ұшқыш органикалық йодидтер түрінді газтектес формада болды.  
Плутоний. Уран отынының нейтронды активациясы кезінде 

реакторларда плутонийдің 238 Рu (t1/2= 87,7 жыл), 239 Рu   (t1/2 =  2,4 · 

104 жыл), 240 Рu (t1/2 = 6,6 · 103 жыл) изотоптары және аз мөлшерде ауыр 

металдардың изотоптары пайда болады. Плутонийдің ұшқыштығы өте төмен, 

реактор жұмысы кезінде оның бөлінуі көп болмайды. Алайда, қоршаған 

ортаға тасталынуы реакторлардың кейбір апаттары кезінде болуы мүмкін. 

Басқа көздері – зерттеу құралдарындағы реттелген тасталындылар, 

көбейткіш-реакторлар, реакторлардағы сынақ жұмыстары, қалдықтарды 

көму мен ядролық сынақтар.  
Бақылау сұрақтары: 

  1.     Жасанды радиоактивтілік дегеніміз не? 
2.    Жасанды радионуклидтер пайда болатын басты физикалық процестерді 

атаңыз.  
3.     Ядролық бөліну дегеніміз не? 
4.     Ядролық синтез дегеніміз не? 

  5.  Маңызды деген изотоптарды сипаттаңыз.  
  Қолданылған әдебиеттер: 

1. Третьяков Л.И., Семчук Н.Н. О механизме токсического влияния соединений 

тяжелых металлов // Тез.докл.международ.конф. (Экология и жизнь-2000),-

Великий Новгород.-2000,-С.71. 

2. Орунханова Л.М. О структуре профессиональных заболеваний на 

предприятиях цветной металлургии // Вестник КазНМУ . №2,-2006,- С. 168. 

3. Жетписбай Д.Ш., Казбекова Г.А., Айтуганова Ш.Ж. Загрязнение воды реки 

Сырдарьи свинцом, титаном, хоромом и никелем // Вестник КазНМУ. - №2.-

2006- С.169. 

 

10 дәріс 

Тақырыбы: Радиоактивтіліктің антропогендік көздері 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1.  Ядролық сынақтар. 
2.  Ядролық қаруды атмосферада сынау.  
3.  Ядролық қаруды жер астында сынау.  
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4.  Ядролық қаруды сынаудың салдары.  
Сабақтың мақсаты: Радиоактивті қалдықтар құрамында әртүрлі 

радионуклидтердің бірнеше жүз түрі бар, бірақ олардың көбініңң 

концентрациясы төмен болғандықтан, тез ыдырайды, ал адамның 

сәулеленуіне радионуклидтердің аз ғана бөлігі әсер етеді. Халықтың ядролық 

жарылыстан сәулеленуінің күтілетін эффективті төрт радионуклидті 

қарастыру -  көміртек 14, цезий – 137, цирконий – 95, стронций – 90. Осы және 

басқа радионуклидтер есебінен сәулеленетін дозалар жарылыстан кейін 

уақыттың әртүрлі периодында әртүрлі жылдамдықта ыдырайтынын анықтау.  

Соңғы 50 жылда әрбір адам ядролық жарылыстан пайда болған 

радиоактивті шығарындылармен уланды.  Бұл жерде Хиросима мен 

Нагасакидегі (1945ж) ядролық жарылыс емес, атмосфера мен басқа да 

сфералардағы ядролық қару сынақтары айтылып отыр.  Осы сынақтардың 

максимумы екі периодқа келеді: біріншісі – 1954-1958 жж, бұл кезде 

Ұлыбритания, АҚШ және КСРО жарылыс жүргізді; екіншісі, айтарлықтай 

маңыздысы – 1961-1962жж, жарылыстарды АҚШ пен КСРО жүргізген уақыт.  

Бірінші периоодта жарылыстың көп юөлігін АҚШ жасаса, екінші периодта 

сынақ көбіне КСРО-да жүрді. Осы елдер 1963 жылы ядролық қаруды сынауды 

шектеу туралы Келісімге қол қойды, онда сынақты атмосферада, су атында 

және космоста жүргізбеу туралы айтылған. Содан бері атмосферадағы 

жарылыстар сериясын тек Қытай мен Франция жүргізді, алайда жарылыс қуаты 

айтарлықтай аз, ал сынақтар сирек бола бастады (соңғысы 1980жылы). Жер 

асты сынақтары әлі күнге жүргізіледі.  
 Радиоактивті материалдың бір бөлігі сынақ орнына жақын жерге 

шашылады, басқа бөлігі тропосферада тұрып қалады, желмен үлкен 

қашықтықтарға таралады. Ауада шамамен бір ай уақыттай бола тұра 

радиоактивті заттар осы таралулар кезінде жер бетіне түседі. Алайда 

радиоактивті заттардың көп бөлігі атмосферада көп айларға дейін сақталып, 

баяу түсіп бүкіл Жер бетіне таралады.     

 Радиоактивті қалдықтар құрамында әртүрлі радионуклидтердің бірнеше 

жүз түрі бар, бірақ олардың көбініңң концентрациясы төмен болғандықтан, 

тез ыдырайды, ал адамның сәулеленуіне радионуклидтердің аз ғана бөлігі 

әсер етеді. Халықтың ядролық жарылыстан сәулеленуінің күтілетін 

эффективті эквивалентті дозасы 1%-дан асатын тек қана төрт радионуклид 

бар. Олар көміртек 14, цезий – 137, цирконий – 95, стронций – 90. Осы және 

басқа радионуклидтер есебінен сәулеленетін дозалар жарылыстан кейін 

уақыттың әртүрлі периодында анықталады, себебі әртүрлі жылдамдықта 

ыдырайды. Осылайша, жартылай ыдырау периоды 64 тәулікті құрайтын 

цирконий – 95 бүгінгі күні сәулелену көзі болып табылмайды. Цезий – 137 

мен стронций – 90-ның жартылай ыдырау периоды 30 жыл, сондықтан олар 

сәулеленуге әлі көп уақыт үлес қосады. Тек қана көміртек – 14 жартылай 

ыдырау периоды 5730 жыл болғандықтан өз күшін алдағы болашақта да 

жоймайды. 2000 жылға қарай ол өзінің белсенділігінің тек қана 7%-ын 
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жоғалтқан. Шеткі Солтүстіктегі малшылар цезий – 137-нің сәулелену 

дозасын басқа халық үшін орташа индивидуалды дозасынан 100-1000 есе 

асатын сәулелену дозасын алып отыр. Өкінішке орай, ядролық сынақтар 

маңында орналасқан халық сәулелену дозасын айтарлықтай мөлшерде алған.  

 Бүгінгі күнге дейін жасалған атмосферадағы барлық жарылыстардан 

күтілетін сомалық эквивалентті доза 300000000адам-ЗВ құрайды. 1980 жылға 

адамзат осы дозаның тек 12%-ын ғана алды, ал қалған бөлігін әлі миллион 

жылдарға дейін алып отырады.  

 Төменде «Известия» 30.10.81. газетінде жарияланған мәліметтер 

келтіріледі: 

«Кеңес Одағында барлығы 714 ядролық жарылыс жүргізілді, оның 499-ы жер 

астылық (тактикалық ядролық қаруды қоспағанда).  АҚШ-та ашық 

басылымдарға қарағанда 1980 ядролық жарылыс жүргізіліп, оның ішінде 

1963 жылдан кейін жер астылық түрі – 750-ге шамалас. Франция - 180, 

Англия - 42, Қытай – 34 жарылыс жүргізді».   

 КСРО-да екі ядролық полигон болды: 1948 жылы құрылған Семей 

(СИЯП) және 1945 жылы құрылған Жаңа Жердегі – Солтүстік полигоны. 

Қазақстанда барлығы 467 ядролық жарылыс болды, оның ішінде 1963 

жылдан кейін жер астында – 343. солтүстік полигонда  131 ядролық 

жарылыс, оның ішінде жер астында – 41. 
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6-сурет. Ядролық қаруды атмосферада сынау 

Елдің әртүрлі аумақтарында 1963 жылдан кейін бейбіт мақсатта 115 жер 

асты дүмпуі болды.   

Барлық сынақтардың сомалық қуаты бойынша (87 атмосферада, 5 су 

астында, 42 жер асты) Арктикадағы полигон рекордты болып табылады. 
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Жаңа Жердегі сынақтардың қарқынды периоды 1958 жылға келеді 

(атмосфера мен су астында 26 жарылыс), сосын 1961 мен 1962 жылдар (24 

және 56 жарылыс сәйкесінше, барлығы атмосферада). Олардың қосылған 

тротилді эквиваленті бөліну реакциясы ғана бойынша 90 мегатоннадан 

асады. 

Мұндай ауқымды жүктемені әлі күнге болған немесе бар полигондардың 

біреуі де көрген емес. 1961-1962 жылдары ядролық державалар бір-бірімен 

атмосферада ядролық жарыс ұйымдастырған кезде (қатарынан өте көп 

жарылыс) Арктикада нағыз ядролық вакханалия болды. 1961 жылы 

30қазанда архипелаг үстінен 58 мегатонна күші бар ең қуатты жарылыс 

болды. Ең қуатты жаңа жерлік жеті жарылыс қуаты 1945-1980 жылы 

ядролық державалар жүргізген барлық ядролық жарылыстар қуатынан асып 

түсті.  

1954 пен 1965 жылдар арасы атмосферада 3-10км биіктіктегі қуатты 

ядролық жарылыстармен, сонымен қатар 100-200 м дейінгі тереңдікте су 

астындағы жарылыстармен сипатталады. Жаңа Жерде әлемдік тәжірибедегі 

қуаты 58 (30.10.61.) және 30 (05.08.62.) мегатонна болатын ең күшті 

жарылыстар болды.  

1958, 1961, 1962 жылдары атмосферада жыл сайын 30-дан кем емес 

жарылыстар, ал кейде ай сайын 7-8 жарылыс болып отырды.  Бірнеше қуатты 

бомбалар (20-25 мегатонна) Маточкин Шар ағысынан шығыс пен батысқа 

қарай теңіз бойынша жарылды. 1961 мен 1962 жылдың екінші жартысында 

ашық теңіз бетінде жарылыстар сериясын жүргізді.   

Ядролық қаруды сынау әсер етудің үш каналына ие: сыртқы сәулелену 

(перкутантты), ингаляция және преоральді (ІАЖ арқылы) түсу.  

Ядролық державалар кездейсоқ апаттық жағдайда ядролық зарядтардың 

жарылысқауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді жеткілікті 

түрде ерте түсінді.  

Атмосферадағы барлық ядролық жарылыстардың нәтижесіндегі 

күтілетін коллективті эффективті доза шамамен 3∙10 7адам-Зв.  Сынақтар 

аяқталғаннан кейінгі алғашқы 100 жылдықтағы басты доза құрайтын зат – 

цезий – 137.   

Бақылау сұрақтары: 

        1.  Атмосферадағы және су астындағы ядролық жарылыстар туралы айтып 

беріңіз.  
2. Ядролық полигондардың географиялық орналасуы туралы айтып беріңіз.  
3. Бейбіт мақсаттағы ядролық сынақтар туралы және олардың қоршаған ортаға 

әсері туралы айтыңыз.  
4. Ядролық қаруды сынау кезінде пайда болатын негізгі дозақұраушы 

радионуклидтерді атаңыз.  
5. Қоршаған ортаның жаһандық ластануының масштабын бағалаңыз.   
  Қолданылған әдебиеттер: 
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1. Тасекеев М. Биоремедиация токсичных промышленных отходов// 

Промышленность Казахстана.-2004.-№5(26). –С. 56-63. 

2. Сабирова З.Ф. состояние здоровье детей в зависимости от экологии района 

проживания// Педиатрия, Россия,-2001,№2,- С. 110-111. 

3. Аргучинцева А.В. Аэрозольные загрязнения атмосферы / В кн.: Человек и 

среда обитания. Москва.: Мир 2003,- с. 280-282. 

 

11 дәріс 

Тақырыбы: Ядролық отын циклінің (ЯОЦ) радиоактивтілігі 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.   Ядролық энергия алу тәсілдері. 

2.  ЯОЦ кезеңдері. 

3.  ЯОЦ-ның ашық және тұйық циклдері.  

4.  ЯОЦ-нің қоршаған ортаға әсері.  

Сабақтың мақсаты: ЯОЦ құрылымы ядролық реактор типіне, 

ядролық отын түріне, өңделген отынды пайдалану сипатына және басқа да 

факторларға тікелей байланысты екенін қарастыру. Радиоактивті ластану 

ЯОЦ-ның әртүрлі сатыларындағы радиоактивті элемент қалдықтарымен 

анықталатынын талдау. 

Ядролық энергияны алудың екі мүмкін жолы бар: бөліну реакциясы, 

синтез реакциясы. Бірінші әдіс ядролық реакторларда жүреді, екіншісі – 

термоядролық құрылғыларда.  

Ядролық реакторлардың отыны ретінде ауыр нуклидтер қолданылуы 

мүмкін - 233И, 235И, 239Р және басқа да трансуранды эементтер (Менделееев 

кестесіндегі ураннан кейін тұрған элементтер).  

Атомдық электростанция – отынды-энергетикалық кешеннің бір 

бөлігі ғана. Бұл кешен құрамына отын алуды, өндіруді, тасымалдауды, 

қалдықтарды өңдеуді жүзеге асыратын басқа да кәсіпорындар кіреді. 

Қандай да бір энергия өндірісінің биосфераға әсер ету көзқарасы жағынан 

және зақымның бағасын есептеу жағынан түгелімен отынды-

энергетикалық кешенді қарастыру керек.  

Уран рудасын алудан, отынды дайындаудан бастап қайталанатын 

өндірістік процестердің реттілігінің барлығы АЗСтегі энергия өндіру мен 

қалдықтарды жою мен өңдеу жұмыстарын қосқандағы процесті ядролық 

отынды цикл деп атайды – ЯОЦ. 

Жалпы түрде ЯОЦ-ні үш стадия деп бейнелеуге болады: бастапқы – 

руданы алу мен өңдеу, концентратты тазалау мен байыту, жылубөлетін 

элементтерді дайындау; негізгі – атомдық реакторда электроэнергия мен 

жылу алумен байланысты процестер; қорытынды – өңделген отынды 

сақтау, отынды радиохимиялық зауытта тасымалдау мен өңдеу және 
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радиоактивті қалдықтарды көму (РАҚ). ЯОЦ негізі операциялары 7- 

кестеде көрсетілген.  

ЯОЦ құрылымы ядролық реактор типіне, ядролық отын түріне, 

өңделген отынды пайдалану сипатына және басқа да факторларға тікелей 

байланысты.  

7-кесте. ЯОЦ әртүрлі деңгейлерінде жүретін негізі операциялар түрі 

Кәсіпорын  Операциялар 

  

             Рудник                Урандық руданы алу 
 

Гидрометаллургиялық 

зауыт 

1. Руданы механикалық өңдеу арқылы ұсату (1 м 

ден 0,3…0,7мм дейін): ұсату, майдалау. 

2. Уран ерітіндісін алу мақсатында сілтілеу.  

3. Тұныру, сорбция,  ерітіндіден уранды 

қосылыстарды алу мақсатында экстракция.   

4. Фильтрация, кептіру және концентратты 

прокаливание 

Аффинажды зауыт 1. Урандық шикізатты керек емес қоспалардан 

тазарту мақсатында экстракционды және тұндыру 

аффинажы.  

2. Тазартылған U3 O8   алу мақсатында буландыру 

мен прокаливание.   

Газдиффузиялы зауыт 1. Уран екі тотығын фторлау жолымен уранның 

тетрафторидін UF4   алу.  

2. Оттегімен немесе фтормен жоғары 

температурада өңдеу жолымен уранның 

гексафторидін UF6  алу.  

3.  UF6 –ты газдық диффузия, центрофугирлеу 

жолымен 235 U  изотобымен байыту.  

4. Байытылған  UО2  алу мақсатында еріту, 

тұндыру, фильтрлеу.  

Твэлдер дайындау 

зауыты  

1. Пресстеу, спекание, уландыру, 

автоклавирование.  

2. Отынды қабыққа өңдеу мен салу. 

3. Твэлды герметизациялау.  

4. ТВС ** дайындау 

АЭС 1. ТВС-ті белсенді зонаға жүктеу  

2. АЭС-те энергия алу 

3. Өңделген ТВС алу мен оларды сақтауға 

орналастыру  

Радиохимиялық зауыт 1. ТВС-ті механикалық бөлу 

2. Қабық пен отынды еріту  

3. Уран мен плутоний, және олардың ерітінділерін 
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алу мақсатында экстракция  

4. Фильтрация, кептіру, прокаливание. 

5. Қалдықтарды өңдеу 

         

* твэл – жылубөлгіш (тепловыделяющий)  элемент. **ТВС – 

жылубөлгіш жинақ, жүздеген твэлдерді біріктіреді . 

 

 

 7.1-суретте АЭС-ке арналған жылулық нейтрондарында реакторы бар 

ашық және тұйық ЯОЦ схемасы көрсетілген.  

Ашық циклде процесс АЭС-тегі отынды қалдық элементтерді 

көмумен аяқталады, ал тұйық циклде олар өңделу мен «жанбай қалған» 
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уран мен жинақталған плутонийді бөліп алу мақсатында радиохимиялық 

зауытқа (РХЗ)  жіберледі.  

Осы жерде және басқа процестерде де рудадағы уран 

концентрациясын масса бойынша 0,2% алады.  

Суреттегі берілген цифрлар АЭС жұмысын W= 1 ГВт (эл) қуатта 

қамтамасыз ету және оның өндірісімен байланысты қалдықтардың 

жылдық отынға қажеттілігін көрсетеді.  

Қоршаған табиғи ортаның болатын ластануы да осы жерде 

көрсетілген. 

Радиоактивті ластану ЯОЦ-ның әртүрлі сатыларындағы радиоактивті 

элемент қалдықтарымен анықталады. АЭС реакторынан шамамен 40 т  

отын алғанда 10 000 т жуық қалдықтар – қоршаған ортаны потенциалды 

ластаушылар түзіледі: олардың негізгі массасы ЯОЦ-ның бастапқы 

сатысында түзіледі; олардың негізгі белсенділігі АЭС жұмысының 

процесінде жинақталады.  

7.2 суретте жылдам нейтрондардағы реакторлы отынды циклдың 

схемасы көрсетілген.  
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 Бұл отын циклының айырмашылығы бланкет (бөлінуші элементтерді 

жаңғырту зонасы) дайындау мен энергетиканы дамыту үшін артық мөлшерлі 

плутонийді жинақтау үшін біріктірілген уранды (жылулық нейтрондардағы 

отын циклының реакторларының қалдықтары) қолдануы болып табылады.  

 ЯОЦ-нің әрбір сатысында қоршаған ортаға әртүрлі әсерлер жүреді, олар 

қорытындылаған кезде ядролық энергетиканың қоршаған ортаға әсері деп 

сомаланады. Бұл әсерлер келесі түрде көріні мүмкін:  

1) жерлердің тозуы (ЯОЦ-ның бастапқы сатысындағы сұйық және қатты 

қалдықтардың негізінде); 

2) жақын жатқан жерлердің зиян химиялық заттармен ластануы (жиі сұйық 

тұрмыстық-шаруашылық ағындар мен қызмет етуші ЖЭС пен ЖЭО 

ағындары) 

3) аймақтың радиоактивті ластануы; 

4) гидросфера мен атмосфераның жылулық ластануы. 

Радиоактивті ластанудың ЯОЦ кәсіпорнының ағындары мен 

шығарындыларының адам популяциясына әсері басқа радиациялық 

әсерлерден халықтың әртүрлі контингентінің сәулеленуінің біркелкі 

еместігімен ажыратылады: 

 Едәуір жағымсыз жағдайда кәсіпорын персоналы тұр, одан азырақ 

дозалық жүктеме локальді және аймақтық дегейде байқалады, ал қалған халық 

жаһандық радиоактивті ластану есебінен өте аз мөлшерде сәулеленеді.  

Бақылау сұрақтары:  

1.  Ядролық энергияны алу жолдарын көрсетіңіз.  

2.  ЯОЦ-ның негізгі сатыларын атаңыз.  

3.  ЯОЦ-ның ашық және тұйық циклдері дегеніміз не?  
4.  ЯОЦ-ның қоршаған ортаға әсерін сипаттаңыз.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 240 с. 

2. Белозерский Г.Н. Радиационная экология. Учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 384 с. 

12 дәріс 

Тақырыбы:  Ядролық реакторлар. АЭС-тегі авария жағдайында қоршаған 

ортаның (ҚО) ластануы  

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.  Ядролық реакторларда жүретін процестер. 
2.   ЧАЭС-тегі жаһандық экологиялық авария. 
3.  Авария кезіндегі радионуклидтермен ластану деңгейі. 
4.  Радиоактивті ластануды территориялық орналастыру. 

Сабақтың мақсаты: Ядролық реакторлар – ЯОЦ-дағы радиоактивті 

изотоптар мен радиоактивті затардың басты көздері екенін қарастыру. 

Реактордың белсенді зонасының ішіндегі радиоактивті заттардың жалпы 
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саны уақыттың әрбір кезеңінде реактордың типіне және оның жұмысының 

режиміне байланыстылығын талдау.           

 Ядролық реакторлар – ЯОЦ-дағы радиоактивті изотоптар мен 

радиоактивті затардың басты көздері. Әрбір бөліну акті екі радиоактивті 

изотоп – сынық береді, олардың әрқайсысы радиоактивті ыдырауға 

ұшырайды, сосын тұрақты изотопқа айналады. Бұл кезде жүзеген 

радиоактивті изотоптар құрылады. Сонымен қатар, реактор ішіндегі 

қарқынды нйтронды ағындар нейтрон ұстауы кезінде элементтердің 

радиоактивті айналуларды өндіреді, ол қосымша радиоактивті изотоп береді 

(нейтрондық активациясы құбылысы).  

 Реактордың белсенді зонасының ішіндегі радиоактивті заттардың жалпы 

саны уақыттың әрбір кезеңінде реактордың типіне және оның жұмысының 

режиміне байланысты болады.           

 1986 жылы ЧАЭС-те әлемдік атомдық энергетиканың тарихындағы 

реактордың белсенді зонасының бұзылуымен ең ірі авария болды. 

Атмосфераға 50 МКu (1,85 ∙1018Бк) радионуклидтер таралды, оның ішінде 131І 

,  137Cs, 134Cs,  90Sr,  239Pu және т.б. едәуір көбірек әсер етті. Бұл авария өзінің 

жаһандық салдарына байланысты адамзаттың ең ірі экологиялық 

апаттарының бірі болды.  

 Мамандардың зерттеуі бойынша реактордағы бөліну өнімінің 3,5% (63 

кг) атмосфераға таралды. Салыстыру үшін: Хиросимаға тасталған атомдық 

бомба жарылысы кезінде 0,74кг радиоактивті қалдықтар түзілді. Ал оңғы 

деректер бойынша ЧАЭС-те 74кг радионуклид түзілді.  

 Америкалық мамандар мәліметі бойынша жарылыс кезіндегі 

радиойодтың белсенділігі 100 млмн.Ки (1968 жылға дейін атмосферада 

жасалған «типтік» ядролық жарылыстар 159 мың Ки-ге дейін берді). 

 Жарылыс моментінде   радиоактивтілігі ондаған млн. кюри болатын 

биіктігі 2км алып бұлт пайда болды. Ол аэрозольдерден – радиоактивті 

газдармен араласқан ядролық отынның диспергирленген ыстық 

бөлшектерінен тұрады.  

 Барлығы радиоактивті тұнбаның құрамына жартылай ыдырау периоды 

11 сағаттан 24100 жыл болатын 30-ға жуық радионуклид кірді, олардың көп 

бөлігі станциядан 300-400км радиуста байқалды. 

 Әсіресе табиғи экожүйелерге қатты әсер реактордан 30км радиуста 

болды, онда адам әрекеті мүлдем жоқ.  

 Жарылыстық радиоактивті бұлттың орын ауыстыру осі бойынша 

бірнеше күннен кейін-ақ 5 км-лік орман қатары өле бастады. Ол «сары 

орман» деп аталды, себебі шырша инелері өзінің түсін жасылдан қызыл-

сарыға ауыстырды. Бұл жердегі ағаштар 10000-11700 рад.доза алды. 

Ресми мәліметтер бойынша, радионуклидпен ластанған көрсеткіші 

0,2мР/сағ (фондық рұқсат мән 0,01мР/сағ) аумақ апаттан кейінгі алғашқы 

күндері 200 мың км кв құрады, ал ластану деңгейі цезий бойынша 15Кu/км2  
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(елдегі орташа мәннен 100 есе көп) болатын аумақ зонасы – 10 мың км кв 

құрады.   Соңғысының территориясында шамамен 25 млн. адам тұрған.  

АЭС-те жарылыс кезінде 200 адам жұмыс істеп, 900 адам (түнгі ауысым) 

АЭС-тің 5 және 6-блоктарының құрылысында авариялық реактор зонасынан 

5км қашықтықта болған. Жарылыста екі адам қаза болды. Алғашқы үш күнде 

399 адам қатты сәулелік ауруы бар деген күмәнмен Мәскеу мен Киевке 

жіберілді.  

Қоршаған ортаға таралып, оны бұзған негізгі радионуклидтердің 

белсенділігі 8-кестеде көрсетілген. 

8-кесте – ЧАЭС атмосферасына таралған кейбір радионуклидтердің  

сомалық белсенділігі (әдебиеттер мәліметтері бойынша) 

Нуклид Жартылай 

ыдырау 

периоды  

Тасталындының 

сомалық 

белсенділігі, Ки 

Үлес  %  

Реактордағы 

мөлшерден 

1993 жылға 

түскен 

сомалық 

белсенділіктің  
127Cs 
134Сs 
131 І 
90Sr 

30 жыл 

2 жыл 

8 тәулік 

29 жыл 

2,3 

1,4 

1798 

0,46 

31 

31 

55 

4 

89,4 

4,4 

- 

1,9 

 Радиоактивті ластанудың территориялық таралуы біркелкі болмады. 

Қысқа мерзімді изотоптар есебінен радиациялық фонның 5-10 есеге өсуі 

радиоактивті таралулар себебінен болды, бұл таралуға  Польша, Германия, 

Италия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланд территориялары 

ұшырады. Мамыр айының бастында бұндай таралулар Ұлыбритания, Греция, 

Израиль, Кувейт, Турцияда байқалды. Алайда ең қатты ластанған Ресей, 

Беларуссия мен Украинаның 13 облысы: Минск, Брестс, Ровнен, Могилев, 

Гомель, Житомир, Киев, Черкасс, Чернигов, Брянск, Калуж, Орлов, Тульск 

болды. Ластануы > 40 Ки /км2  және 130мыңнан астам адамды жылдам 

эвакуациялау қажет болған аудандардың сомалық аумағы 7000 км2 (Ресейдің 

2000 км2 ) құрады. Территорияны дезактивациялау үшін 200 мың м3-қа жуық 

топырақ алынды, 2500 км жол асфальтталды, бірнеше ауылдар 

ауыстырылып, көмілді.      

 Қайтадан қонысқа оралу (әсіресе Беларуссияда) аз ғана тұрғын 

орындарға  рұқсат етілді.  

 Радиоактивті ластанудың таралуы аса шатысты болды. Ресейдегі қысқа 

жылжымалы йодты радиоактивті және цезий – стронций – плутонийлі 

ластанудың аумағы 147мың км кв құрады. Оның құрамына 3млн-ға жуық 

халқы бар 4270 тұрғын пункттер кіреді, бұлардың үштен бір бөлігі (738мың 

адам) балалар еді.  

 Ресейдегі қатты зардап шеккен облыстар – Брянск, Тульск, сондай-ақ, 

Воронеж бен Липецк аудандарының бірақатар аумақтары.  
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 Ластанудың сындарлы радионуклидтеріне цезий (ортаның сомалық 

радиоактивтілігінің 79,3%); стронций 19,8% және плутонийдің майдалары 

(0,9 %). 

 Белоруссияда радиоактивтілігі 1Кu /км2 асатын территория (Чернобыль 

апатының салдары бойынша Халықаралық бағдарлама мәліметтері бойынша) 

үлесі 22% (халықтың 20%) құрады. Ластанған аумақтың жалпы көлемі - 80%. 

Көшіру зоналарынан 24,7 мың адам жылдам эвакуацияланды, 33 емдеу-

профилактикалық орындары адамдарға қызмет етті.  

 Украинада территорияның 30% жуығы ластанды. Ең қатты ластанып, 

зардап шеккен Полесье болды. Овручинск, Ивановск, Полесск аудандарының 

радиоактивтілігі бұл жерде 40 Ки / км2 жетті, ал жинақталатын жылдық 

эквивалентті доза – 4,86 бэр/жыл құрады. Жоғары сәулелік жүктеме алған 

халықтың жалпы саны (1991 жылғы мәліметтер бойынша) 1,53 млн. адамды 

құрады.  

 Ф.Содди (1979) ядролық реакциялардың теоретиктерінің бірі, 

сәулелердің жаңа түрлерінің мүмкін болатын биокаталитикалық әсерлері 

туралы жазған: «жоғары аймақтарда өсімдіктердің алуантүрлілігі теңіз 

деңгейіндегі жермен салыстырғанда көбірек. Хиросимадағы атомдық 

жарылыстан кейін гүлдейтін өсімдіктер барлық өртенген жерді басып алды». 

Оның әріптесі, Грепб, атомдық энергетиканың қаупі бойынша эксперт, бұған 

Безнау АЭС-ның жанындағы (Нью-Йорк маңы) ормандар құруын қарсы 

қойып, келесі сұрақты қояды: «Осындай әртүрлі реакциялардың себебі неде? 

Бұл жерде ортаның радиоактивтілігінің ролі қандай?». Жауаптың кілті ұзақ 

мерзімді радионуклидтердің экожүйелердегі әрекетінде жатқан болар.  

  Бақылау сұрақтары: 
1. Ортаның радиоактивті ластануында ядролық жарылыстардың үлесі.  
2. Қалыпты және апаттық режимдегі атомдыө электростанциялардың 

жұмыстарының радиациялық-экологиялық салдарын атаңыз.   
3. Чернобыль АЭС-дегі апатынан ортаның радиоактивті ластануын айтыңыз.   
4. Украина, Беларуссия, Ресейдегі радиоактивті ластанудың таралуы жайлы 

айтыңыз. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Сахаров В.К.  Радиоэкология. Учебное пособие.–СПб.: “Лань”, 2006. –320 с. 

2. Клековкин Г.В.  Радиоэкология. Учебное пособие.–Ижевск: “Удмуртский 

университет”, 2004. – 256 с. 

 

13 – 14 дәріс 

Тақырыбы: Радиоактивті қалдықтар 
Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Радиоактивті қалдықтар туралы жалпы түсінік. 
2. ҚР-дағы радиоактивті қалдықтардың түзілуі. 
3. РАҚ классификациясы. 
4. Қалдықтарды сорттау. 
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5. РАҚ кондиционерлеу. 

6. РАҚ сақтау. 

7. РАҚ көму. 

Сабақтың мақсаты: Радиоактивті қалдықтар, олардың пайда болуы, 

қауіптілігі, өзекті мәселе ретінде қарастыру.  

 Радиоактивті қалдықтар (РАҚ) – адам әрекеті нәтижесінде түзілген 

радионуклидтері бар биологиялық немесе техникалық зиянды заттар.  

 РАҚ қауіптілігі ең алдымен оның құрамындағы радионуклидтердің 

биосферада таралып, тірі ағза клеткасында, сонымен қатар, адам 

жасушасында да, генетикалық өзгерістер туғызуында жатыр.  

        РАҚ мәселесі – «ХХІ ғасыр күн тәртібінің» құрамдас бөлігі. Бұл құжатта 

радиоактитвті қалдықтармен жұмыс істеу шараларының, осы салада 

халықаралық серіктестікті кеңейту, РАҚ қауіпсіз сақтау мен көмуді 

мемлекетпен қамтамасыз ету бойынша шаралар жүйесі қарастырылған.  

 РАҚ пайда болуы: 

- атомдық энергетиканың барлық сатысында; 

- ядролық қаруды өндіруде, пайдалануда, жоюда;  

- радиоактивті изотоптарды өндіру мен пайдалануда.  

Ядролық қару арсеналынан, жарылғыш заттар өндіретін ЯЭУ және 

АЭС-тен басқа ҚТО-ны радиоактитві ластаудың көздері: 

- атомды мұзжарғыш флоты; 

- күштік ЯАҚ бар су асты және су үсті әскери кемелері (және қару 

таситын); 

- осындай кемелердің судоремонттық, судоқұрылыстық зауыттары;  

- Әскери өнеркәсіптік кешеннің РАҚ өңдеп, пайдаға асырумен 

айналысатын кәсіпорындар және АЭС; 

- Батып кеткен атомдық кемелер; 

- Бортында ЯАҚ бар ғарыштық аппараттар; 

- РАҚ көмілген жерлер.  

РАҚ әртүрлі белгілері бойынша жіктейді: агрегаттық күйі 

бойынша, сәулелену құрамы (түрі) бойынша, тіршілік уақыты бойынша 

(жартылай ыдырау периоды), белсенділігі бойынша (сәулелену 

қарқындылығы) (9-сурет).  
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         9-сурет. Радиоактивті қалдықтарды жіктеу (Е.Э.Боровский, 2000) 

 РАҚ ішінде агрегаттық күйі бойынша көп таралғаны сұйық және 

қаттысы, ол негізінен АЭС жұмысы кезінде (1т ТВЭЛ-ді өңдеу 0,9 м 3 жоғары 

белсенді және 150 м 3 орташа белсенді РАҚ береді), ядролық отын алу 

жұмыстарында түзіледі.  

 Газтектес РАҚ негізінен АЭС, РХЗ-да отынды регенерациялау 

жұмыстары кезінде, сондай-ақ, ядролық объектідегі өрт немесе басқа да 

апаттық жағдайларда түзіледі.  

 Бүгінгі күні ҚР-да сомалық қупты 15,5 млн Кu болатын 237 млн т РАҚ 

жинақталған. Сомалық сәулеленуі бойынша бұл Чернобыльдың үштен бірі 

деп айтуға болады, бірақ олар өте үлкен территорияға таралған. Оның ішінде 

450 т қуаты 2 млн Кu болатын жоғарыбелсенді қалдықтар қазақстандық бес 

атомдық реакторлар жұмысының нәтижесінде алынған. Қуаты 13 млн Кu 

болатын 6 млн т астам орташабелсенді қалдықтар – бұрынғы Семей 

полигонының (СЯП) территориясында орналасқан тау құламалары.  

 Қуаты 295 млн Кu 230 млн т жуық төмен белсенді қалдықтар – бұл 

негізінен, әртүрлі күл үйінділері, өнеркәсіптік және алушы кәсіпорындардың 

қалдық қоймалары, радиация көзімен әсерлескен су, киім, құралдар, сондай-

ақ, желмен таралған радиациялық шаңдары бар территориялар. Олар көбіне 

солтүстік және оңтүстік аудандарда шоғырланған.  



50 

 

       Казгидромет атмосфераның радиоактивті заттармен ластануын гамма-

сәуленің дозасының қуатын өлшеу және қалалардағы радиоактивті 

шығарындыларды өлшеу жолымен анықтайды. 

  «Волковгеология» ұйымы ҚР  аудандарын бұрында уран алудан 

радиоактивті заттармен ластанған зоналарға бөледі және радиация деңгейі 

мониторингі үшін нүктелерді анықтайды. «Волковгеология» залалданған 

облыстардың радиациялық-гигиеналық сипаттамасын құру саласында ҚР 

ДМ санэпидемқызметімен серіктестіктес. Алынған мәліметтер 11 суретте 

көрсетілген.  

 ҚР ұлттық ядролық орталығы бұрынғы СЯП территориясының 

радиологиялық және экологиялық күйін бағалануын жүргізеді. Радиоактивті 

ластану облыстары бұрында қауіпсіз деп саналған жерлерде байқалды. 

 Қазақстанның РАҚ кадастры құрамына РАҚ сақтау мен көмудің 529 

орны кіреді, оның ішінде; 127 – уран алу және өңдеу өнеркәсібі бойынша; 76 

– урандық емес кәсіпорындар бойынша; 16 – ядролық жаралыс жүргізу 

орындары бойынша; 5- ядролық энергетикалық қондырғылар; 305 – 

радиоизотопты өнімді қолданатын кәсіпорындар бойынша.  

 Қазақстан әлемде пайдаланылған уран запасы бойынша алдыңғы 

орындардың бірінде (әлемнің 15% және СССР 50% жуық уран запасы). Ұзақ 

уақыт бойы (40 жылдай) 20дан астам кен орындары құрастырылды. 

Өнеркәсіптің осы саласы бойынша кәсіпорындар Қазақстанның түгелімен 

дерлік территориясында бар. Олардың ішіндегі ең ірілері Целинный тау-

химиялық комбинаты (ОҚ, Орталық Қазақстан), Үлбі металлургиялық 

комбинаты, Ертіс хим-металлургиялық зауыты (ШҚ), Каспий маңы тау-

металлургиялық комбинаты (БҚ), Оңтүстік Қазақстанның кенбақылауы.  

 1999 бен 2003 жылдар аралығында уран алудың қоршаған ортаға әсерін 

бағалау жүргізілді. 2004 жылы Үлбі металлургиялық кобинатының 

(«Казатомпром») бақылау жүйесі ISO стандарттарына сәйкестігіне бағаланды.  

 Бүкіл елге таралған уран алудың ескі және артық қалдықтары ҚО-ға, 

денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Уран қалдықтарының негізгі 

хвостохранилищелерінің құрамына «Қошқар-Ата» хвостохранилищесі кіреді, 

онда 52 млн т радиоактивті қалдықтар бар, сонымен қатар Степногрск пен 

Өскемендегі қалдықтар қоймасы, онда 50 млн т және 4 млн т радиоактивті 

заттар жиналған.  

 РАҚ-мен әрекет етудің негізгі элементтеріне сорттау, кондиционерлеу, 

сақтау және көму жатады.  

 РАҚ сорттау. РАҚ жинау мен сорттау олардың пайда болу және өңделу  

орындарында қалдықтарды жіктеу жүйесіне сәйкес радиациялық, физикалық 

және химиялық сипаттамаларын есепке ала отырып жүзеге асырылады  

Алғашқы сорттау құрамына қалдытарды радиоактивті және радиоактивті 

емес құрамдастарға бөлу кіреді. Алғашқы сұйық және қатты РАҚ сорттау 

қалдықтарды қабылданған технологиялар бойынша өңдеу үшін және ары 

қарайғы сақтау мен көму үшін әртүрлі категорияларға бөлуге бағытталады.  
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        Жартылай ыдырау периоды 15 тәуліктен аз радионуклиді бар РАҚ басқа 

РАҚ бөлек жиналады, арнайы сәйкес ұсталымнан кейін қатты қалдықтар 

қарапйым өнеркәсіптік қалдықтар сияқты жойылады, ал сұйық қалдықтар 

айналымды щаруашылықты-техникалық сумен қамтамасыз ету және 

шаруашылық-тұрмыстық канализацияға құюға пайдалануға болады. 

Мүмкіндігінше, РАҚ физикалық, химиялық және биологиялық инертті күйге 

ауыстырылуы керек.  

 Құрамында альфа-сәулесі мен трансуранды радионуклидтері бар РАҚ 

пен өзінің ресурсын өңдеп болған радионуклидті сәулелену көздерінің  аса 

жоғары радиациялық қауіптілігіне байланысты бұл РАҚ басқа 

қалдықтардан бөлек жинақталады. 

 РАҚ-мен әрекет етудің маңызды элементіне оларды кондиционерлеу 

жатады, ол қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, олардың көлемін азайтады 

және тасымалдауға, сақтау мен көмуге ыңғайлы форма береді, 

радионуклидтердің қоршаған ортада таралуын азайтады.  

 Кондиционерленген РАҚ радиациялық, химиялық, физикалық 

механикалық, жылулық және биологиялық әсерлерге оптимальді 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін қатты агрегаттық күйде болуы керек; аз 

ерігіш және жер асты және үсті суларымен сілтіленуі керек.  

 

 

                   10 сурет. ҚР экологиялық мониторингтің негізгі желісі  
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11-сурет. ҚР үздіксіз радиологиялық мониторингінің станцияларының 

орны.  

 РАҚ сақтау сақтаудың барлық уақытында қалдықтардың қауіпсіз 

изоляциясын қамтамасыз ететін және оларды сосын қайтып алуға болатын 

жағдайларда әртүрлі категориялардағы қалдықтар үшін жеке жүргізіледі. 

Радионуклидтерінің ыдырау уақыты бір жылдан аз, қысқамерзімді 

қалдықтарды көмуге жібермей сақтауға және ары қарай оларды 

радиоактивті емес қалдықтарға қосуға рұқсат етіледі.  

 РАҚ уақытша сақтауды контейнерлерде жүргізген дұрыс. РАҚ бар 

контейнерден 1 м қашықтықтағы гама-сәуленің атмосферадағы қуаты     

0,1м Гр/сағ болуға рұқсат. Ал РАҚ сақтау орнынан тыс  гамма-сәуленің 

дозасы 0,005м Гр/сағ аспау керек. Жинағыш-контейнерлер 

дезактивациясы үшін арнайы орын дайындалуы керек.  

 Жер үсті қондырғыларында сақтау кезінде контейнердің ұзақтығы 

(қызмет уақыты) РАҚ-ды геологиялық формацияларға көмуге дейінгі 

сақтау уақытына тең келеді де 50 жылдан кем болмайды.  

 Жартылайыдырау периоды 30 жылдан көп емес радионуклиді бар (Сs-

137 қосқанда) орташа белсенді және барлық төмен белсенді 
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кондиционерленген қалдықтарды ұзақ мерзімдік көму мен сақтау беттік 

типті қондырғыларда жүзеге асады. Ал жартылайыдырау периоды 30 

жылдан асатын қалдықтар жер асты қондырғыларында жүзеге асырылуы 

керек.  

 РАҚ көму оларды адам мен қоршаған ортадан ұзақ периодқа қауіпсіз 

изоляциясына бағытталған, кейде қол жетімсіз қылып. Көму кезінде 

адамның радиациялық қауіпсіздігі қалдықтардың потенциалды 

қауіптілігінің барлық уақытында қамтамасыз етілуі керек. 

 Беттік көму жергілікті де, аймақтық деп те ұйымдастырылуы мүмкін. 

РАҚ геологиялық формацияларға көму аймақтық және 

орталықтандырылған деп ұйымдастырылады. Аймақтық және 

орталықтандырылған могильниктер жеке қайта құрылған көму орнына 

немесе объект территориясына – РАҚ ірі жеткізушісінің орнына 

құрылады.  

 Инженерлік және табиғи барьерлермен құрылатын радиациялық 

қорғау қалдықтардың келесідей изоляциясын қамтамасыз етуі керек: 

халыққа жоспарланатын радиациялық әсер деңгейі жылдық индивидуалды 

эффективті сәулелену дозасынан – 0,01 м3в аспайтындай.  

 Сәулеленудің радионуклидті кздерін көму оларды транспорттық 

контейнерлерден шығарған соң арнайы ыдыстарда жүзеге асырылуы 

керек. Көму алаңы жер бетілік және жер астылық кешендер объектісіне, 

санитарлы-қорғау зонасына және бақылау зонасына, ал геологиялық 

формацияға көму кезінде – тау отводына ие болуы керек.  

 РАҚ жер үстілік және астылық көму орнының гидрологиялық, 

топографиялық, сейсмикалық, тектоникалық, климаттық және әлеуметтік 

жағдайы арнайы нормативті құжаттармен регламенттелген көму орнына 

қойылған нормативті-техникалық талаптарға сай болуы тиіс.  

 Ядролық энергетиканың ары қарайғы дамуындағы кедергілердің бірі 

– ұзақмерзімді РАҚ көмудің тексерілген технологиясының жоқтығы.  

 Соңғы уақытта ұсынылған РАҚ көмудің әдістеріне:  

1) Континентальді геологиялық формацияларда көму; 

2) Мұхит түбінде немесе оның кендерінеөму; 

3) Трансмутация мақсатында реакторларда ұзақмерзімді трансуранды 

элементтерді сәулелендіру; 

4) Атмосферадан тыс жерге ракета арқылы ұшыру. 

Халықаралық зерттеулер осы әдістердің алғашқысына назар бөлуде.   

  Бақылау сұрақтары: 

1.   РАҚ деген не? 

2.   РАҚ қалай түзіледі? 

3.   РАҚ классификациясы. 

4.   ҚР радиациялық жағдайы. 
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5.  ҚР уран кен орныдарының географиясын сипаттаңыз.  

6.  Қалдықтарды сорттау не үшін жүргізіледі? 

7.  РАҚ кондиционерлеу деген не? 

8.  РАҚ қалай сақталады? 

9.  РАҚ көму қалай жүргізіледі? 
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15 дәріс 

Тақырыбы: Радиациядан қорғау. Әртүрлі факторлардың радиациялық 

фонға әсері. Радиациядан қорғаудың физикалық, химиялық және 

биологиялық шаралары. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Радиациялық ластану нәтижесінде түскен радиоактивті шөгінділердің 

таралуы, олардың қоршаған ортаны радиоактивті элементтермен және 

радиациялық сәулелермен ластауы. 

2. Қазіргі кездегі әскери өнеркәсіптің радиоактивтік қалдықтарын сақтау 

мен жою мәселесі.  

3. Атом өнеркәсібі - радиоактивті қалдықтардың көзі болғандықтан, оларды 

көму мен жою мәселелері. 

4. Адамзатқа қауіпті радионуклидтер. 

Сабақтың мақсаты: Радиациялық қалдықтар  мен олардың 

классификациясын талдау, оларды сақтауды, қайта өңдеуді және көмуді 

қарастыру. 

Қазақстан территориясының табиғи радиоактивтілігі оны құрайтын 

метерологиялық әртектіліктің түзілуімен генетикалық байланысты, сонымен 

қатар уран, радий мен торий қатарының элементтерімен және космостық 

сәулеленумен байланыты. 2009 жылы 19 маусымда Қазақстан Республикасы 

«Невада-Семей» антиядролық қозғалысының 20 жылдығын және Семей 

ядролық полигонындағы сынақтар тоқтатылуының 20 жылдығын атап өтті. 

Халықпен бірге осы күнді Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев атап өтті.  

Қазақстан территориясында қуатты ядролық сынақтардың ең көп 

мөлшері жасалды. Семей полигонында 1949 жылдан 1989 жылға дейін 470 

ядролық жарылыс, оның 90-ы ауада, 354-і жер астында және 26-ы жер бетінде 

жүргізілген. Олар Қазақстан территориясының біраз бөлігінің радиациялық 

ластануына әкелді. Шығыс Қазақстан тұрғындары Хиросима-Нагасаки мен 

Чернобыльдан кейінгі ең үлкен йондаушы сәулелену дозасын алған. 
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Радияциялық әсерге байланысты туған аурулар туралы мәліметтер 1989 жылға 

дейін құпия сақталып келді. Ресми емес көздердің мәліметтеріне сүйенсек 

лейкемиядан қайтыс болғандар саны ондаған мың адамды құрайды. Қазақстан 

территориясында радияциялық ластану себептеріне мыналар: Семей ядролық 

полигонында жасалған жарылыстардың салдары жатады:   Ғаламдық 

радиоактивті материалдарды пайдаланылатын атомдық өнеркәсіп орындары;   

халық шаруашылық мәселелерін шешу мақсатында жасалған жер асты 

жауындар.   1995 жылы Шығыс Қазақстан облысының Орталық бөлігіндегі 

жүргізілген аэрограмма, спектрографиялық суреттер жер бетіндегі цезий – 137 

активтілігі 65 – 100 мкр/сағ. болғаның көрсетті. Кейбір жерлерде 120-500 

мкр/сағ. байқалған. Зайсан көлінің Оңтүстік Батыс жағалауында цезий 137 

радиациялық фоны 120-150 макр/сағ. құраған. [4] Бұрын жүргізілген ядролық 

жарылыстар табиғи сулардың, тек ядролық полигон зонасында ғана емес, оған 

жақын жатқан территорияда да қалыптасуынан теріс әсер етеді. Сонымен қатар, 

Семей қаласынан оңтүстікке қарай, Тарбағатай маңында су алмасу белсенді 

жүретін аймақта - α және β белсенділік салыстырмалы түрде төмен болған. 

Халық шаруашылық мәселелерін шешу мақсатындағы жер асты ядролық 

жарылыстар. 1995 жылға дейін Қазақстан территориясында әскери 

полигондардан тыс 32 жер асты ядролық жарылыстары жасалған. Олар әр түрлі 

халық шаруашылық шешу үшін, соның ішінде жер қыртысына жаслатын 

сейсмикалық зерттеулер. Қазіргі уақытқа дейін бұл территориядағы жер асты 

суларының ластану дәрежесі және мониторингі бойынша ешқандай жұмыстар 

жүргізілмеген. Радиоактивті материалдарды пайдаланылатын атомдық 

кәсіпорындар. Қазақстан территориясының техногенді қызмет әсерінен 

радиоактивті ластануы уран өндіру кен орындарымен, ядролық зерттеу және 

энергетикалық құрылғылар, полиметалдық, мұнай және газ кен орындарындағы 

өндіру және өндеу жұмыстарымен байланысты. Бұл жұмыстар уран-радий және 

торий қатарының элементтерінің әсерінен радиоактивтіліктің жоғарғы 

болуымен сипатталады. Семей облысында кедендік бақылау жүйесімен бірлесе 

отырып жүргізілген тексеру нәтижесінде Қазақстан территориясынан сыртқы 

радиоактивті ластанған сым кабельдерінің шығарылуының 3 факторы 

тіркелген: Ғаламдық жауындар. 1995 жыл бойында цезий – 137 

концентрациясы 0-0,42 Бк/кв м шамасында ауытқиды. Ал жалпы β – 

белсенділік айына 0,4-0,9 Бк/кв м өзгереді. Бұл республика халқына қауіп 

туғызбайды. Радиациялык ластанудың негізгі көздері - альфа, гамма және бэта, 

сиякты радиоактивті сәулелер. Ионданған сәулелер адам, жануар 

организмдерінде ақуыз, фермент және басқа да заттардың өзгеруіне, яғни сәуле 

ауруының дамуына әкеліп соғады.  

Қазіргі уақытта мамандардың ұйғарымы бойынша Қазақстан аумағындағы 

радиоактивті ластанудың жалпы деңгейі Чернобыль АЭС апаты нәтижесінде 

зардап шеккен аумақтарға қарағанда 1,5 есе жоғары.  
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Жер үсті ядролық жарылыстары ауада жарылған жарылыстарға қарағанда 

үлкен әсерін тигізді. Атмосфералық сынақтар нәтижесінде радиоактивті 

материалдың бір бөлігі сынақ алаңынан алыс емес жерге түседі, қандай да бір 

бөлігі атмосфераның, төменгі қабатында кідіріп қалады да желмен бірге ұшады, 

үлкен ара қашықтыққа орналасады. Ауада орташа алғанда бір ай шамасында 

бола отырып, радиоактивті заттар осы орын ауыстырулар кезінде жерге 

біртіндеп түседі. Алайда радиоактивті заттардың бір бөлігі атмосфераға 

шығарылады (10-15 км биіктікте жатқан атмосфераның қабаты), сол жерде 

көптеген айларға дейін қалып қояды, жер шарының барлық бетіне баяу түсіп, 

шашырап тарайды. Радиоактивті шөгінділер бірнеше жүздеген әр түрлі 

радионуклидті қамтиды, алайда олардың көпшілігі жылдам ериді.  

Қазіргі кезде Ұлттық ядролық орталық деректері бойынша Семей 

полигонында жер асты ядролық жарылыстар кезінде бөлу өнімдерін 

шоғырлаумен және оларды топырақ бетіне еріген қар суларымен және көшкін 

суларымен шығарумен байланысты аумақтың ластануының екінші реттік 

әсерлері байқалуда.  

Шынайы бүкілхалықтық күш-жігердің нәтижесінде 1989 жылы Семей 

полигонында жоспарланған 18 ядролық сынақтың 11-ін тоқтатты. Біздің 

жерімізде барлығы 456 ядролық сынақ өткізілсе, олардың жиынтық қуаты 

Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе артық еді. Біздің 

халқымызға келтірілген орны толмас залалды әлі күнге дейін сезінудеміз. 

Барлық қиындықтарға қарамастан, мемлекет ешқашан өз азаматтарын олардың 

проблемаларымен бетпе-бет қалдырған емес. Осы мақсаттарға 34 миллиард 

теңгеге жуық қаржы көзделген. Бұл қаржы Шығыс Қазақстан облысында 

онкологиялық аурулар бойынша медициналық кластерді құруға жұмсалады.  

Семей полигонының төңірегіндегі экологиялық апатқа ұшыраған аймақ 

қана 300 мыңнан астам шаршы шақырымды алып жатыр. Қазақстанның 

Германия аумағына барабар аумағының оннан бірі бөлігі уланған, құла дүзге 

айналып, жүздеген ядролық жарылыстар оған жазылмастай жарақат салды. Біз 

сондай-ақ халықты және Семей өңірінің экологиясын нәрлендіруге қосқан 

үлестері үшін шетелдік әріптестерімізге ризашылық білдіреміз.  

1966-1979 жж. аралығында Азғыр атом полигонында 10 алаңда 17 

ядролық жарылыс жүргізілді. Жарылыстар нәтижесінде жалпы көлемі 1,2 

млн.м3 болатын 9 жер асты жолағы және диаметрі 600 метр бір жасанды көл 

пайда болды. Бірінші жарылыс 300 тұрғыны бар Азғыр кентінен 1,5 км жерде 

165 метр тереңдікте жүргізілді. Жарылыс ұңғымасынан 20 күн бойы қосынды 

радиоактивтілігі 190 мың Ku болатын газ шықты.  

Келесі жарылыстар кезінде газ шығарындысы 11 айға дейін жалғасты. 

Полигон 80-жылдардың өзінде де жабық болатын. Алайда Азғыр полигоны 

аймағындағы радиациялық ахуал тұрақты емес, ластануы жеткілікті биік. 

Ядролық жарылыстардан кейін қалған жер асты қуыстары қатты ластанған 

биологиялық қауіпті радиоактивті заттарды сақтау үшін «зираттар» ретінде 

пайдаланылады. Олардың кейбіреуі су деңгей жиектерінен тұз ерітіндісімен 
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толтырылды және осы уақытқа дейін өз радиоактивтілігін сақтайды. Бұл ретте 

ластанған топырақ көлемі 24000 м3 құрайды.  

Радиациялық және улы ластануға мына аудан аумақтары ұшырады: 

Қызылқоға, Қаратөбе, Тайпақ. Орда және Жаңақала аудандарының тұрғындары 

және табиғат кешені бірнеше жылдар бойы Азғыр және Тайсойған 

полигондарының қиылысқан әсерлеріне ұшырады (жер үсті ядролық 

жарылыстар әсері және алыстығы орташа лақтырылатын ракеталардың гептил 

шлейфтері). Сағыз өзенінде және Миялы кентіндегі құдық суларының ауыр 

металдармен ластануы ШРК асып кетеді: таллий бойынша – мың рет, кадмий – 

20 есе, қорғасын – 10 есе, мыс – 10-15 есе артық, фтор – 1,5-4 есе артық.  

Никель, қалайы, мырыш, кобальт, күміс, қорғасынның өсімдіктердегі 

құрамы сындарлы деңгейден асып кетеді.  

ССЯП ядролық сынақты сынау нәтижесінде Қазақстан халқының 

денсаулығына залал келтірген шығындарды бағалау жүйесі түпкілікті әлі 

шешілген жоқ. Сәулеленудің қосынды дозасына және сәулеленуге ұшыраған 

контингент санын негізге ала отырып, аурудың жекелеген нозологиялық 

түрлеріне және демографиялық ахуалға әсер етудің мүмкін көрсеткіштерін 

талдау арқылы халық денсаулығына жүргізілген ядролық сынақтардың келеңсіз 

әсерінің қатерін бағалауға мүмкіндік беретін әдістеме бар.  

1992 жылдың мамырында 52605 орындалған есептелген эквивалентті 

дозалық жүктемелер және ҚР Экология және биоресурстар министрлігі 

ұйымдастырған комиссия қабылдаған негізде Семей өңірінің 711 елді 

мекенінде сәулеленудің тиімді дозасы 0,10 бэр тең жылдық нормадан асып 

түсті. Максимум тиімді доза 448 бэрден асып түсті.  

Республикалық СЭС есептеулері бойынша ССЯП өңірінде атмосферадан 

сынақ мерзімі ішінде тұрғындардың алған ұжымдық дозасы шамамен 100 мың 

адамды құрайды, ал бұл 100 мыңдаған адам өмірін қиды. 

Осылайша, Қазақстан өз аумағындағы геологиялық құрылыс 

ерекшеліктерінің күшімен, табиғи уран және көмірсутекті ресурстарымен, 

сондай ақ бұрынғы КСРО жүйесінде ядролық сынақтарға арналған әскери 

өнеркәсіптік кешендер мен полигондардың шикізат базасы ретінде әлемдегі 

бірде бір мемлекет ХХ ғасырдың ұлы жаңалығы – радиоактивтілік 

қатынасында бай және қайғылы тәжірибе жинақтады. Еліміз аумағының бір 

бөлігі ластанған табиғи және жасанды радионуклидтер болып табылады.  

Бүгінгі күні мемлекет үшін ең басты проблема аумақты ластанған 

радионуклидтерден сауықтыру және радиоактивті қалдықтарды пайдаға асыру 

және көму проблемалары болып табылады. Оларды шешу әлемдік 

қауымдастықтың қатысуынсыз мүмкін емес. Сонымен қатар, Қазақстанда 

қалыптасып қалған радиоэкологиялық ахуал радиоэкологиялық зерттеулердің 

кең шеңберін жүргізу үшін және олардың нәтижесін нақты іске асыру үшін 

бірегей мүмкіндікті ұсынады.  

Ғалымдарының болжаулары бойынша 21-ғасырдың алғашқы ширегінде 

планетамызда энергетикалық қордың тапшылығы сезілу қаупі бар, оның 
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шикізатына деген талас күшеюде. Мұндай адамзат цивилизациясына төңген 

экологиялық қауіп-қатер ең жоғарғы мемлекетаралық деңгейде мойындалып 

отыр. Тіпті, экологиялық апаттың туындауы ғылыми-техникалық прогрестің 

«даму» құбылысына деген көзқарасты дүдәмалдыққа әкеліп отыруы жер-жерде 

байқалуда. Сөйтіп адамзат құндылығының кейбір шкалаларын қайта қарастыру 

қажеттілігі пайда болуда. Бүгінгі таңда иондаушы сәулелердің антропогендік 

көздері көптеп табылуда. Олар қоршаған ортаны ластаумен қатар әртүрлі 

биологиялық кері нәтижеліктің басты себепкері болуы әбден мүмкін. Адамзат 

баласы жер бетінде пайда болған кезден бастап, табиғи радиоактивті заттардан 

қажетті дозасын алып отырған, әсіресе, радиоактивті сәулені жерден алады. 

Қалған бөлігі космос сәулесімен келеді. Жылына адам 200 мР радиация 

қабылдайды. Жер шарының әрбір аймақтарында тұратын халықтар әр түрлі 

мөлшерде радиация алады. Жылына жалпы алғанда 50-ден 1000 мР радиация 

қабылдайды. Халықаралық деңгей бойынша қазіргі кезде адамдарға 

радиациялық доза 0,1 бэрден аспауы керек. Табиғи факторларға қазба 

рудалары, жер қабаттарындағы радиоактивті элементтердің бөлінуі кезіндегі 

сәулелену және т.б. жатады. Радиациялық өндіруге және қолдануға, атом 

энергиясын өндіруге және ядролық қаруын сынауға байланысты жұмыстар 

жатады. Қауіп-қатер туғызатын әртүрлі факторлар нақты елдің, аймақтың 

жағдайларына да тәуелді екенін ескеру қажет. 

Радиоактивті заттардан қорғаудың бірнеше жолдары бар. Олар: 

физикалық, химиялық және биологиялық тәсілдері. Физикалық тәсіл. Бұл 

тәсілдің ұйғаруы бойынша, дер кезінде қол-аяқты денені жылы су мен жуып 

отыру керек. Қолға арнаулы түрде дайындалған перчаткаларды кию керек. 

Қатты радиоактивті элементтердің бөлшектерінің кішкентай түйіршіктері ішкі 

органдарға өтіп кетпеуін қадағалап отыруы керек. Екер кішкентай бөлшектер 

ішкі органдарға өтсе, олар тез арада ағзадан шыға қоймайды. Әсіресе радий, 

уран, плутоний, стронций, иттрий және цирконий бөлшектері ағзаларға өтсе 

қауіпті ісіктер туғызуы мүмкін. Олар радиоактивті сәулелер таратады. Цезий 

тез еритін тұздарды түзеді. Сөйтіп адам ағзаларының жұмсақ тканьдерінде 

жиналады да үнемі иондалған сәулеленуді таратады. Радиоактивті стронцийдің 

бөлшектерін адам ағзаларынан шығару оңай емес. Стронцийді кальциймен 

ығыстырып шығаруға болады. Тез еритің цезий – 137 бөлшектерін ағзалардан 

ығыстырып шығару үшін көп мөлшерде су ішу керек. 

Радиациядан қорғанудың химиялық және биологиялық жолдары: 

радиацияға қарсы қолданатын препараттарды радиопротекторлар деп аталады. 

Олар радиоактивті элементтердің бөлшектері ағзалардан шығару үшін неше 

түрлі химиялық препараттарды пайдаланады. Олар ағзаларды радияциядан 

сақтап қалады. Иондалған сәулеленуді ем-дом ретінде пайдалануға болады. 

Дерттерге диагностика қою үшін де таңбаланған атомды пайдаланады. Сәуле 

тератиясы мен қан, ауруларын емдеуге болады. Қауіпті ісіктерді де емдеу үшін 

бета-сәулесін пайдаланады. Адамзат баласы осы кезде бұрын – сонды болып 

көрмеген орасан көп ғылыми табыстарға жетіп, техника мен технологияны 
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дамыта түсуде. Оларды төтенше түрде дамуы биология ғылымдарына тікелей 

байланысты. Ол жаратылыстану ғылымдарының көрнекті салаларының бірі. 

Оның басты міндеттері жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуын, оның 

эволюциялық жолмен дамуын зерттеу. Биология жердің тіршілік иелері 

адамдар мен жануарлар өсімдіктер мен неше түрлі көзге көрінбетін 

микроорганизмдер әлемін зерттейді. Алынған мәліметтердің негізінде сигнал 

хабарды дәл тіркейтін сезімтал машиналар мен механизмдер шығару 

жұмыстарын жүргізеді. Кейінгі кезде биологиялық ғылымдар орасан зор 

ілгерлеп, алға басты. Осы уақыттың ішінде тіршілік дүниесі адамдар, жан-

жануарлар, өсімдіктер әлемі туралы көптеген түсінігіміз бар. Тірі 

организмдердің пайда болу жолдарын, биохимиялық процестерін білеміз. Бірақ 

көптеген биологиялық көріністердің құпия сырлары әлі күнге дейін өз шешімін 

тапқан жоқ.  

Қоршаған табиғи ортаның, әлеуметтiк және өндiрiстік салалардың 

қолайсыз факторларының адамдардың денсаулығына терiс әсерiнiң нәтижелерi 

бiрден емес, ондаған жылдарға кешiгiп білінедi. Жер шарында тіршілік ететін 

әрбір адам өзінің өмір сүру кезеңдерінде жылына 250-400 м бэр радияция 

алатыны сөзсіз. 

Иондалған сәулеленудің табиғи қайнар көзі  

Негізгі 

қайнар 

көзі 

Жылдық 

орта 

дозасы 

Доза

% 

Бэр 

Космос 

(теңіз 

деңгейіндегі 

сәулелену)  

Жер (қатты 

қабат, су, 

құрылыс 

материал 

дары)  

Адам 

денесіндегі 

радиоактивті 

элементтердің 

мөлшері  

Басқадай 

көз қоры  

Өндіріс 

саласы 
200-2 36 30 0,10-15,3 50-30; 

 0,5-1,3; 6-8,8 
30 0,30-15,1 2 0,0-2 1 

- Мемлекеттердің кейбір құжаттарында радиацияның нағыз мөлшері 

белгіленген. 

Радиактивтік ластану өткен ғасырдың 40-шы жылдары уранның ыдырау 

реакциясы ашылғаннан бастап пайда болған.  

Атом энергиясын американдықтар соғыс максатында, ал 1945 жылдан бұрын 

Кеңес дәуірінде оны бейбіт максатка пайдалана бастады. Атом энергиясын 

пайдалану кезінде сактандыру шаралары коса жүргізіледі. Өйткені, атом 

қондырғылары жұмыс істеу кезінде, адам өміріне қауіпті радиактивті шлак 

түзіледі. Ал оны залалсыздандыру оңай шаруа емес. Радиактивті калдықтарды 

теңізге, мұхитқа, өзенге тастауға рұксат етілмейді. Көптеген дамыған елдерде 

атом өнеркәсібі кәсіпорындарында белгіленген санитарлык нормаға дейін 

радиактивті заттардьң концентрациясын азайтатын тазарту қондырғыларын 

салынған. Қалдықтар баллондарга салынып цементтеледі де, арнаулы жерлерге 

тасталады. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиоактивті заттардан қорғаудың қандай тәсілдері бар? 
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2. Радиациялық және улы ластануға ұшыраған аймақтар. 

3. Радиактивті калдықтарды залалсыздандыру жолдары қандай? 

4. Иондаушы сәулелердің антропогендік көздері және экологиялық апаттың 

туындауы.  

5. Радиациядан қорғанудың химиялық және биологиялық жолдарын ата. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Клековкин Г.В.  Радиоэкология. Учебное пособие.–Ижевск: “Удмуртский 

университет”, 2004. – 256 с. 

2. Панин М.С.  Химическая экология. Учебник для вузов. – Семипалатинский 

государственный университет им. Шакарима. – Семипалатинск, 2002. – 852 с. 

3. Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни:Учебник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1988. - 416с., ил. 

 

Екінші бөлімі 

 

Тәжірибелік жұмыс 1 

Тақырыбы: Радиоактивтіліктің физикалық негіздері 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Радиоактивтілік туралы негізгі түсініктер 

2. Радиоактивті ыдырау заңы. Радиоактивті ыдырау түрлері 

3. Есептер шығару 

Сабақтың мақсаты: радиоактивтілік, радиоактивті ыдыраудың түрлері туралы 

түсініктерді қалыптастыру. 

Радиоактивті ыдырау заңын шығару. 

Қолданылатын техникалық құралдар (ҚТҚ): Интерактивті тақта, бақылау 

сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық курсы. 

Сабақтың жүру реті:  

1. Теориялық материалдарды қайталау 

2. 1 дәрістің  бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Есептер шығару. 

4. Студенттердің білімін бағалау.  

 

 Иондаушы сәуленену өзінің атын сәулеленетін заттың молекула-ларында 

атомдардың ионизациясын тудыру қабілетінің арқасында алды. Сәуленің 

затпен іреткеттесуінің қарапайым әрекеті –электронның босап шығуына дейін 

баратын атом немесе молекуланы қоздырғыш жағдайға алып келетін валентті 

электронмен квант энергиясының жұтылуы. Осы жағдайда атом немесе 

молекуланың қалған бөлігі оң заряд қабылдап, оң зарядталған ионға айналады. 

Биосубстрат құрамына кіретін көптеген элементтерді иондау үшінионизация 

потенциялы – 10-12 эВ (эВ-электронвольт – сәуле энергиясын өлшеудің 

жүйеден тыс бірлігі) энергия жұтылу керек. Егер де атомға немесе молекулаға 
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берілетін сәуле квантының энергиясы сәулеленетін заттың ионизация 

потенциалынан аз болса, олардың тек қозуы жүреді. 

 Барлық иондаушы сәулелер өзінің табиғаты бойынша электромагниттік 

және корпускулярлық болып бөлінеді. Электромагниттік сәулелену – бұл 

заттан қатты жылдамдықтағы зарядталған бөлшектердің өтуі кезінде пайда 

болатын рентген сәулелері, радиоактивті элементтердің гамма-сәулелері және 

тежеуіш сәулелер.Көрінетін жарық және радио толқындар да – эектромагниттік 

сәулелер, бірақ олар иондамайды, себебі сәулелері ұзын толқында болып 

келеді. 

 Иондаушы сәулелердің қалған басқа түрлері табиғаты жағынан 

корпускулярлы болып келеді, олар элементарлы ядролық бөлшектер, ядролар 

немесе иондардың сәулелері болып табылады. Олардың көбісі зарядталған 

корпускулдар: бета бөлшектер (электрондар, позитрондар), протондар (сутегі 

ядролары), дейтрондар (дейтерий – ауыр сутегінің ядросы), альфа бөлшектер 

(гелий ядролары) және ауыр иондар (басқа элементтердің ядролары). Сонымен 

қатар, корпускулярлы сәулелерге заряды жоқ ядролы бөлшектер – 

ионизациялануды жанама тудратын нейтрондарды, және сонымен, пи-

мезондарды – 273 есе электрон массасынан асатын теріс зарядталған 

элементарлы бөлшектерді де жатқызады. Оларды қуатты 

синхроциклотрондарда арнайы тәсілдермен алады. 

Сонымен, иондаушы сәулелердің барлық түрі тікелей немесе жанама 

атомдар немесе биожүйенің молекулаларының қозуын немесе иондалуын 

тудырады. 

Радиоактивтілік деп атомдық ядролардың (радиоактивті нуклидтер) 

иондаушы сәулелер түрінде энергия бөлінумен өздігінен айналуы. Радиоактивті 

ыдырау процесі осы теңдеумен жүреді: dN / dt = -λ N (t),  

Мұнда dN / dt – радиоактивті ядроның ыдырау жылдамдығы, 

λ – радиоактивті ыдырау тұрақтысы, 

N (t) – t кез келген уақытта ядро саны. 

λ әр нуклидқа жеке және оның жартылай ыдырау периодына тәуелді (Т1/2). 

λ= ln 2/ Т1/2, мұнда ln 2= 0,693 – тұрақты шама. 

 

Радиоактивті изотоптардың сандық сипаттамасы бірлік уақытында 

ыдырау актісінің саны болып табыады, ол активтілік (А) деп аталады. 

Активтілік СИ жүйесінде Беккерельмен (БК) өлшенеді және 1 секундта 1 

ыдырауға немесе 1 ядролық айналуға тең. Сонымен қатар, жүйеден тыс 

бірліктер де қолданылады – кюри (Ки). 1 Ки 3,7·1010 Бк тең. 

 

ЕСЕПТЕР 

1-есеп.  

Мына изотоптарға радиоактивті ыдыраудың тұрақтысын есептеңдер және 

кестеге толтырыңдар:  

Изотоп Жартылай ыдырау Радиоактивті 
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периоды (Т1/2) ыдыраудың тұрақтысы 

(λ) 
59Fe 45 күн 0,106·10-6 сек-1 
60Co 5,25 жыл  
226Ra 1620 жыл  
134Cs 2,7 жыл  
24Na 14,9 сағат  

 

Шешуі: λ= In 2/ Т1/2, осыдан 59Fe изотопы үшін λ = 0,693/45·24·3600 =    

0,106·10-4сек-1. Осылай басқа изотоптардың да радиоактивті ыдырау тұрақтысы 

өлшенеді.  

 

2-есеп.   
Кейбір радиоактивті изотоптардың жартылай ыдырау периоды 3 сағат. Егер 

изотоптың бастапқы массасы (m0) 200г тең болса, онда 18 сағаттан кейін оның 

қанша массасы (m) ыдырамай қалады.  

Шешуі: изотоптық ыдырамай қалған массасы мына формуламен табылады: 

m= 2-n· m0, мұнда n – жартылай ыдыру периодының саны, m0– бастапқы масса. 

Радиоактивті изотопты сақтау уақыты кезінде 18 3 = 6 жартылай ыдырау 

периоды өтті. Онда m = 2-6· 200 = 200/64 = 3,125 г. Жауабы 3,125г изотоп 

ыдырамай қалады.  

3-есеп.  
Көмілген радиоактивті изотоптың жартылай ыдырау периоды 5 сағатқа тең. 

Егер көмілген заттың бастапқы массасы 200 г тең болса, ал оның ішіндегі 

радиоактивті изотоп 30% болса, онда 10 сағаттан кейін оның қанша массасы 

ыдырамай қалады? 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиоактивтілік құбылыстары 

2. Табиғи радиоактивтілік 

3. Жасанды радиоактивтілік 

 

Тапсырманы орындауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

3. Акимова Т.А., Кузмин А.П., Хаскин В.В. Экология природа-человек техника 

Учебник. М., Экономика ,- 2007. С. 510. 

4. Кулажанов К.С., Омаркулов Т.О., Сулейменов М.Ш. Экологические проблемы 

природной среды Казахстана и пути их решении// Актуальные проблемы 

экологии.- Караганда,- 2002.- С. 120-121. 

5. Жетписбай Д.Ш., Казазбекова Г.А., Айтуганова Ш.Ж. Загрязнение воды реки 

Сырдарьи свинцом, титаном, хоромом и никелем // Вестник КазНМУ. - №2.-

2006- С.169. 
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Тәжірибелік жұмыс 2 

Тақырыбы: Радиоактивтілікті өлшеу бірлігі. Радиация деңгейі 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Сәулелену мөлшері 

2. Жұтылған және эквивалентті мөлшер, оларды өлшеу бірлігі 

3. Эквивалентті сәулелену түрлері,оларды өлшеу бірлігі 

4. Радиациялық фон және радиациялық деңгей 

5. Есептер шығару 

Сабақтың мақсаты: сәулелену мөлшерін және оларды өлшеу бірлігін ажырата 

білу. Есептеу кезінде өлшем бірліктерді қолдана білу. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті:  

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

2. есеп шығару.  

3. студенттердің білімін бағалау. 

Экспозициялық мөлшерді өлшеу бірлігі кулон бөлінген килограммен 

сипатталады (СИ жүйесінде Кл/кг, жүйеден тыс бірлігі рентген (Р)). 1 Р = 2,58 

·10-4 Кл/кг. 

Экспозициялық мөлшер объекттің зақымдану дәрежесін тек қана 

шамамен бағалауы мүмкін, себебі ол тек қана объектпен жұтылған энергиямен 

сипатталады. Сондықтан жұтылған мөлшер (ЖМ) шамасын анықтау қажет, ол 

1кг затқа қанша энергия жұтылуымен сипатталады: 

ЖМ = ∆Е / ∆m , мұндағы ∆Е – бұл сәулемен затқа берілген орташа 

энергия, 

∆m – осы заттың массасы. 

 Жұтылған мөлшердің бірлігі греймен (Гр) өлшенеді. 1Гр = 1 Дж/кг (СИ). 

Жүйеден тыс бірлігі – рад. 1 Гр = 100 рад. 

 Уақыт бірлігінде жұтылған мөлшердің таралуын сипаттау үшін жұтыған 

мөлшердің қуаттылығының немесе интенсивтілігінің шамасын қолданады. 

Бұны заттың бірлік массасы бірлік уақыт (1сағ, 1мин, 1с) аралығында жұтқан 

сәуле энергиясы деп түсінеді. Сәйкесінше, өлшем бірлігі Гр/с, рад/с болады. 

 Әр түрі сәулелер түрімен, бірақ әр түрлі жұтылған мөлшерлер шамасы әр 

алуан салдарға акеледі. Сәулеленудің бұл қасиеті оның сапасы деп аталады. 

Сәуленің сапасын сандық бағалау үшін салыстырмалы биологиялық тиімділік 

(СБТ) ұғымы енгізілген. Белгілі биологиялық әсерді тудыратын сәуле мөлшерін 

дәл сол әсерді тудыратын стандартты сәуле мөлшерімен салыстыра СБТ-ті 

бағалайды. Әдетте, стандартты сәуле ретінде энергиясы 180-250 кэВ 

(килоэлектронвольт) болатын рентген сәулесін қолданады. 

 СБТ шамасын салыстырмалы мөлшерлер қатынасынан мына формула 

бойынша есептейді: 

СБТ = РМ/ШМ , мұнда 

РМ – рентген сәулесінің мөлшері, 
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ШМ – шығарылған сәуле мөлшері, әсерді ортақ критерий бойынша 

салыстырады.  

СБТ негізінен сызықтық энергия берумен (СЭБ) сипатталады және 

онымен белгілі тәуелділікпен байланысқан. СЭБ – бұл зарядталған бөлшектің 

заттағы жүру ұзындығының бірлігіне берілген энергия. СЭБ бірлігін 1кэВ/мкм 

ұлпаға (1кэВ = 62 Дж/м). 

Өзіндік сәулеленудің ұзақ уақыт әсері кезінде радиациялық қауіпті 

бағалау үшін эквивалентті мөлшер ұғымы пайдаланылады, оның бірлігі зиверт 

(Зв) болып табылады. Жүйеден тыс бірлігі бэр (рентгеннің биологиялық 

эквиваленті) – бұл әр түрлі сәулелердің және сәулелердің араласқан немесе 

белгісіз ағымының биологиялық әсерінің слыстырмалы бағалауы үшін 

қолданылатын арнайы бірлік. 1 Зв = 100 бэр. 

Ұлпаның қандай да бір нүктесінде немесе көлемінде эквивалентті мөлшер 

мына теңдікпен анықталады: ЭМ = ЖМ · СК , мұнда ЖМ – жұтылған мөлшер, 

СК – сапа коэффициенті немесе сәуленің салыстырмалы биологиялық 

тиімділігін анықтайтын өлшеуіш коэффициент. Иондаушы сәулелерге (СК = 1 

жағдайында) 1 Зв = 1 Гр, ал ал қалған жағдайларда бұл бірліктердің 

арақатынасы СК есебімен анықталады. 

Белгісіз спектральді құрамы бар әр түрлі иондаушы сәулелердің 

эквивалентті мөлшерін анықтау кезінде 1-кестеде келтірілген СК пайдаланады. 

1-кесте. Әр түрлі иондаушы сәулелер үшін өлшеуіш сапа 

коэффициентінің шамалары. 

 

Сәуле түрлері СК 

Рентген және гамма сәулелері 1 

Электрондар, позитрондар және бета-сәулелер 1 

Нейтрондар: 

Энергиясы ˂10 кэВ 

                    10 нан 100 кэВ дейін 

                    100 кэВ тан 2 МэВ дейін 

                    2 ден 20 МэВ дейін 

                    ˃20 МэВ 

 

 

2 

4 

12 

8 

5 

Энергиясы ˃ 2 МэВ протондар 3 

Альфа-сәулелер, бөліну жарықшақтары, ауыр ядролар 20 

Эквивалентті мөлшерді тірі организмнің әр түрлі ұлпаларының жұту 

қабілетін есепке алатын сәйкес коэффициентке көбейту арқылы және барлық 

ағзаларды және ұлпаларды қосып, организм үшін жиынтықты сәулелену әсерін 

анықтайтын нәтижелі эктивалентті мөлшерді алуға болады. Нәтижелі 

экфивалентті мөлшер зивертпен және бэрмен өлшенеді. Адамдар тобынан 

алынған жеке нәтижелі эквивалентті мөлшерлерді қосып ұжымдық нәтижелі 

эквивалентті мөлшерді анықтауға болады, ол адам зевертпен өлшенеді (адам-

Зв).  
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РҚН-99 мәліметтеріне сәйкес ұлпалар және ағзаларға өлшеуіш 

коэффициенттері 2-кестеде көрсетілген.  

1-есеп. 

2-3 дәрістердегі 1-кестені қолдана отырып, жүйеден тыс бірліктермен 

берілген келесі радиациялық шамаларды СИ жүйесіне айналдырыңыз: 500 Кu, 

700 Ku, 100 P, 250 P, 300 рад, 450 рад, 50 рад/мин, 170 рад/мин. 

Шешуі: 500Кu= 500 · 3,7· 1010 Бк = 1850 · 1010 Бк. 

100 рад = 100 · 2,58 · 10-4 Кл/кг = 258 · 10-4 Кл/кг. 

300 рад = 300 · 0,01 Гр = 3 Гр. 

50 рад/мин = 50 · 0,01 Гр/мин = 0,5 Гр/мин. 

2-кесте. РҚН-99 мәлеметтеріне сәйкес ұлпалар және ағзалар үшін нәтижелі 

мөлшерді  анықтау кезінде өлшеуіш коэффициенттері 

Гонадылар 0,20 

Жілік майы (қызыл) 0,12 

Тоқ ішек (тік, сигма тәріздес және низходящая ішек) 0,12 

Өкпе 0,12 

Асқазан 0,12 

Куық 0,05 

Сүтті бездер 0,05 

Бауыр 0,05 

Өңеш  0,05 

Қалқанша без 0,05 

Тері  0,01 

Сүйекті қабықшаның жасушалары 0,01 

Қалғандары (бауыр үсті бездері, ми, соқыр, ұйғалмалы және 

көлденең ішектер, ас ішек, бүйректер, бұлшық еттер, ұйқы безі, 

жатыр) 

0,05 

2-есеп.  

Егер жұтылған мөлшер (ЖМ) 100 радқа тең болса, β-сәулелену кезіндегі 

эквивалентті мөлшерді (ЭМ) табыңыз. 

Шешуі: ЭМ = ЖМ · СК, мұнда СК – 1-кесте бойынша табылатын сапа 

коэффициенті, β-сәулелер үшін 1-ге тең. Демек, ЭМ = 100 рад · 1 = 100 бэр. 

Гамма-, бета- және рентген сәулелері үшін 1 бэр = 1 Р = 1 рад. 

3-есеп.  
Егер жұтылған мөлшер (ЖМ) 200 радқа тең болса, 100 Кэв энергиясы бар 

нейтрондармен сәулелендіру кезіндегі эквивалентті мөлшерді (ЭМ) табыңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

Радионуклидтердің атмосферада, гидросферада және топырақта таралуы  

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Тасекеев М. Биоремедиация токсичных промышленных отходов// 

Промышленность Казахстана.-2004.-№5(26). –С. 56-63. 
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2. Сабирова З.Ф. состояние здоровье детей в зависимости от экологии района 

проживания// Педиатрия, Россия,-2001,№2,- С. 110-111. 

3. Аргучинцева А.В. Аэрозольные загрязнения атмосферы / В кн.: Человек и 

среда обитания. Москва.: Мир 2003,- с. 280-282. 

 

Тәжірибелік жұмыс 3 

Тақырыбы: Радиациялық қауіпсіздік нормалары (РҚН) 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Сәулеленуді сапалық бағалау: салыстырмалы биологиялық нәтижелік 

(СБН) және зарядталған бөлшекпен берілген энергия – энергияның 

сызықтық берілуі (ЭСБ) 

2. Детерминистік табалдырықтық әсерлер және стохастикалық (мүмкін) 

шексіз әсерлер 

3. Сәулеленудің өлшеуіш коэффициенті 

4. Иондаушы радиацияның әсер етуі 

5. Мөлшерлердің негізгі шектері 

Сабақтың мақсаты: Иондаушы сәулелердің организмге әрекет етуінің 

биологиялық аспектілерін игеру.  

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті:  

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

2. есеп шығару.  

3. студенттердің білімін бағалау.  

1-есеп.  

Өлшегіш коэффициенттерді (СК) (1-кесте, пр.жұм. 2) еске ала отырып, бәріне 

ортақ жұтылған мөлшер 5 радқа тең, әр түрлі ағзалармен (2-кесте) жұтылудың 

нәтижелі эквивалентті мөшерін (ЭМ) табыңыз, егер: а) гамма-сәулену болса, б) 

энергиясы 2 Мэв жоғары протонмен сәулеленсе, в) энергиясы 10 кэв төмен 

нейтрондармен сәулеленсе, г) альфа-бөлшектермен сәулеленсе. 

Шешуі: а) бірінші эквивалентті мөлшерді мына формуламен өлшеп аламыз: ЭМ 

= ЖМ • СК. Кесте бойынша, гамма сәулелерге СК 1-ге тең екенін көреміз, онда 

ЭМ= 5 рад · 1 = 5 рад = 5 бэр. 2-кестеде әр түрлі ағзалар үшін өлшеуіш 

коэффициенттер берілген. Оларды ескере отырып, нәтижелі эквивалент 

мөлшерлерді (ЭМ) анықтаймыз. Мысалы, қызыл жілік майына эквивалентті 

мөлшері 5 · 0,12 = 6 рад-қа тең болады. СК = 1 екенін біле отырып.  

1 Гр = 1 Зв, ал 1 Гр = 100 рад, алынғын біріктерді Зв немесе бэрге ауыстыруға 

болады. 6 рад = 0,006 Гр = 0,006 Зв. Сонымен қатар, басқа ағзаларға ЭМ 

анықтау (кесте сызу) керек. Басқа жағдайларда да есеп осылай жүргізіледі.  

Ағзалар ЭМ шамалары 

рад Зв Бэр 
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2-есеп. 

Егер сәулелену рентген сәулесімен жүргізілсе, ал жұтылған мөлшер 10 Гр тең 

болса, әр түрлі ағзаларға нәтижелі эквивалентті мөлшерді (ЭМ) анықтаңыз. 

Шешуі: ЭМ қызыл жілік майы үшін 10 Гр · 1 · 0,12 = 1,2 Гр = 120 радқа тең 

болады. Басқа ағзаларға да ЭМ анықтау осылай жүргізіледі. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қазақстандағы радиациялық фон 

2. Әлемдегі радиациялық фон 

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 240 с. 

2. Белозерский Г.Н. Радиационная экология. Учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 384 с. 

Тәжірибелік жұмыс 4 

Тақырыбы: Радиосезімталдылық 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Радиосезімталдылық ұғымы және оған әр түрлі факторлардың әсер етуі 

2. Әр түрі биологиялық түрлерге аса қауіпті мөлшер түсінігі. 

3. Мөлшер шамасына байланысты адамның сәулеленуі (слайд). 

Сабақтың мақсаты: Биообъектілердің радиосезімталдылығы туралы білімді 

қалыптастыру.  

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті: 

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

2. есеп шығару.  

3. студенттердің білімін бағалау.  

1-есеп.   

Адам альфа-бета сәулелермен 1 сағат сәулеленген болатын. Егер, жұтылған 

мөлшердің қуаты 10 Гр/жыл болса, нәтижелі эквивалентті мөлшерді есептеңіз. 

Шешуі: 2-кесте бойынша СК табамыз, ол 20 тең, онда ЭМ = 10 Гр/жыл · 20 = 

200 Гр/жыл. Ал 1 сағат = 200/365 · 24 = 200/ 8760 = 0,0228 Гр/сағ = 2,28 рад/сағ.  

2-есеп.  

Адам рентген сәулелермен 1 минут сәулеленген болатын. Егер, жұтылған 

мөлшердің қуаты 3 Гр/жыл болса, нәтижелі эквивалентті мөлшерді есептеңіз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қазақстан территориясындағы әскери полигондардың биосфераға әсері 

2. Құрылыс материалдарының радиоактивтілігі 

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  
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1. Шегирбаева К.Б. Экологическая ситуация и проблемы здоровье населения в 

РК // Вестник КазНМУ. -№2,-2006,- С.132 

2. Тасекеев М. Биоремедиация токсичных промышленных отходов// 

Промышленность Казахстана.-2004.-№5(26). –С. 56-63. 

3. Сабирова З.Ф. состояние здоровье детей в зависимости от экологии района 

проживания// Педиатрия, Россия,-2001,№2,- С. 110-111. 

 

Тәжірибелік жұмыс 5-6 

Тақырыбы: Радиация көздері. Табиғи радиоактивтілік. Ішкі және сыртқы 

сәулелену. Радон 

 Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Табиғи радиоактивті фон және жердегі радиоактивті көздер 

2. Экологиялық тәуекелді бағалау. Ішкі және сыртқы сәулелену 

3. Табиғи радионуклидтер және радионуклидтер туыстығы 

4. Радонның радиациялық қауіптілігі. 

5. Топырақтың радиоактивтілігін қалыптастыратын факторлар 

6. Атмосфераның және гидросфераның радиоактивтілігі. 

Сабақтың мақсаты: Табиғи радиоактивтілік және адам организіміне 

радиоактивті заттардың түсу жолдары туралы білімді қалыптастыру.  

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті:  

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

2. есеп шығару: 

а) топырақтағы радонның мөлшерін анықтау 

б) радиоактивті туыстық құрамындағы радионуклидтер   

3. студенттердің білімін бағалау. 

1-есеп.  

Егер, t = 250C; KT= 0,23; m = 0,3; ρs = 2,7 г/см3, ал топырақтың сипаттамалары: 

СRa = 30 Бк/кг; f = 0,2; ε = 0,25 болса, онда булы кеңістікте ылғалды жылы ауада 

радонның концентрациясы неге тең?  

Радонның газ тәріздес және сұйық түрлерінің арақытынасы айтарлықтай 

температурағы тәуелді екені белгелі. Газ түріндегі радонның концентрациясы 

СRn топырақта радонның шығуысыз келесі арақатынаспен сипатталауы мүмкін: 

CRn = CRaf ρsε
-1 (1 – ε)(m(KT-1)+1)-1                  (3) 

Мұнда CRn– топырақтағы радий концентрациясы, Бк/кг; f – эманация 

коэффициенті; ρs– тұқымдарының тығыздығы (2,7 г/см3тең); ε–толық 

кеуектілік, сулы εω және газды εа фракцияның кеуектілігін қосатын; m – сулы 

фракцияғы келетін (құрғақ топыраққа 0-ге тең, қаныққандық коэффициенті) 

кеуектіліктің үлесі; KT – радонның газды және сулы фракцияларының 

арасындағы бөлу коэфффициенті. 

2-есеп.  
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Егер t = 00C; KT= 0,43; m = 0,04,ал топырақ парамертлері 1-есептегі сияқты 

болса, онда булы кеңістікте құрғақ суық ауада радонның концентрациясы неге 

тең? 

Бақылау сұрақтары: 

1. Байқоңыр космодромынан ұшырылатын ракеталардың қоршаған ортаға әсері 

2. Радон 

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Каримова И.Т. Гигиеническая и медико-социальная экспертиза заболеваний 

бронхо-легочной системы взрослого населения проживающих в регионе 

хромовой биогеохимической провинции // Вестник КазНМУ. - №2- 2006. -

С.167. 

2. Третьяков Л.И., Семчук Н.Н. О механизме токсического влияния соединений 

тяжелых металлов // Тез.докл.международ.конф. (Экология и жизнь-2000),-

Великий Новгород.-2000,-С.71. 

3. Орунханова Л.М. О структуре профессиональных заболеваний на 

предприятиях цветной металлургии // Вестник КазНМУ . №2,-2006,- С. 168. 

4. Жетписбай Д.Ш., Казбекова Г.А., Айтуганова Ш.Ж. Загрязнение воды реки 

Сырдарьи свинцом, титаном, хоромом и никелем // Вестник КазНМУ. - №2.-

2006- С.169. 

 

Тәжірибелік жұмыс 7 

Тақырыбы: Өткен материалдарды қайталау. І аралық бақылауға дайындалу. 

Биосфераның радиоактивті ластану мәселесі  1945 Жапон қалалалары 

Хиросима мен Нагасакиге тасталған атомдық бомбалардың  жарылысынан 

кейін қарастырыла бастады. Ядоролық қаруды сынау (1962 жылға дейін 

атмосферада жасалған) ауқымды радиактивті ластануға алып келді.Атомдық 

бомбасы жарысы кезінде өте өткір иондық саулелену таралады,радиактивті 

бөлшектер үлкен қашықтыққа таралады, су қоймасы, тірі организмдерді, 

топырақты бүлдіреді. Көптеген радиактивті изотоптар жартылай ыдыраудың 

ұзақ периодын алады,тіршілік етуінің барлық  уақыт бойы қауіпті болып қала 

береді. Өте қауіпті стронций-90 және цезий-137, кальций мен калийге сәйкес 

жақын. Бұл изотоптар заттар  айналымына кіреді, тірі организмдірге түсіп, онда 

жинақталып және жасушалардың тіршілігін тоқтатуға әкеледі, оған жойғыш 

әсерін тигізеді. 

Радиактивті элементтердің ыдырау нәтижесінде бөлінетін иондық 

сәулелену организмге кері әсерін тигізіп, зат алмасуды бүлдіреді, әртүрлі 

физиологиялық-биохимиялық ауытқулар тудырады және сәулелену дозасына 

байланысты тіршілігін жояды. Сонымен қатар, ионды радиация жасушаға 

мутагенді әсер тигізеді,одан организмнің құрлысы мен функцияларындағы 

ауытқулар бар ұрпақ дамиды. Қазіргі уақытта иондық сәулелену көздерінің 

саны өсіп, олардың ішінде негізгілері тау жыныстарының радиоактивтілігі 
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болып табылады, радиоктивті жауын-шашын, атом өнеркәсібінің қалдықтары, 

медициналық ренгеноскопия және т.б. 

Қоршаған ортаның радиактивті ластанудың негізгі көздері ядролық 

қаруды сынау,  атом электростанциясындағы және өнеркәсіп орындарындағы 

апат, сонымен қатар радиактивті қалдықтар. 

 Табиғи радиактивтілік, радон мен қоса, радиактивтілік ластанудың 

дәрежесіне үлесін қосады. Ядролық жарылыс нәтижесіндегі  радиактивті 

ластану маңызды мәселеге айналды. Ядролық қару сынау кезінде маңызды 

өнімдері полигонның сыртына таралады, әртүрлі табиғи орта мен жергілікті 

жердің ұзақ уақытқа ластануына алып келеді. Радиактивті ластанудан басқа 

сынақтар және әскери мақсатта ядролық қаруды қолданудың тағы да кері әсері 

бар. Ядролық жарылыс кезінде атмосфераға көп мөлшерде  шаң көтеріледі. Бұл 

шаң күн радиациясын ұзақ уақытқа тоқтата алады. Нәтижесінде суық түсіп, жер 

бетіндегі тіршілікті жоюға әкеліп соғады. Атомдық қарудың барлығы  дүние 

жүзі бойынша 41735 (бірлік саны) жетеді. Солтүстік Корея, Израиль, Иран, 

ОАР және Тайванның ауқымдық жою қаупі бар. Барлығы ғаламшарда 2056 

ядролық сынақ жүргізілді: АҚШ-та  1030-дан көп жарылыс, Совет одағында-

716, Францияда-210, Қытайда-45, Ұлыбританияда-44, Индияда-65, Пакистанда-

25. Ғаламшардағы ірі полигондардың бірі - Семей сынақ ядролық полигоны 

(ССЯП). Семей облысымен шекаралас жатқан полигонның жалпы жер көлемі 

956,4 мың га. Семей сынақ ядролық полигонында алғашқы ядролық жарылыс 

1949жылы 29 тамызда Москва уақытымен таңғы сағат 7-де, 38 шаршы метр 

биіктікте, 20 килотон қуатымен жасалды. Сол уақытта СССР бойынша отандық 

ғылымның ірі жетістігі болып саналды. АҚШ монополиясына атомдық 

бомбаны иеленуге тыйым салынды. Соңғы жарылыс полигонда 1989жылы 19 

қазанда жүргізілді. Іргелес аудандардың тұрғындары қауіпсіз аймаққа 

көшірілмегенімен қоймай ескертілмеген. Мостик (жарылыс ошағынан 90км 

жерде орналасқан), Черемушки (78км), Долонь (110) тұрғылықты жерінің  

халқы орасан зардап шекті. Сол күні жауын-шашынның доза қуаты жергілікті 

жердің сағатына 200 рентгенге жетеді. Жұмыс уақыты болғандықтан тұрғын 

үйлерде халық болмаған. 1953жылы 12 тамызда полигонда әлемде бірінші рет 

термоядролық құрылғыны сынау жүргізілді. 1955жылы  22 қарашада сутектік 

бомба сыналды. 25 жыл бойы жер асты жарылыстарынан жер шары бүлінді 

және радиактивті газдардың жоғары шығуын тоқтату  мүмкін емес. 1987жылы  

Семей арқылы газдардың ағымының радиактивтілігі сағатына 350-400 

мк/рентген, ал 1989жылы 12 ақпанда сынақ кезінде полигонның сыртында 

радиактивтілік сағатына 3000 микрорентгенге жетті. Полигонда ядролық 

сынақтан басқа химиялық жарылғыш заттарды қолданып 175 жарылыс, 

соңғысы 1995жылы 31 мамырда болған. Архив материалдарына (әскери 

бөлімдерінің бірінің) сүйенсек Семей, Қарағанды, ШҚО-да 1949-1990жж 

аралығында радиактивті жарылыс 304 мың шаршы км ара қашықтықта (1,7 млн 

тұрғыны бар) таралған. 711 тұрғылықты жерлерде халықтық сәулелену дозасы 
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жылдық норманы (0,1 бэр) – адамның сәулелену дозасының биологиялық 

эквивалентте рентген өлшем бірлігі. Барлық сынақ уақыты бойынша 

максимальды дозасы 448 бірге жетті. Салыстыру үшін: адамның бүкіл өмір 

сүру уақытына биологиялық мүмкін сәулелену дозасының белгіленген 

халықаралық нормасы 7 рентгеннен артады. Біздің республикамыздың 

территориясында радиактивті ластанудың алатын орнының бүкіл ғаламшарға 

үлкен әсері бар. Қазақстандық физиктердің бекітуімен, ядролық бұлт жер 

шарын екі рет айналып өтеді. Туындайтын мәселе – шекаралық-транс 

тасымалдау (ғаламшардың басқа аумақтарына АЭС-тегі апаттар мен  ядролық 

жарылыстардың радиациялық тұқым қуалауы). Атмосферадағы 

радионуклидтердің таралуының басқа жолы – су. Шешілмеген маңызды 

мәселенің бірі – Қазақстан территориясындағы радиациялық жағдайдың анық 

бағаланбауы. Радиациялық ластанудың көздері – Азия мен Семей облысындағы 

ядролық полигондар ғана емес, уран байытылған кендерінің көптігі (уран 

өндірілетін өндірістік кәсіпорындар). Уран – радиактивті элеменент, уранит пен 

минералдардың құрамында кездеседі. Басқа маңызды радиактивті элемент – 

радий мен торий, тағы да қосалқы элементтер бар. Уранды 1789жылы неміс 

химигі Клапрот ашты,  ашылған жаңа ғаламшарды оның атымен атады. XIX 

ғасырдың аяғында кейбір заттардың қасиеттері ретінде радиактивтілік ашылды. 

Уран - энергияның маңызды көзі. Уранның тоннасы 20000 тонна көмірді 

жаққаннан көбірек энергия береді. Радиациялық ластанудың тағы бір көзі  - 

энергетикалық және зерттеу қалдық шығаратын реакциялардың істен 

шығуымен байланысты. 

Егер радиактивті қалдықтарды көмуді дұрыс жасамаса, ол да адамның 

денсаулығына әсер етеді. Сонымен қатар ірі қалаларда АЭС-тер орналасқан.  

Уран мен плутонийден қалдықтарды бөліп алу үшін өткен ядролық отын 

өңдеуден өткізіледі (оларды қайталап қолдануға болады). Бұл қымбат және 

күрделі процесс. Украина өздерінің  АЭС ядролық отынын Россияда, Жапония -

Ұлыбританияда өңдейді.  

Қазіргі ядролық реакторлардың негізгі түрлері суда қысыммен, газбен  

суытылған, ауыр суда қысыммен, жеңіл суда  тез нейтронда графитті 

бәсеңдетутілер. Бұрынғы СССР-де (1986ж.) Чернобыль қасіреті  бірқатар 

мемлекеттерде (мыс. Германия) АЭС-ке қатысты саясатын қайта қарауға 

мәжбүрледі. Украина мен Россияда көптеген АЭС қайта жабдықталды. 

Өндірісте изотопты материалдарды қолдануға байланысты халық 

шаруашылығының басқа салаларында канцерогенді физикалық факторларға 

рентген сәулелері жатады. қоршаған ортаның радиактивті ластануының басқа 

көздері – радиактивті изотоптар және ультракүлгін сәулелер. Канцерогенді 

физикалық факторлардың жоғарғы дәрежесі ядролық энергетиканың апатты 

нысандарына тиіп тұрған аймақтарда көрінеді. Сәулеленудің аз дозасы рак 

ауруларына әкеліп соғады, олар сәулеленуден кейін көп жылдар өте білінеді. 

Көп дозалы сәулеленуден зақымдану бірнеше күн немесе сағаттардан кейін 

білінеді. Атомдық энергияның әскери және бейбіт мақсатта қолданылуы бүкіл 
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адамдардың сәулеленуіне әкеп соғады. Осылай 40 жыл ядролық сынақтар 

жүргізіліп келген Семей полигонында, Шығыс Қазақстан облысының 

территориясында радиактивті өнімдермен ластануына әкелді.  Павлодар, 

Қарағанды облысы және Россияның Алтай аймағы бойынша 1,5 млн адам өткір 

сәулеленудің көбірек, ал иондық сәулеленудің негізінен аз дозасымен 

шалдыққан. ҚР «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық жарылыстардан 

зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау» заңында ядролық 

жарылыстардың адамдардың денсаулығына және қоршаған табиғи ортаға әсері  

аурулар мен өлімдердің көбейіп, генетикалық патология жиілігі мен 

онкологиялық аурулардың көбеюіне, мутациялық процестердің 

интенсивтілігіне әсерін тигізді. Семей полигонының жұмысы мен оның 

тұрғылықты халықтың генетикалық денсаулығына әсері әлі толық зерттелмеді. 

Гендердегі «бомба» жарылысы үшінші ұрпақта жалғасуда. 

 

Тәжірибелік жұмыс 8-9 

Тақырыбы: Дозиметрлік құралдар. Олардың құрылысы және жұмыс істеу 

принциптері. 

Сабақтың мақсаты: Дозиметрлік құралдар көмегімен радиациялық ластануды 

бағалау. Есеп шығарумен бекіту. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, дозиметр – радиометр ДКС – 99  

Сабақтың жүргізілу реті:  

1. Дозиметр – радиометр ДКС – 99 құралының құрылысы, құрылымы және 

жұмыс істеу принциптерін зерттеу (жеке ұсынылады) 

2. Иондаушы сәулелердің мөлшерін анықтау, мәліметтерді жұмыс дәптеріне 

жазу. 

3. Есеп шығару 

4. Студенттердің білімін бағалау. 

1-есеп.  

Өлшеуіш коэффициенттерді (СК) (1 кесте, тәж.жұм.2) ескере отырып, бәріне 

ортақ жұтылған мөлшер 5 радқа тең, әр түрлі ағзалармен (2-кесте) жұтылудың 

нәтижелі эквивалентті мөшерін (ЭМ) табыңыз, егер: а) гамма-сәулену болса, б) 

энергиясы 2 Мэв жоғары протонмен сәулеленсе, в) энергиясы 20 кэв төмен 

нейтрондармен сәулеленсе, г) ауыр ядролармен сәулеленсе. 

2-есеп.  

Адам альфа-бөлшектермен 0,5 сағат сәулеленген болатын. Егер, жұтылған 

мөлшердің қуаты 20 Гр/жыл болса, нәтижелі эквивалентті мөлшерді есептеңіз. 

3-есеп. 

Адам энергиясы 20 кэВ нейтрондармен 10 минут сәулеленген болатын. Егер, 

жұтылған мөлшердің қуаты 5 Гр/жыл болса, нәтижелі эквивалентті мөлшерді 

есептеңіз. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиациялық қауіпсіздік шаралары 

2. Құрылыс материалдарының радиоактивтілігі 
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Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Акимова Т.А., Кузмин А.П., Хаскин В.В. Экология природа-человек техника 

Учебник. М., Экономика ,- 2007. С. 510. 

2. Амиргалиев Н.А., Крупа Е.Г., Канагатова Ш.Ч. оценка уровня кумуляция 

пистицидов в охранах и тканях представителей промысловой ихтиофауны 

Капшагайского водохранилища// Сб.тез.док. Всероссийского конф. 

(Современные проблемы водной токсикологии).- Борок,-2002.-с.6-7. 

          3. Лопарева Т.Я., Амиргалиев Н.А., Накыпбек С.Т., Кенжебеков Б.К. Уровень 

накопление токсикантов в промысловых рыбах озера // Сб.тез.док. 

Всероссийского конф. (Современные проблемы водной токсикологии).- Борок,-

2002.-с.17-178. 

 

Тәжірибелік жұмыс 10-11 

Тақырыбы: Жасанды радиоактивтілік. Ядролық ыдырау. Ядролық синтез. 

Нейтрондық активация. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Жасанды радиоактивтілік. Ядролық бөліну 

2. Ядролық синтез. 

3. Нейтрондық активация 

4. Аса маңызды изотоптар. Цезий және стронций 

5. Маңызды изотоптар. Рутений және церий 

6. Маңызды изотоптар. Йод және плутоний 

Сабақтың мақсаты: Жасанды радиоактивтілік негіздерін түсіну. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті:  

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

2. Есеп шығару  

3. Студенттердің білімін бағалау. 

1-есеп.  

а) 234
90U ураннан 238

92Th торий алынуына 

б) 234
90Th торийдан 234

91Pa протактиний алынуына қандай радиоактивті ыдырау 

акеледі? 

2-есеп.  

а) 214
83Bi  висмуттан  214

84Po полоний алынуына 

б) 234
91Bi  висмуттан  210

81Tl талий алынуына қандай радиоактивті ыдырау 

әкеледі? 

3-есеп.  

Жартылай ыдырау периоды 12 сағатқа тең массасы 4 г изотоп ядролық реакция 

көмегімен алынды. Осы изотоптың қандай массасы 3 тәуліктен кейін ыдырамай 

қалады? 

4-есеп.  



74 

 

Жартылай ыдырау периоды 12 сағатқа тең массасы 4 г изотоп ядролық реакция 

көмегімен алынды. Осы изотоптың қандай массасы 4 тәуліктен кейін ыдырамай 

қалады? 

5-есеп.  

Ядролық реакциялардың теңдеуін жазыңдар: 

а) 61
28Ni + 11H → ? → ? + 10n 

б) 10
5B + 10n → ? + 42He 

6-есеп. 

Ядролық реакциялардың теңдеуін жазыңдар: 

 

а) 27
13Al + 11H → ? + 42He 

б) ? + 11H → 83
35Br → ? + 10n 

Бақылау сұрақтары: 

1. Жер шарындағы ядролық сынақтар 

2. Ядролық сынақтар нәтижесінде қоршаған ортаның радиоактивті заттармен 

ластануы  

3. ЯОЦ-дағы радиоактивтілік 

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Ахметбаева Н.А., Омарова А.С. Влияние сорбентов(СУМС-1, Таган) на 

иннервационный аппарат лимфатических узлов при интоксикации хлоридом 

кадмия // Тр.Прак.Конф.посвящ. 10-летию РК (Актаульная проблема 

экспериментальной и клинической физиологии)-2001,-С. 33-34. 

2. Третьяков Л.И., Семчук Н.Н. О механизме токсического влияния соединений 

тяжелых металлов // Тез.докл.международ.конф. (Экология и жизнь-2000),-

Великий Новгород.-2000,-С.71. 

3. Орунханова Л.М. О структуре профессиональных заболеваний на 

предприятиях цветной металлургии // Вестник КазНМУ . №2,-2006,- С. 168. 

4. Жетписбай Д.Ш., Казбекова Г.А., Айтуганова Ш.Ж. Загрязнение воды реки 

Сырдарьи свинцом, титаном, хоромом и никелем // Вестник КазНМУ. - №2.-

2006- С.169. 

5. Синдирова А.В., Трубина Н.К. Поступление тяжелых металлов в организм 

животных и его влияние на изменение биохимических показателей, 

характеризующих функциональное состояние печени кроликов // Матер. Конф. 

(Актуальные проблемы экологии). Караганда-2002,- С.280-282. 

 

Тәжірибелік жұмыс 12-13 

Тақырыбы: Радиоактивтіліктің антропогендік көздері. Ядролық сынақтар. 

Жерүсті және жерасты сынақтары. Қайталау. Слайдтарды көру. Есептер 

шығару.  

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Ядролық сынақтар. 

2. Атмосферады ядролық қаруды сынау. 
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3. Жер астында ядролық қаруды сынау. 

4. Ядролық қаруды сынау салдары. 

Сабақтың мақсаты: Ядролық қаруды сынау салдарын қарастыру. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті: 

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

Слайд қарау. 

2. Есеп шығару  

3. Студенттердің білімін бағалау. 

1-есеп.  

Кейбір бөлшектермен неон изотопын атқылау кезінде фтор және α-бөлшек 

пайда болады. Атқылаушы бөлшекті анықтаңыз. 

2-есеп.  
24Na радиоактивті изотопының жартылай ыдырау периоды 14,8 сағатқа тең. 

Ыдырау реакциясының теңдеуін жазыңдар және 24 г 24Na-дан 29,6 сағатта 

қанша грамм дочерний өнім пайда болады? 

3-есеп.  
40К изотобы 40Са изотобына айналады. Онда қандай радиоактивті ыдырау 

жүзеге асырылады? 

Бақылау сұрақтары: 

1. Семей ядролық сынақ полигоны  

2. Хиросима мен Нагасакидағы  ядролық жарылыстар салдары  

3. Орталық Қазақстан территориясына «Протон» зымырантасушының құлауы  

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Новиков Ю.В. Экология: окружающая среда и человек: учебное пособие.- М.: 

ФАИР,-1998,-245 с. 

2. Кулкыбаев Г.А., Дюсембин Х.Д., Конкабаев А .Е. Содержание кадмия, 

свинца меди крови и грудном молоке родильниц, проживающих в зоне 

экологического напряжения ( Например г.Балхаша и Караганда) / Журнал 

физиология человека.-2002,-№3,-Т.28,- С-140-141. 

3. Аюпова Р.С., Ташенов К.Т. Карынбаев Р.С., Макашев Е.К. Функциональное 

состояние печени при воздействии на организм солей тяжелых металлов // 

Известия МОН РК, НАН РК. Сер.биол. и мед. -2001,-№4,-С 17-22. 

 

Тәжірибелік жұмыс 14 

Тақырыбы: АЭС-да авариялар жағдайында қоршаған ортаның ластануы. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1.  Ядролық реакторларда болатын процестер 

2. ЧАЭС болған глобальді экологиялық апат 

3. Апат кезінде радионуклидтармен ластану деңгейі 
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4. Радиоактивті ластанудың территориялық таралуы 

Сабақтың мақсаты: АЭС-да апат жағдайында қоршаған ортаның ластануын 

қарастыру. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті: 

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

Слайд қарау. 

2. Студенттердің білімін бағалау. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Әлемдік АЭС қарастыру, олардың биосфераға әсері 

2. ЧАЭС-тегі авария салдары 

3. «Фукусима» жапон АЭС-дегі авария  

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Денисова И.А.  Денисов В.В., Гутенев В.В., Монтвила О.И. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита населений и территорий при чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие.- М: МарТ-2003,-608 с. 

 

Тәжірибелік жұмыс 15 

Тақырыбы: Радиациялық қалдықтар  мен олардың классификациясы. Сақтау, 

қайта өңдеу және көму. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

5. Радиациялық ластану нәтижесінде түскен радиоактивті шөгінділердің 

таралуы, олардың қоршаған ортаны радиоактивті элементтермен және 

радиациялық сәулелермен ластауы. 

6. Қазіргі кездегі әскери өнеркәсіптің радиоактивтік қалдықтарын сақтау 

мен жою мәселесі.  

7. Атом өнеркәсібі - радиоактивті қалдықтардың көзі болғандықтан, оларды 

көму мен жою мәселелері. 

8. Адамзатқа қауіпті радионуклидтер. 

Сабақтың мақсаты: Радиациялық қалдықтар  мен олардың классификациясын 

талдау, оларды сақтауды, қайта өңдеуді және көмуді қарастыру. 

ҚТҚ: интерактивті тақта, бақылау сұрақтары бар дәрістердің мультимедиялық 

курсы. 

Сабақтың жүргізілу реті: 

1. Қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материалдарды қайталау. 

Слайд қарау. 

2. Студенттердің білімін бағалау 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиацияның тірі ағзаларға әсері 
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2. Радиоактивті қалдықтар 

Тапсырманы орандауға қажетті ұсынылатын әдебиеттер:  

1. Алексеев С.В. Пивоваров Ю.П. Экология человека.- М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ,- 2001,-327 с. 

2. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: Курс лекции.-М.:  ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ,- 2001,-528с. 

 

Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысы 

СОӨЖ №1 

Сыртқы ортадағы зиянды факторлардың адам мен техносфераға әсері 

Қазіргі уақытта ғылыми-техникалық прогрестің шапшаң дамуынан өндіріс, 

құрылыс, тау кең байлығын өндіру, жаңа химиялық заттарды өндіріске енгізу 

сияқты іс-әрекеттер жүргізіліп жатыр. Бұндай қарқынды даму экономикаға әсер 

еткенмен, экологиялық апатқа әкеліп соғуда. Кей жерлерде жаңа техниканы 

және технологияны, материалдарды пайдалану ережелері сақталмайды, 

қауіпсіздік шаралары орындалмайды. Міне, осы сияқты қателіктердің 

салдарынан апаттың болу қаупі туындайды.  

Қазіргі кезде қоршаған ортаға және адамға тікелей зияны бар өндіріс 

орындары көптеп саналады. Бірақ ондағы технологияның деңгейі бақылау және 

жұмыс жүргізуі, сонымен қатар, орындау тәртібінде талапқа сай емес 

жағдайлар кездесуде. Оның үстіне бұл жағдайды экономикалық кризиспен 

экологиялық проблемалар қиындатып жіберді. Өндіріс орында болып жатқан 

апаттар мен катастрофаны талдап көргенде олардың орнын алатын жағдайлары 

технологиясы ескі, техникалары өзіндік ресурстарын тауысқан өндіріс 

орындарында көп кездесетіні анықталық отыр. Сонымен қатар қауыпты 

өндірістердің мекен жайларға жақын орналасуы да өзінің әсерін беруде.  

Химиялық авария – қауіпті химиялық заттардың шығуы немесе 

төгілуімен қатар жүретін, адамдардың өлімін немесе зақымдануын,      азық – 

түліктің, тағамдық шикізаттың және ауылшаруашылық малдары мен 

өсімдіктерінің, немесе қоршаған табиғи ортаның химиялық зақымдануын 

туғызуға мумкіндігі бар химиялық қауіпті нысандағы авария. 

Химиялық зақымдану - белгілі бір уақыт ішінде адамдарға, 

ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне қауіп тудыратын, қауіпті 

химиялық заттардың қоршаған табиғи ортада концентрация немесе мөлшер 

түрінде таралуы. 

Қауіпті химиялық заттар – адамға тікелей немесе жанама әсері ауыр 

немесе созылмалы ауру туғызатын немесе олардың өліміне алып келетін 

химиялық зат. 
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Қауіпті химиялық заттың шыгарылуы – герметикалау кезінде 

техникалық құрылғылардан, қауіпті химиялық заттардың немесе өнімнің 

сақтайтын немесе тасымалдайтын сыйымдылықтардан химиялық авария 

тудыруы мүмкін мөлшерде қысқа мерзім ішінде шығуы. 

Қауіпті химиялық заттардың төгілуі – герметикалау кезінде техникалық 

құрылғылардан, қауіпті химиялық заттардың немесе өнімнің сақтайтын немесе 

тасымалдайтын сыйымдылықтардан химиялық авария тудыруы мүмкін 

мөлшерде төгілуі. 

Қауіпті химиялық нысан – қауіпті химиялық заттарды сақтайтын, 

өндіретін, пайдаланатын немесе тасымалдайтын нысан, ондағы авария немесе 

қирау кезінде адамдардың өлімі немесе ауылшаруашылық малдарының, 

өсімдіктердің, сондай – ақ қоршаған табиғи ортаның химиялық зақымдануы 

мүмкін. 

Химиялық зақымдану аймағы – белгілі уақыт ішінде адамдардың өмірі 

мен денсаулығына, ауылшаруашылық малдары мен өсімдіктеріне қауіп 

тудыратын мөлшерде немесе концентрацияда қауіпті химиялық заттар 

жайылған немесе алып келінген аймақ. 

 Химиялық қауіпті нысандағы авариялар 

Қатты әсер ететін улы заттар – бұл химиялық зат немесе қоспалар, олар 

қоршаған ортаға төгілген не болмаса шашылған кезде, адамдардың не 

жануарлардың жаппай зақымдануына, сонымен қатар ауаның, құмның, судың, 

өсімдіктердің және әр түрлі объектілердің зақымдануы. 

Химияландырудың қарқындылығы шаруашылық қызметте ҚӘУЗ 

қолданудың кеңінен тарауына жағдай жасады. Соған сәйкес, көптеген 

шаруашылық объектілері, ең алдымен өнеркәсіп кәсіпорындары химиялық 

қауіпті болып табылады. 

Химиялық қауіпті объектілер (ХҚО) болып авария немесе қирау 

кезінде халықтың, жануарлар мен өсімдіктердің жаппай зақымдануы мүмкін 

объектілер ұсынылады. Улы заттардың ірі қорына химиялық өндіріс орындары, 

целлюлоза – қағаз, мұнай өндейтін және мұнай            химиялық 

кәсіпорындары, қара және түсті металургиялар, жер       тыңайтқышын 

шығаратын кәсіпорындар жатады. ХҚО – ге  ҚӘУЗ санатына негізгі шикізат, 

екі ортадағы және негізгі өнім, жанама өнім сондай – ақ өңдеулердің еріткіші 

және құралы жатады. Бұл заттардың қоры базистік және негізгі қоймаларда, 

технологиялық аппаратураларда, көлік құралдарында (құбыр өткізгіштер, 

цистерналар) болады. 

Химиялық қауіпті заттардың организмге әсері бойынша жіктеу 

Топ 

саны 

Организмге әсерінің сипаты Заттардың атаулары 

1 Тұншықтырғыш әрекеті басым 

заттар 

Хлор, фосген, хлорпикрин 



79 

 

Химиялық зақымдану ошағына сипаттама 

Химиялық зақымдану ошағының мөлшері химиялық қауіпті заттың төгілу 

көлеміне, төгілу сипатына (еркін, түбіне немесе үйілу),        метеожағдайға, 

заттардың уландырғышына және адамдардың қорғану дәрежесіне байланысты. 

Химиялық зақымдану аймағы химиялық зақымдану ошағын құрайтын 

бөлім болып табылады. Ол зақымданған ауа бұлтының алғашқы және 

қайталама таралу масштабымен сипатталады. Химиялық зақымдануы мүмкін 

аймақты және іс жүзіндегі химиялық зақымдану аймағын       ажыратады. 

Алғашқы бұлттар тек қысыммен ҚӘУЗ құрайтын газгольдерлер және 

сиымдылықтар қираған (зақымданған) кезде ғана пайда болады. Ол аз 

уақыттағы әрекеті кезінде өлтіретін дозаның бірнеше ретімен артатын жоғары 

концентрациялармен сипатталады. Улы заттардан құралған бұлт ауаның 

тығыздығын арттыратын тығыздықпен жарым – жартылай      алқаптарды, 

ойпаттарды, тұрғын үй ғимараттарын және т.б. жайлайды. 

Қайталама бұлтының зақымдау әрекетінің алғашқымен      

салыстырғандағы ерекшелігі ондағы ҚӘУЗ бұлтының концентрациясы   бір – 

екі ретке төмен. Қайталама бұлт әрекетінің жалғасуы булану көзінің уақытымен 

және жел бағытының тұрақты сақталу уақытымен анықталады. Өз кезегінде 

заттың булану жылдамдығы оның физикалық қасиетіне (молекулалы масса, 

булану температурасы кезіндегі қаныққан бу қысымы) төгілу алаңына және 

желдің жылдамдығына байланысты. 

Химиялық зақымдану ошағы ХҚО химиялық аварияның      

нәтижесінде қалай пайда болса, өрт кезінде де солай пайда болады. Мұндай 

жағдайда термиялық ыдыраулары улы газдар бөлетін, күрделі химиялық 

қосылыстар (хлор, аммиак, азот окистерін, күкіртті ангидридтер және т.б.) 

пайда болатын ірі қоймаларда болған өрт аса үлкен қауіп тудырады. 

Атмосфераға улы газдардың бөлінуі синтетикалық әрлеуіш          

материалдардың жануы кезінде де болады, мұны құтқару жұмыстарын жүргізу 

кезінде ескерген жөн. Қолда бар ҚӘУЗ және олардың концентрациясы әртүрлі 

қорғаныс құралдарын және құтқарушыны жабдықтау қажеттілігін анықтайды. 

2 Жалпы улағыш әрекеті басым 

заттар 

Көміртек тотығы, цианды сутек,  

қышқыл және т.б. 

3 

 

Тұншықтырғыш және жалпы 

улағыш әрекетіне ие 

Заттар 

Акрилонитрил, күкіртсутек, азот 

қышқылы және азот оксиді, күкіртті 

ангидрид және т.б. 

4 Нейтропты улар Күкіртті көміртек, тетраэтил -

қорғасын, фосфор органикалық  

қосылыстар 

5 

 

Тұншықтырғыш және 

нейтропты әрекетке ие 

Аммиак, гептил, гидразин және т.б. 

6 Метаболиялық улар j Этилен окисі, дихлорэтан және т.б. 



80 

 

Химиялық зақымдану ошағындағы іс – әрекет 

Атмосфераға немесе жергілікті жерге ҚӘУЗ жайылғанын      байқағаннан 

бастап: 

 қауіпті аймақта болуы мүмкін барлық адамдарға тез арада          

хабарлау; 

 қажет болған жағдайда ҚӘУЗ бұлтының буы қозғалып бара жатқан 

аймаққа тап болдырмау есебімен оларды жедел көшіру жүргізіледі; 

 көмекті қажет ететін зардап шеккендерді сонымен қатар құрылыс 

қирандыларының немесе ғимарат бөлшектерінің астында қалып 

қалғандарды іздеуді ұйымдастыру қажет; 

 қандай да бір себеппен қауіпті аймақтан шыға алмайтын барлық 

тұлғалар қажетті ЖҚҚ камтамасыз етілулері керек; 

 ҚӘУЗ – дің одан ары төгілуін тоқтату үшін зақымданған участкелер 

өшіріледі, бекіткіш  құрылғылар жабылады; 

 зақымданған сиымдылықтың төңірегіне, егер солай істеу қажет болса, 

топырақ үйінділері жасалады немесе шұңқырлар қазылады; 

 жағдайды болжау және ҚӘУЗ буымен зақымданған ауаның         

қозғалыс бағытын анықтау мақсатында үздіксіз метеорологиялық 

бақылау жасауға ерекше көңіл аударылады. 

ҚӘУЗ зақымданған аймақта химиялық барлау ұйымдастырылады. Ол 

объектідегі ЖҚҚ тарта отырып, химиялық барлау аспаптарымен    қамтамасыз 

етілген, зақымданған ошақты тексеруден бастайды және оған ҚӘУЗ – дың 

қаншалықты бар екендігі мен олардың ауадағы концентрациясын және топырақ 

сынамасының сұрыпталуын анықтау кіреді. 

Зақымданған ошақта химиялық барлау жүргізу кезінде, ҚӘУЗ бары әрбір 

ғимараттарда 20-30 м кейін, үлкен ғимараттарда 10-15 м кейін     аныкқталады. 

ҚӘУ3 жиналуы мүмкін участкелерге (жер төле ғимараттарына, нашар 

желдетілетін жерлерге) ерекше көңіл аударылады. Ауаның сынамасын ҚӘУ3 

анықталған жерлерден, ҚӘУЗ сынамасын сұйық түрде олардың тамған 

жерлерінен алады. Авария болған объекті аумағынан топырақтың сынамасы 

алынады. 

Бақылау сұрақтары: 

1. РҚН бағалау. 

2. Радиацияық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар. 

3. Сәуленің өлшеуіш коэффициенті. 

 

СОӨЖ №2 

Осы заманғы зақымдаушы қарулар және олардың зақымдау факторлары 
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Иондаушы сәулеленуден қорғау құралдары және бақылау әдістері. 

Жердің радиоактивті ластануы - ядролық жарылыс бүлттарынан 

радиоактивті заттардың түсуі нәтижесінде болады. Жердің радиоактивті 

ластануының деңгейі жарылыстың түрі мен қуатына және ол жарылған сәттен 

бастап өткен уақытқа, жарылыс орталығының қашықтығына, ауа райына және 

жер бедеріне байланысты.  

Өткіш радиация  - ядролық жарылыс кезінде пайда болатын  гамма-

сәулелер мен нейтрондар ағыны. Өткіш радиацияның көзі - ядролық 

реакциялар. Өткіш радиацияның әрекет ету мерзімі 10-15 секундтан аспайды. 

Өткіш радиацияның зақымдау әсерін айқындайтын негізгі көрсеткіші: 

иондаушы сәуле дозасы. Иондаушы сәуле дозасы (радиация дозасы) дегеніміз 

белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі. Ол төмендегіше бөлінеді: 

 жұтылған доза — сәулеленген ортанын масса бірлігі жұтқан  энергия, ол 

халықаралық (СИ) жүйе  бойынша грэймен (ГР) өлшенеді. 1ГР = 1 Дж/кг. 

Дозаның   жүйеде   жоқ   бірлігі - "рад" болып   табылады (рентгенің 

биологиялық эквиваленті). 1 ГР=100 рад ; 1 Р = 1 рад 

 экспозициялық доза — ауанын иондалуы бойынша кл/кг (кулон кг-ға) 

өлшенетін рентген және гамма-сәуленін мөлшері. Жүйеде жоқ бірлігі - 

рентген (Р) қолданылады. Рентген - гамма-сәуленің мөлшері, оның 

әсерінен температурасы 0°С, қысымы сынап бағанасы бойынша 760 мм 1 

см3   құрғақ ауада 2 млрд. жұп ион пайда болады. 

 эквиваленттік доза – ағзадағы радиациялық қауіпінің биологиялық әсер 

етуі мен дәрежесін анықтайтын және зивертпен ("ЗВ") өлшенетін доза. 

Жүйеде жоқ бірлігі - "бэр" (рентгеннің биологиялық эквиваленті). 1 бэр 

=1 Р;   1 ЗВ = 100 бэр 

 Өткіш радиацияның зақымдаушы әрекеті адамдардың сәулеленуін 

тудырады, зақымдаушы фактордың мәні: гамма-сәулелер мен нейтрондар 

жасушаның молекулаларын иондап, олардың қалыпты тіршілік қызметін 

бұзады. Мұның нәтижесінде адамдар сәулеленуіне шалдығады, көп доза алған 

адамдар мерт болады. 

Үсті жабылған жаралар, блиндаждар, паналау ғимараттары және басқа 

қорғаныс құрылыстары, сондай-ақ қорғаныс киімдер өткіш радиация әсерін 

күрт әлсіретеді. 

Әр түрлі материалдардың гамма-сәуле жарқылын әлсіретуін сипаттау 

үшін жартылай әлсірету қабатының жарты мөлшері, яғни, гамма-сәуле 

жарқылының жиілігін екі есе әлсірете алатындай материал қабатының 

қалындығы пайдаланылады.  

Радиоактивті бұлттың ізі сызбалануы бойынша эллипсті еске түсіреді 

және зақымдалған алқапқа әр түрлі деңгейде жайылады. Сондықтан да 

(жиілігіне байланысты) зақымдалған алқапты қауіпті, күшті және баяу 

зақымдану аймағы деп бөлу қалыптасқан. Егер іздің көлбеу қиылысын алсақ, 
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онда радиация деңгейі іздің сыртқы шек арасынан көтеріліп, оның кіндігінде ең 

жоғары деңгейіне жетеді. Радиация деңгейі уақыттың өтуіне байланысты 

біртіндеп төмендейді. Осылайша, егер радиация деңгейі жер бетіндегі ядролық 

жарылыстан кейін 100% алсақ, онда 2 сағаттан кейін екі есеге, үш сағаттан 

кейін төрт есеге, ал 5 сағаттан кейін он есеге азайады. Радиоактивті заттармен 

зақымданған жерде түрған адам әрдайым сыртқы сәулеге үшырауы немесе 

сәулө ауруына үшыратуы мүмкін радиоактивті заттардың организмге өту 

нәтижесінде зақымдануы ықтимал.  

Электрмагниттік импульс - ядролық жарылыстың зақымдаушы факторы, 

гамма сәулелердің қоршаған орта атомдарына тигізген әсері және электрондар 

ағыны мен оң иондардың түзілуінің нәтижесінде пайда болған электрлі және 

магнитті сәулелер. Э.И-тің әсер ету үзақтығы - бірнеше ондаған миллисекунд. 

Э.И байланыс аппараттарына, зиян келтіріп сыртқы желілерге қосылған электр 

қондырғыларының жүмысын бүзуы мүмкін. әсіресе жартылай өткізгіштерде, 

жүмыс істейтін радиоаппаратураларға әсері күшті. Э.И-тің әсерінен қорғану 

шараларын алдын-ала қарастыру қажет.  

Адамға радиацияның әсері.  

Адам сәулеленудің екі түріне - сыртқы және ішкі сәулеленуге ұшырайды.  

Сәулеленудің сыртқы көздеріне Галактика жүлдыздарының жарылысы мен 

күннің қатты сәуле шығару кезінде пайда болатын космостық сәулелену 

жатады. Космостық сәулелөну дозасы адамға әсер етеді. Теңіз деңгейінен 

биіктеген сайын ауаның, азонның қорғаныс қабаттары жүқара түседі, 

сондықтан да сәлелену жоғары. Космостық иондаушы сәулелену табиғи 

радиациялық аумақты қүрайды, оған жердегі барлық тірі организмдер 

үшырайды. Сәулеленудің жердегі көздері жер қойнауындағы, атмосфера-дағы, 

судағы және өсімдіктердегі радиоактивті заттар болып табылады.  

Жер шарының көптеген аудандарында дозаның қуаты 4-12 мкр/сағ шегінде 

болады. Осы аудандарда түратын адамдардың жылдық дозасы 30-100 мбэр 

(0,03-0, Ібэр). Табиғи көздерден адамның сыртқы сәулеленуі организмге азық-

түлік тағамдары, су мен ауа өткен кезде болады. Балықты көп жейтін адамдар, 

бүғы етімен қоректенетін солтүстік аудандар түрғындары салыстырмалы түрде 

сәулеленудің жоғары дозасын алады, өйткені бүл тағамдарда радиоактивті 

заттардың мөлшері кө-бірек кездеседі.  

АЭС-тегі авариялар кезіндөгі жергіліктегі жердегі радиациялыққауіп аймағы  

Атом энергетикалық станцияларын пайдалану кезінде бір қатар елдерде жүзден 

астам авария болып, қоршаған ортаға радиоактивті заттар шығарылды. 

Радиоактивті заттардың ядролықөэнергетикалық реактордан тысқары шығу 

нәтижесінде адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіп төндіретін көтеріңкі 

радиациялық қауіп радиациялық авария деп аталады.  

Радиоактивті заттардың таралу шекарасымен радиациялық авариялар былайша 

бөлінеді:  

Шектеулі авариялар (радиациялық салдары бір ғимаратпен шектеледі, 

қызметкерлер сәулеге үшырауы мүмкін). Жергілікті авариялар (радиациялық 
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салдары АЭС аумағымен шектеледі). Жалпы авариялар (радиациялық салдары 

АЭС шекарасына таралады). 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиоактивтілік құбылысының физикалық негіздері. 

2. Радиоактивті ыдырау түрлері. 

3. Радиоактивті ыдырау заңы. 

 

СОӨЖ №3 

Радиациялық зақымдану түрлері, радиациялық зақымдану профилактикасы. 

Жеке дәрігерлік қобдишаның құрылымы және мағынасы 

Жеке және медициналық қорғаныс құралдарын қолдану осы заманғы 

зақымдау құралдарының зақымдағыш факторларының ықпалын әлсірете 

алады. Жеке қорғаныс құралдары радиоактивтілік, улағыш, қатты әсер ететін 

улы заттармен және бактериалдық құралдармен зақымданудан қорғауға 

арналған. Медициналық қорғаныс құралдары қазіргі қарудың зақымдағыш 

факторларының ықпалын ескертуге немесе әлсіретуге арналған. Оларға 

радиациядан қорғайтын препараттар, антидоттар және АИ-2 жеке дәрі-дәрмек 

қобдишасындағы өзге бактериядан қорғау құралдары мен жеке химиядан 

қорғау пакеті жатады. 

Жеке дәрі-дәрмек қобдишасы өз-өзіне және дара көмек көрсетуге және 

өткіш радиациямен, улағыш заттармен және бактериалдық құралдармен 

зақымданудың алдын алуға арналған. Ол медициналық құралдар тұратын 

массалық пеналдарды орналастыруға арналған жеті ұясы бар қорапшадан 

тұрады. АИ-2 пластмасса қорапшасындағы ұялар бойынша бөлінген 

медициналық құралдардың жиыны. Көлемі - 90x100x20 мм, массасы -ІЗкг. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Иондаушы радиация әсері. 

2.  Мөлшерлердің негізгі шектері. 

3. Табиғи радиоактивтілік. 

 

СОӨЖ №4 

Ядролық зақым ошағының аумағы. 

Ядролық зақым ошағының аумағы қолданылған қарудың мөлшері мен 

қуатына, жарылыстардың түріне, құрылыстың сипатына, жер бедеріне 

(акватория терендігі) және ауа райы жағдайларына байланысты. Қирау 

сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу. 

Соғыс уақытында қарсылас жақ ядролық қаруды қолданған кезде мынадай 

зақымдағыш факторлары әсер етеді.  

Соққы толқыны - негізгі зақымдағыш әсер факторы, жарылыс кіндігінен 

барлық жаққа дыбыс жылдамдығымен қозғалатын, қатты сығылған ауаның 
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жиналған жері. Осылайша Шгт ядролық оқтүмсықтың жарылысы кезінде соққы 

толқыны 9 секундта, 5 километрге, 22 секундта, 10 километрге жетеді.  

Соққы толқыны ғимаратты, техниканы, өндірістік қондырғыны, қиратады 

және адамдарды зақымдайды. Соққы толқынның зақымдағыш әсері шаршы 

сантиметрге (кг/см2) килограммдармен көрсетілетін оның төнірегіндегі артық 

қысыммен сипаталады. Мысалы, ауадағы ядролық жарылыс кезінде қабылдау 

бетінің алаңы 50()см2, түрған адамға артық қысымы 0,5 кг/см2 соққы толқыны 

2500 кг күшпен әсер етеді. Ядролық зақымдау ошағы шартты түрде төрт 

шеңберлі аймаққа бөлінеді.  

Бірінші аймаққа (жарылыс кіндігіне жақын жердегі толық қираушылық) 

сырттқы шекараға 0,5 кг/см2 жоғарырақ артық қысым-мен соққы толқынының 

әсеріне үшыраған зақымдану ошағының аумағы жатады.  

Екінші аймақ (қатты қирау) 0,5 - 0,3 кг/см2 соққы толқынының артық 

қысымымен сипатталады. Бүл аймақта тас ғимараттар мен жертөбелер қатты 

қирап, ағаш ғимараттар толық қирауы мүмкін, үйінділер пайда болып, өрт 

шығуы да мүмкін. Панаханалардыңкөбісі сақталады, алайда кейбіреулерінің 

кіреберісі мен шығаберісін үйінді басып қалуы мүмкін. Панаханадағы адамдар 

зардап шекпейді.  

Үшінші аймақ (орташа қираулар) 0,3 - 0,2 кг/см2 соққы толқы-нының артық 

қысымымен, ғимараттар мен түрақжайлардың ішінара қирауымен сипатталады. 

Оларды жаппай өрт жайлауы мүмкін, (көптеген қорғаныс ғимараттар 

сақталынады, ал онда түрған адамдар зардап шекпейді. Қорғаныс ғимаратының 

сыртында қалған адамдардың бір бөлігі жарақат алып, жедел медициналық 

көмекті қажет етеді.  

Төртінші аймақ (болмашы қираулар) 0,2 - 0,1 кг/см2 толқын соққысының 

артық қысымымен сипатталады. Бұл аймақта ғимараттар мен тұрақ жайлардың 

қирауы сирек.  

Жарықтың сәуле шығаруы - ядролық жарылыс кезінде пайда болатын сәуле 

энергиясының ағыны. Ядролық жарылыс жарқылдаған аумақтағы ауаның 

температурасы жарқылдау басында миллион градусқа дейін жетіп, аяғында 

бірнеше мың градусқа дейін тө-мендейді. Жарықтың сәуле шығаруы қас-қағым 

сәтте таралып, аз уақыт ғана әсер етеді. Жарық сәулесі күндікінен әлде қайда 

күшті, ал жарылыс кезінде пайда болған ядролық шар жүздеген километрден 

көрінеді.  

Жарық сәулесінің зақымдағыш әсері жарық серпінімен, яғни жарық сәулесі 

бағытына қарсы орналасқан үстінгі беттегі Ісм2 сәулелену кезінде өткен жарық 

энергиясының санымен сипатталады. Жарық серпінінің өлшем бірлігіне 1 

кал/см2 алынады. 2-4 кал/см жарық серпіні кезінде қорғанбаған адамдарда 

бірінші дәрежедегі күйік, 4-7,5 кал/см2 кезінде екінші дәрежедегі күйік 

(бүршіктердің пайда болуы). 5-12 кал/см2 кезінде үшінші дәрежедегі күйік (тері 
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жамылғыларының толық жансыздануы), 12 кал/см2 өнан жоғары болса, 

төртінші дәрежедегі күйік алады (тері жаппай жансызданып үлбірейді). 

Жарық сәулесі жаппай өрт тудыруға қабілетті. Жарық сәулесінің жиілігі ауа 

райына қатты тәуелді. Түман, жаңбыр мен қар оның әсерін қатты әлсіретеді, ал 

ашық қүрғақ ауа райы, керісінше, өрттердің шығуы мен күйік алуға қолайлы 

жағдай жасайды.  

Өткіш радиация - ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер мен 

нейтрондар ағыны. Р-нің зақымдаушы әрекеті адамдардың сәуле ауруын 

тудырады, зақымдаушы фактордың мәні гамма сәулелер мен нейтрондар тірі 

клеткалардың молекулаларын иондап, олардың қалыпты тіршілік қызметін 

бүзады. Мұның нәтижесінде адамдар сәуле ауруына шалдығады, көп доза алған 

адамдар мерт болады. үсті жабылған жыралар, блиндаждар, паналау 

ғимараттары және басқа қорғаныс құрылыстары сондай-ақ қорғаныс киімдер Р-

ның әсерін күрт әлсіретеді. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радионуклидтердің туыстығы. 

2. Радонның радиоактивтілігі. 

3. Топырақтың радиоактивтілігі. 

4. Топырақтағы радонның мөлшерін анықтау. 

5. Атмосфераға радонның шығу процесі. 

6. Атмосфераның және гидросфераның радиоактивтілігі. 

 

СОӨЖ №5 

Радиактивтік ластану аймағы 

Түзілген радиоактивтік бұлт желдің екпінімен қозғалады. Одан 

жауған радиоактивтік заттар жерде көзге көрінбейтін радиоактивтік тозаң 

іздерін құрайды. Радиоактивтік заттар жауған аудандарда жер бірдей 

ластанбайды. Ең күшті ластану жарылысқа таяу манда болады, ал одан 

алыстаған сайын азая береді. Жазық жерде радиоактивтік бұлт ізі эллипс 

формаға йе болады.  

Радиоактивтік ластану 4 аймаққа бөлінеді: 

• А аймағы (баяу радиоактивтік ластану аймағы); 

• Б аймағы (күшті радиоактивті ластану аймағы); 

• В аймағы (қауіпті радиоактивті ластану аймағы); 

• Г аймағы (төтенше қауіпті радиоактивті ластану аймағы) (2 

сур.). 
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Аймақ радиация деңгейімен (Р1) және экспозициялық доза (Д) 

мөлшерімен өлшенеді. 

  

 

2 сурет - Радиоактивтік ластану аймағы 

  

ЯДРОЛЫҚ ЗАҚЫМ ОШАҒЫ 

Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторларының әсерінен өрт, 

жаппай қирау, коммуналдық-энергетикалық тораптарда апаттар, жердің 

радиоактивті ластануы және халық арасында едәуір шығын пайда болатын 

аумақ. 

Ядролық зақым ошағының аумағы қолданылған қарудың мөлшері мен 

қуатына, жарылыстардың түріне, құрылыстың сипатына, жер бедеріне 

(акватория терендігі) және ауа райы жағдайларына байланысты. 

Қирау сипатына қарай және құтқару жұмыстарының көлемін белгілеу 

үшін ядролық зақым ошағын 4 аймаққа бөледі: 

•   толық қирау аймағы; 

•   күшті қирау аймағы; 

•   орташа қирау аймағы; 

•   әлсіз қирау аймағы (3 сур.). 
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 3 сурет - Ядролық зақым ошағы  

       

Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар. Дозиметрлік 

бақылау, химиялық және радиациялық барлау құралдарымен жұмыс жасау 

тәртібі. 

 Осы заманғы барлық дизометрлік приборлар иондық әдіс негізінде 

жұмыс істейды. Оқшауланған көлемдегі иондаушы сәулеленудің ықпалымен 

газдың электрлі бейтарап атомдары жағымды және жағымсыз иондарға 

бөлінеді. Егер осы көлемге әрқайсысына тұрақты кернеу қойылған екі электрод 

орналыстырса, онда иондалған газдағы электродтардың арасында зарядталған 

бөлшектердің бағытты қозғалысы пайда болады, яғни газ арқылы иондық тоқ 

деп аталатын электр тоғы өтеді. Оның көлемін өлше отыра, радиоактивті 

сәулеленудің жиілігі туралы бағалауға болады. 

 Иондық әдіс негізінде жұмыс істейтін приборлар шамамен бірдей және 

құрылысы мынадай: 1-қабылдаушы, 2-күшейткіш, 3-өлшегіш, 4-қауттандыру 

блогы және 5-қауттандыру көздері. 

ДП – 5В доза қуатының өлшегіші  (рентгенометр) 

 Прибор гамма-сәулелену бойынша әртүрлі затардың радиоактивті 

зақымдалу және гамма-радиация деңгейін өлшеуге арналған. Гамма-

сәулеленудің экспозициялық қуаты сағаттағы миллирентгенттермен (мР/сағ) 

немесе  сағаттағы рентгенттермен анықталады (Р/с.) прибор жиынына мыналар 

кіреді: 1-сақтауға арналған чемодан, 2-қақпағы бар өлшеу пульті, 3-газбен 

зарядталған екі есептегіші бар қымталған цилиндрлі түтік, 4-түтікті бекітуге 

арналған ұзарту штангасы, 5-өлшеу пультінің дабылдарын дыбыстық 

бақылауға арналған телефондар (құлаққілдіргі), 6-зонд пен телефон кабельдері, 

сондай-ақ қуаттандыру блогы, нұсқаулық пен артық мүлік.  

 Радиация деңгейін өлшеу 1м. биіктікте, яғни адамның тіршілік 

орталықтарының деңгейінде жүргізіледі.  
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 Гамма-сәулеленудің дозасының қуатын (радиация деңгейін) анықтау үшін 

мыналарды істеу қажет: түтік экраннын «Г» жағдайына, қосалқы диапазондар 

ажыратқышынын 200 жағдайына қойып, 15 секундтан кейін төменгі шкаладан 

кейін прибор тілі бойынша есептеуді жүргізу керек. Алынған нәтиже сағаттағы 

рентгентте гамма-сәулелену көлемін көрсетеді. Егер прибор тілі болмашы 

ауытқыса (0-5 Р/с шегінде), онда  өлшеуді сезімталдау қосалқы 

диапазондарында жүргізген жөн. 

 Өлшеу кезінде тілдің шеткі жағдайларында есептеуді жүргізбеген дұрыс 

(шкаланың басында немесе аяғында). Ұзақ жұмыс кезінде әрбір 30-40 минуттан 

кейін прибор жұмысының режимін тексеру қажет. 

 Өлшеу барынша дәл болу үшін зондты кеңістікте оның кіндігінің жермен 

қатар орналасатындай етіп бағыттау керек.  

 Дененің, киімнің, хайуанаттардың жүн жамылғысының үстін және басқа 

объектілердің радиоактивті заттармен зақымдалуын анықтау, егер сыртқы 

гамма-фон сол объектінің шеткі жол берілетін зақымдалуынан үш еседен артық 

болмаған жағдайда ғана жүргізілуі мүмкін. Гамма-фон зерттелетін объектіден 

15-20м. қашықтықта өлшенеді (зонд жерден 1м. қашықтықта). 

    Объектінің үстіңгі бетінің зақымдалуы барлық қосалқы диапазонда 

өлшенеді (200-ден басқасында). 

 «Г» жағдайында экраны бар зондты зақымдану деңгейін өлшеу үшін 

тексерілетін объектінің үстіңгі бетіне қойып оның үстінде баяу қозғай отыра 

құлақілдіргідегі дыбыстардың ең үлкен жиілігі немесе микроамперметрдің ең 

жоғарғы көрсетуі бойынша қатты зақымдалған жерді анықтап, прибордың 

реттелуін жазып алу керек. Осы көрсетулерден гамма-фон көлемін оқып, 

объектінің зақымдануының шынайы деңгейін алады. Егер прибордың 

көрсетулері екі өлшеу кезінде де бірдей болса, онда объекті зақымданбаған 

болып шығады. 

 Зақымданған объектіде бета-сәулеленуін анықтау үшін зонд экранын «В» 

жағдайына қою қажет. Гамма-сәулелену бойынша көрсеткіштермен 

салыстырғанда (зонд экраны «Г» жағдайында) прибор көрсетулерінің бір 

қосалқы диапазондарында артуы бета-сәулеленуінің бар екендігін, тиісінше 

тексерілетін объектінің бета, гамма-радиоактивті заттармен зақымдалғанын, 

яғни зақымдалған объектінің қауіптілік  деңгейін арттыратындығын 

айғақтайды. Бета-сәулеленуді анықтау сондай-ақ радиоактивті ластану іздерінің 

тыстың, автомашинаның, жәшіктіңғ ыдыстыңғ ғимарат қабырғасының қай 

жағында екендігін табу үшін қажет. 

 Сұйық және сусымалы заттардың зақымдалғанын өлшеу кезінде датчикті 

радиоактивті заттармен ластанудан қорғау үшін түтікке полиэтилен 

пленкасынан жасалған жамылғы кигізеді.  
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Дозиметрлік бақылау приборлары 

 ДП-22В жеке дозиметр жиынына 50 тік көрсететін ДҚР-50-А дозиметрлі 

мен ЗД-5 зарядтау қондырғысы кіреді. 

 05-200Р/с дозалар қуатын өлшеу кезінде 2-50 диапазондағы гамма-

сәулеленудің жеке дозасын өлшеуге арналған. Дозиметрлерінің жұмысы 

температуралардың -40 +50С аралығында және ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығы 98% кезінде қамтамассыз етеді.  

 Әрбір дозиметр алюминий құймасынан автоқалам түрінде жасалынған.  

ДКП-50А дозиметрін жұмысқа даярлау кезінде дозиметрдің шаңнан қорғайтын 

қалпақшасын және зарядтау қондырғысындағы «заряд» ұясындағы қалпақшаны 

бұрайды. «Заряд» тұтқасын сағат жүрісіне қарай қойып, дозиметрді ұяға 

салады, осы кезде ұяның төменгі жағындағы дозиметр шкаласына жарық 

түсіретін шам жанады. Оператор окулярға қарай және сағат тілі бойынша 

«заряд» тұтқасын бұрай отыра тілді дозиметр шкаласындағы нольдік белгіге 

қойып, дозиметрді ұядан алады және қорғаныс қалпақшасын бұрайды. 

Дозиметрлерді зарядтағаннан кейін радиоактивті зақымдану аймағындажұмыс 

істейтін бөлімшелердің жеке құрамына береді.  

Ошақтан қайтқаннан кейін дозиметрдің көрсеткендері жеке құрамның 

сәулеленуін есептеу журналына енгізіледі.  

ИД-1 доза өлшеу жиыны температуралардың  -40 -50С аралығындағы 

және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% кезінде гамма-нейтрондық 

сәулеленудің жұтылған дозасын өлшеуге арналған. Дозиметр 20-500 рад 

диапазондағы гамма-нейтрондық сәулеленудің жұтылған дозасын өлшеуді 

қамтамассыз етеді.  

Өлшенетін дозаларды есептеу дозиметр ішінде орналасқан және окуляр 

арқылы жарықта көрінетін шкала бойынша жүргізіледі. Дозиметрлерді зарядтау 

ЗД-6 зарядтау қондырғысымен жүргізіледі. Жиынға зарядтау қондырғысымен 

қатар 10 дозиметр және футлярға салынған нұсқаулық кіреді. 

Зарядтау қондырғысының жұмыс принципі мынаған негізделген: сағат 

тілі бойынша тұтқаны айналдырған кезде рычагтік механизм пьезоэлементтерге 

қысым жасайды, олар бұзылғаннан кейін кіре берісте дозиметрдің иондық 

камерасының орталық электроды зарядтау ұясының орталық деңгейі бойынша  

плюс, ал корпус бойынша иондық камерасының сыртқы электродына минус 

берілетіндей ретпен орналасқан әр түрлі қуаттылықты құрайды. 

Дозиметрді жұмыс жағдайына келтіру үшін оны зарядтау қажет. Бұл үшін 

зарядтау қондырғысының тұтқасын аяғына дейін сағат тіліне қарсы бұрап, 
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дозиметрді зарядтау қондырғысының зарядтық-байланыс ұясына қояды; 

зарядтық қондырғыны айнамен жарықтың сыртқы көзіне бағыттап айнаны бұра 

отыра шкалаға жарықты барынша көбірек түсіреді, дозиметрді басып, окулярды 

бақылай отыра зарядттық қондырғының тілін сағаттың тілі бойынша дозиметр 

шкаласындағы тілдің көрсетуі нольге жеткенге дейін бұрайды, бұдан кейін 

дозиметрді ұядан алып, жіптің жағдайын жарықта көрсетеді (тілдің тік жағдайы 

кезде оның көрсетуі 0 болуға тиіс). 

Дозиметрді иондаушы сәулелер әсері өрісіндегі жұмыс уақытында 

киімнің қалтасына салып жүреді. Дозиметр оқуларына ара-тұра қарай отырып 

дозиметр шкаласындағы тілдің көрсетуі бойынша жұмыс уақытында алынған 

гамма-нейтрондық сәулелену дозасын анықтайды.  

ИД-11 жеке доза өлшеу жиыны гамма-нейтрондық сәулеленудің жеке 

дозасын тіркеуге арналған және ИУ-1 өлшеу қондырғысының бес буып-түю 

жәшігінде орналасқан 500 жеке ИД-11 өлшеу дозасынан, екі қуаттандыру 

кабелінен, техникалық құжаттама мен артық бөлшектерден тұрады.  

Гамма және аралас гамма-нейтрондық сәулелену дозасын тіркеу күміс 

жалатылған алюминий-фосфатты шынының көмегімен жүргізіледі. Тіркелген 

дозаны өлшеу 10-1500 рад диапазонындағы ИЮ-1 өлшеу қондырғысының 

көмегімен жүргізіледі. Сәулелену дозасы мерзімдік сәулелену кезінде қосылады 

және дозиметрде 12 ай сақталады. ИД-11 массасы-25г.  

«Белла» тұрмыстық дозиметрі. Портативті, қалталы прибор түрінде 

жасалған.  

Дозиметр екі жұмыс режимімен жұмыс істейді: ПОИСК және МЭД. 

ПОИСК режимі дыбыс дабылдарын қадағалау желісі бойынша радиациялық 

ахуалды тұрпайы бағалау үшін қызмет етеді. МЭД  режимі цифрлі таблодағы 

эквивалентті дозаны қуатын өлшеу және индикациялау үшін қызмет етеді.  

МЭД өлшемі 40 с шамасындағы уақыт аралығымен автоматты түрде, 

сондай-ақ МЭД-КОНТР. ПИТАНИЯ кнопкасына қысқа уақыт басу арқылы 

жүргізіледі.  

Дозиметрдің өлшеу уақытты 40с шамасында, бұл кезде цифрлы таблода 

әрбір разрядтан (цифрлар) кейін нүкте пайда болады.   

1, 2, 4 разрядтардан кейін нүктелердің жоғалуы өлшеу процесінің 

аяқталмағандығын білдіреді.  

Дозиметр 1мЗв/с аспайтын эквивалентті доза қуаты тағайылдалғанға 

дейін МЭД 99,99 мкЗв/с маңызының артқандығы туралы (дыбыс таблосының 

толып кетуі) үздіксіз дыбыстық және жарық дабылын қамтамасыз етеді. 

Бақылау сұрақтары: 
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1. Дозиметрлік бақылау приборларының жұмыс істеу принциптері? 

2. Химиялық және радиациялық барлау құралдарымен жұмыс жасау 

тәртібі? 

3. ИД-1, ИД-11 дозиметрлік бақылау приборлары? 

4. ЖДозиметрлердің жұмыс істеу режимдері? 

5. «Белла» тұрмыстық дозиметрінің қызметі? 

 

СОӨЖ №6 

Техносфераның қолайсыздық көрсеткіші. Өндіріс ортасының қолайсыз 

факторларының жіктелуі. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қатты әсер ететін химиялық заттар 

2. Химиялық зақымдану ошағына сипаттама 

3. Химиялық зақымдану ошағындағы іс – әрекет 

 

Техногендік сипаттағы төтенше жағдай  
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Апаттың тағы бір себептері – улы, тез тұтанғыш, жарылғыш заттарды 

сақтау, тасымалдау ережелердің сақталу-сақталмауы, олармен жұмыс 

істеудегі қателіктерге жол берілуі жатады.  

Апаттың болу, адамдардың еңбек тәртібін сақталмаушылығына, жұмыс 

істеуші адамдарың салақтығына, олардың тиісті дәрежеде білімнің 

жетіспеушілігіне, техниканы және оның қауіпсіздік сақтау ережелерін жете 

меңгермегендігіне көп байланысты.  

Міне, осылар жұмыс орнындағы апатқа, жарылыстарға, өртке, қирауға, 

қоршаған ортаны улы немесе радиоактивті заттармен ластауға әкеліп 

соқтырады. Мысалы, 1971 жылы Минск телерадио заводында жарылыс 

болып, өндіріс орны қирап, адам шығынына ұшыратты. 1986 жылы 

Чернобыль атомдық станцияда ірі жарылыс болып, үлкен апат болғаны 

белгілі. Мұндай жағдай Атырау химия, мұнай айыру заводтарында да болып 

тұратындығы ықтимал.  

Апаттың тағы бір қауіптілігі – күшті улы заттардың ауаға тарап кетуі. 

Осындай өрттен шыққан қалың түтіндегі улы заттар ауаға көтеріледі де 

жерге жайылып қонады. әсіресе полиэтилен, полистирол сияқты 

материалдарың жануы адам, жан-жануар, құстар т.б. өміріне өте қауіпті. өрт 

пен жарыластың салдары оның жою факторларымен байланысты.  

1. Өрттің негізгі жою факторлары мыналар: от заттарға тікелей және 

алыстан қызуы арқылы әсер етеді. Нәтижесінде отта қалған заттар, 

обьектілер, ғимараттар және оның құрылымы толық немесе жартылай 

жанып кетуі мүмкін.  

2. Жарылыстың қырып-жою факторлары мыналар:  

- ядролық бомбаның, жарылғыш заттардың, сұйық отынның, газдың 

жарылыстан туындайтын соққы ауа толқыны; 

- жарылыстардан жарықшақтардың, сынықтардың пайда болуы әрі оның 

үлкен аймақты қамтып, үлкен зардап әкелуі. 

Жарылыстардан қирау, обьектілердің жойылуы, адамдардың және жан-

жануарлардың өлімі, жарақаттануы сияқты зардаптары болады. 

Жарылыстың нәтижесінде үлкен өрттер пайда болуы мүмкін. Неғұрлым 

жарылыстың қуаты күшті болса, соғұрлым оның экономикаға, қоршаған 

ортаға, адамдарға және экологияға әкелетін зияны зор болады.  

Бақылау сұрақтары: 

Радиациялық деңгей дегеніміз не? 

Рентгеннің туындылары 

Рентген дегеніміз не? 

Сәуле шығару мөлшері дегеніміз не? 

Кюри дегеніміз не? 

Кюри туындылары 
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Радиациялық барлау құралдары 

Дозиметрлік бақылау құралдары 

 

СОӨЖ №7 

Химиялық және радиациялық барлау құралдары 

Халықты радиация мен химиядан қорғау шаралары әдетте біріңғай 

азаматтық қорғаныстың құзырына жатады, олар мынаны қамтиды: 

 Қорғаныс ғимараттарындағы, панаханалардағы ауаны құралдармен сүзу 

және айдау; 

 Радиациялық барлау приборларымен (ДП – 5В, ИМД – 21); 

 Химиялық барлау приборларымен (ВПХР, ПХР, ХУЗ) мөлшерін 

анықтайтын индикаторлық түтікшелермен, аспалы газталдағыштарымен 

(АГП – 1); дозиметрлік бақылау приборларымен (ИД – 1,ИД – 11, ДП – 

22В, ДП – 24) 

 Залалсыздандыруда осы құралдарды әзірлікте ұстау; 

 Радиациялық және химиялық ахуалды анықтау мен бағалау; 

 Халыққа радиоактивті, химиялық зақымдану туралы хабарлауды; азық 

түліктін, судың, мал мен өсімдіктін ластануына жол бермеу және оларды 

залалсыздандыру; 

 Радиоактивтік және химиялық зақымдану жағдайында халықты қорғау 

режимдерін әзірлеу; 

 Жердегі ғимараттағы радиация дозасының қуатын, сондай  ақ суды, азық  

түлікті улы затпен ластануын анықтау үшін халықтың «Мастер -1» , 

«Сосна», «Белла» тұрмыстық дозиметрлерін пайдалану; 

Бақылау сұрақтары:  

1. Радиоактивтік ластану және химиялық зақымдану садарын жою. 

2. Ионды сәуле шығаруды анықтау және өлшеу әдістері 

3. Фотографилық әдіс дегеніміз не? 

4.Химиялық әдіс дегеніміз не? 

5. Иондаушылық әдіс 

СОӨЖ №8 

Химиялық қауіпті объектілердегі авария. 

Химиялық қауіпті объектілердегі авария кезінде химиялық зақымдану 

аймағы пайда болады.  

Соғыс уақытында қарсылық жақ ядролық қаруды қолданған кезде 

мынадай зақымдағыш факторлары әсер етеді:  

Соққы толқыны – негізгі зақымдағыш әсер факторы, жарылыс кіндігінен 

барлық жаққа дыбыс жылдамдығымен қозғалатын, қатты сығылған ауаның 
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жиналған жері. Осылайша 1Мгт ядролық оқтұмсықтың жарылысы кезінде 

соққы толқыны 9 секундта 5 километрге, 22 секундта 10 километрге жетеді.  

Соққы толқыны ғимаратты, техниканы, өндірістік қондырғыны, 

ғимаратты қиратады және адамдарды зақымдайды.  

Соққы толқынының зақымдағыш әсері шаршы сантиметрге (кг/см²) 

килограммдармен көрсетілетін оның төңірегіндегі артық қысыммен 

сипаталады. 

Мысалы, ауадағы ядролық жарылыс кезінде қабылдау бетінің алаңы 

5000см², тұрған адамдарға артық қысымы 0,5 кг/см² соққы толқыны 2500 кг 

күшпен әсер етеді.  

Ядролық зақымдау ошағы шартты түрде төрт шеңберлі аймаққа бөлінеді: 

Бірінші аймаққа (жарылыс кіндігіне жақын жердегі толық қираушылық) 

сыртқы шекарасы 0,5 кг/см² жоғарығақ артық қысыммен соққы толқынының 

әсерінен ұшыраған зақымдану ошағының аумағы жатады. 

Екінші аймақ (қатты қирау) 0,5-0,3 кг/см² соққы толқынының артық 

қысымымен сипатталады. Бұл аймақта тас ғимараттар мен жертөлелер қатты 

қирап, ағаш ғимараттар толық қирауы мүмкін, үйінділер пайда болып, өрт 

шығуы да мүмкін. Панаханалардың көбісі сақталады, алайда кейбіреулерінің 

кіреберісі мен  шығаберісін үйінді басып қолуы мүмкін. Панаханадағы адамдар 

зардап шекпейді. 

Үшінші аймақ (орташа қираулар) 0,3-0,2 кг/см² соққы толқынының артық 

қысымымен ғимараттар мен тұрақжайлармен ішінара қирауымен сипатталады. 

Оларды жаппай өрт жайлауы мүмкін. Көптеген қорғаныс ғимараттар 

сақталынады, ал онда тұрған адамдар зардап шекпейді. Қорғаныс ғимаратының 

сыртында қалған адамдардың бір бөлігі жарақат алып, жедел медициналық 

көмекті қажет етеді. 

Төртінші аймақ (болмашы қираулар) 0,2-0,1 кг/см² толқын соққысының 

артық қысымымен сипатталады. Бұл аймақта ғимараттар мен тұрақ 

жағдайлардың қирауы сирек. 

Жарықтың сәуле шығаруы – ядролық жарылыс кезінде пайда болатын 

сәуле энергиясының ағыны. Ядролық жарылыс жарқылдаған аумақтағы ауаның 

температурасы жарқылдау басында миллион градусқа дейін жетіп, аяғында 

бірнеше мың градусқа дейін төмендейді. Жарықтың сәуле шығаруы қас-қағым 

сәтте таралып, аз уақыт қана әсер етеді.  

Жарық сәулесі күндікінен әлде қайда күшті, ал ядролық жарылыс кезінде 

пайда болған ядролық шар жүздеген километрден көрінеді.  
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Жарық сәулесінің зақымдағыш әсері жарық серпінімен, яғни жарық 

сәулесі бағытына қарсы орналасқан үстінгі беттегі 1см² сәулелену кезінде өткен 

жарық энергиясының санымен сипатталады. Жарық серпінінің өлшем бірлігіне 

1 кал/см² алынады. 2-4 кал/см² жарық серпіні кезінде қорғанбаған адамдарда 

бірінші дәрежедегі күйік, 4-7,5 кал/см²  кезінде екінші дәрежедегі күйік 

(бүршіктердің пайда болуы), 7,5-12 кал/см² кезінде үшінші дәрежедегі күйік 

(тері жамылғыларының толық жансыздануы), 12 кал/см² -нан жоғары болса, 

төртінші дәрежедегі күйік алады (тері жаппай жансызданып үлбірейді). 

Жарық сәулесі жаппай өрт тудыруға қабілеті.  

Жарық сәулесінің жиілігі ауа райына қатты тәуелді. Туман, жаңбыр мен 

қар оның әсерін қатты әлсіретеді, ал ашық құрғақ ауа райы, керісінше, 

өрттердің шығуы мен күйік алуға қолайлы жағдай жасайды. 

Өткір радиация – ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер 

мен нейтрондар ағыны.  

Ядролық қарудың зақымдаушы факторы. Ө.Р-нің көзі – ядролық реакция. 

Ө.Р-нің әрекет ету мерзімі 10-15 секундтан аспайды (ядролық реакцияның 

ұзақтығы). Ө.Р-нің зақымдаушы әрекеті адамдардың сәуле алуын тудырады, 

зақымдаушы фактордың мәні: гамма сәулелер мен нейтрондар тірі 

клеткалардың молекулаларын иондап, олардың қалыпты тіршілік қызметін 

бұзады. Мұның нәтижесінде адамдар сәуле ауруына шалдығады, көп доза алған 

адамдар мерт болады. Үсті жабылған жыралар, блиндаждар, паналау 

ғимараттары және басқа қорғаныс құрылыстары сондай-ақ қорғаныс киімдер 

Ө.Р. әсерін күрт әлсіретеді. 

Жердің радиоактивті ластануы – ядролық жарылыс бұлттарынан 

радиоактивті заттардың түсуі нәтижесінде болады. 

Жердің радиоактивті ластануының деңгейі жарылыстың түрі мен 

қуатыны және ол жарылған сәттен бастап өткен уақытқа, жарылыс 

орталығының қашықтығына, ауа райына және жер бедеріне байланысты. 

Радиоактивті бұлттың ізі сызбалануы бойынша эллипсті еске түсіреді және 

зақымдалған алқапқа әртүрлі деңгейде жайылады. Сондықтан да (жиілігіне 

байланысты) зақымдалған алқапты қауіпті, күшті және баяу зақымдану аймағы 

деп бөлу қалыптасқан. Егер іздің көлбеу қиылысын алсақ, онда радиация 

деңгейі іздің сыртқы шек арасынан көтеріліп, оның кінде ең жоғары деңгейіне 

жетеді. 

Радиация деңгейі уақыттың өтуіне байланысты біртіндеп төмендейді. 

Осылайша, егер радиация деңгейі жер бетіндегі ядролық жарылыстан 

кейін 100% алсақ, онда 2 сағаттан кейін екі есеге, үш сағаттан кейін төрт есеге, 

ал 7 сағатан кейін онесеге азайады. 
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Радиоактивті заттармен зақымданған жерде тұрған адам әрдайым сыртқы 

немесе сәуле ауруына ұшырауы мүмкін радиоактивті заттардың организмге өту 

нәтижесінде зақымдануы ықтимал. 

Электромагниттік импульс – ядролық жарылыстың  зақымдаушы 

факторы, гаммма сәулелердің қоршаған орта атомдарына тигізген әсері  және 

электрондар ағыгы мен оң иондардың түзілуінің нәтижесінде пайда болған 

электрлі және магнитті сәулелер. Э.И-тің ету ұзақтығы – бірнеше иондаған 

миллисекунд. Э.И-тің байланыс аппараттарына зиян келтіріп, сыртқы желілерге 

қосылған электр қондырғыларының жұмысын бұзуы мүмкін. Әсіресе жартылай 

өткізгіштерде жұмыс істейтін радиоаппаратураларға әсері күшті. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ядролық жарылыс деген не? 

2. Ядролық жарылыстың зақымдау факторларын ата? 

3. Соққы толқыны қандай фактор? 

4. Жарықтың сәуле шығаруы деген не? 

5. Өткір радиацияның әсері? 

6. Жердің радиоактивті ластануы қалай таралады? 

7. Электромагниттік импульстің қоршаған ортаға тигізетін әсері? 

 

СОӨЖ № 9 

Зақымдану ошақтарындағы құтқару және басқа да шұғыл жұмыстар 

Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және 

жүргізу негіздері. Халықты құтқарудың негізгі әдістері.  Халықты қазіргі 

заманғы қырып жою құралдарынан және төтенше жағдайлар кезіндегі 

апаттардан құтқаруы ұйымдастыру мен іске асыру, оның зардабының әсерін 

азайту немесе кісі өлімін азайтуға бағытталған қорғаныс шараларын іске асыру 

әдістерінің ролі ерекше.  

          Халықты құтқарудыңдың негізгі әдістері мыналар: 

 қорғаныс ғимараттарына жасыру; 

 халықты таратып қоныстандыру және көшіру;  

 жеке және дәрігерлік қорғаныс құралдарын пайдалану;  

 дер кезінде хабарландыруды ұйымдастыру;  

 азық-түлікті, суды, мал мен өсімдікті радиоактивтік, улағыш, қатты 

әсер ететін улы заттармен және бактериалдық зақымданудан қорғау;  

 радиациялық, химиялық, бактериологиялық барлау мен дозиметрлік 

және лабораториялық бақылауды ұйымдастыру;  

 өрттен қорғау, санитарлық-гигиеналық, эпидемияға қарсы және 

сақтандыру шараларын жүргізу;  
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 зақымдау аймақтарындағы ұйымдарға жұмыспен халықтың өзін-өзі 

ұстау режимдерін сақтау;  

          Қорғаныс ғимараттарына жасыру - халықты осы заманғы зақымдау 

құралдарынан, әсіресе әуе шабуылынан, сол сияқты қауіпті жағдайдан 

қорғаудың негізгі және ең сенімді әдісі. 

      Әуеден шабуыл, химиялық, радиациялық, биологиялық зақымдану 

қауіпі    туғандағы құтқару жұмыстары.Әуеден шабуыл болғанда 

радиоактивтік немесе химиялық  зақымданғанда – біріншіден АҚ штабынан 

қауіптер туралы хабар түседі. Төтенше жағдай кезінде адамдарды құтқару 

жұмыстарын жүргізу үшін әскери емес жасақшылар тобы құрылады. 

      - барлау топтары – 15-16 адамнан тұрады .  

      - қоғамдық тәртіп қорғау топтары  

      - санитарлық дружина -25 адам 

      - санитарлық бекеттер -2-3 адам  

      - құтқарушы топтар 30-35 адам 

      - бірнеше өрт сөндірушілер топтары, әрқайсысында 4-5 адам .  

      Ядролық зақымдану ошақтарындағы құтқару жұмыстары. Ядролық 

зақымдану ошақтарының жағдайларына, қираған мекемелердің, коммуналды 

энергетикалық және технологиялық қондырғылардың радиоактивтік зақымдану 

деңгейлерінің және басқа әсерлер мен жағдайлардың жұмыстар жүргізгендігі 

тигізетін келеңсіз жақтарын реттеу жұмыстары АҚ басшысы мен жасақтаушы 

командирінің ұйымдастыруымен басқарылады   

 Қозғалыс жүргізу жұмыстарын жүргізгенде бір жақты қозғалыс үшін биіктігі -

1мм, ені-3-3.5м, жол ашса, ал екі жақты қозғалыс үшін ені -6-6.5м 

эксковаторлар жол ашып, өрт сөндіргіш машиналармен біруақытта жұмыс 

атқара отырып  өрт сөндіріледі. осындай жұмыстардың артынша дереу 

іздестіру құтқару жұмыстарын қолмен немесе кіші механизация құралдарын 

қолданумен іске асырады. Құтқарылғандарға алғашқы көмек көрсетіледі. 

Апат аймағынан сенімді ақпараттар алу үшін маман химиктер, 

инженерлер, дәрігерлер, өрт сөндірушілерден құралған кешенді барлау 

ұйымдастырылады. Радиациялық және химиялық барлау бөлімшелері 

радиоактивтік ластану және химиялық зақымдану мөлшерін анықтайды.  

Инженерлік барлау бөлімшелері жолдардың, ғимараттардың коммуналды 

энергетикалық желілердің, үйінді түрлерін және сипатын бағалайды. Жұмыс 

көлемін және қажетті инженерлік техниканы анықтайды. Өрт сөндіру тобының 

барлау  бөлімшелері өрт жағдайын - тұтас және жеке өрттер бөлігін,өрт сөндіру 

әдістерін, су көздері орындарынанықтайды. Медициналық барлау бөлімшелері 
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санитарлық – гигиеналық жағдайларды, зардап шегушілер жатқан жерлерді 

табады. Оларға көрсетілетін медициналық көмек көлемін анықтайды.   

Бақылау сұрақтары: 

1. Халықты құтқарудың негізгі әдістері  

2. Табиғи төтнеше жағдайлардағы апаттық-құтқару жұмыстары 

3. Әуеден шабуыл, химиялық, радиациялық, биологиялық зақымдану 

қауіпі    туғандағы құтқару жұмыстары 

4. Төтенше жағдайлардың салдарын жою 

 

СОӨЖ № 10 

Радиационды барлау құралдары. Радиоактивті сәулеленуді бақылау құралдарын 

қолдану. (Дозиметрлік бақылау) 

Осы заманғы барлық дозиметрлік приборлар иондық әдіс негізінде  жұмыс 

істейді.  

Дозиметриялық бақылаудың құралдары екі тобына болінеді 

1. дозаның қуатын сандық өлшеуге арналған дозиметрлер; 

2. радиоактивті ластануды тез табу үшін қолданылатын радиометрлер 

немесе сәулеленудің индикаторлары. 

ДРГЗ-04 дозиметрі энергетикалық 0,03-3,0 МэВ диапазонында гамма және 

рентгендік сәулеленуді өлшеу үшін қолданылады. Құралдардың шкаласы 

микрорентген/сек (мкР/с) градуирленген. 

ДКС-0,4 дозиметрі энергетикалық 0,5-3,0 МэВ диапазонында гамма және 

бетта сәулеленуді өлшеу үшін қолданалады. 

Өнеркәсіп халық үшін арналған тұрмыстық дозиметрлерді шығарады, 

мысалы «Мастер-1» тұрмыстық дозиметр, «Сосна» дозиметр- радиометрі. 

Дозиметрлік бақылау аспаптарының жұмыс істеу принцптері. 

Радиациялық барлау. Радиациямен ластанған аймақта ІҚЖ жүргізудің 

тиімділігі көбінесе сол жерде болған радиациялық жағдайдың нақты 

мәліметтеріне байланысты. Осы мақсатпен келесі міндеттерді шешетін 

радиациялық барлау жүргізіледі: 

 жергілікті жерде және ауаның жерге жақын қабатының           

радиоактивті затпен ластануын табу және бұл туралы жұмыс 

басшысына ақпарат беру; 

 құрылым жылжитын бағыттағы гамма – сәулелену мөлшерінің 

күштілігін анықтау және радиоактивтілікпен ластанған аймақтың 

шекарасын белгілеу; 

 ластанған участкелерді игеру үшін айналып өту жолдарын (қажет 

болған жағдайда) іздеу; 

 радиациялык жағдайдың өзгеру динамикасына бақылау жасау; 
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 судан, азық – түліктерден, өсімдіктерден, топырақтан, объектілерден, 

техникалардан, мүліктерден сынама алу және оларды зертханаға 

жіберу; 

 метрологиялық бақылау; 

 радиоактивтіліклен ластанған аймақтан шыққаннан кейін     

құрылымның жеке құрамына дозиметриялық бақылау жүргізу. 

Радиациялық барлауды ұйымдастыру кезінде жұмысты жүргізетін 

ауданда ішкі жағдайдың өзгеруін (желдің бағыты және т.б.) немесе     

радиоактивтік ластанудың қайталануы мүмкін екенін есепке алу қажст. 

Құрылым орналасқан аудандағы радиациялық жағдайды бақылау үшін, 

сонымен қатар жұмысты жүргізетін объектідерде радиацияны бақылайтын 

күзет орны құрылады, олардың негізгі міндетіне: 

 дер кезінде радиоактивті ластануды табу және хабарландыру     

дабылын беру; 

 радиоактивті зат бұлтының қозғалыс бағытын анықтау; 

 күзет ауданында радиоактивті затпен ластанған участкелерді барлау, 

сонымен қатар метеорологиялық бақылау жатады. 

Радиациялық бақылау орны тәртіп бойынша үш адамнан тұрады. Ол 

сәулелену мөлшерінің ДП-5 (А,Б,В), ДРГ- 01Т және т.б. өлшеуіштерімен, №3 

метеокомплектпен, ИД-11 (ДКП-02 және т.б.) сәулелену мөлшерінің қуатты 

жеке өлшеуіштерімен, ИД-1 сәулелену мөлшерінің        өлшеуіштерімен, 

секундомермен, хабарландыру және байланыс құралдарымен, радиациялық 

жағдайдың параметрін жазатын журналмен, ауа сынамасын алатын жабдық 

жиынтығымен жабдықталған. 

Дозиметриялық бақылау. Дозиметриялық бақылауды ІҚ құрылымның 

жеке құрамы       радиоактивті ластану аймағындағы іс – қимылы кезінде 

сәулелену мөлшері туралы мәліметтерді дер кезінде алу мақсатында жүргізеді. 

Алынған ақпарат бойынша құрылымның жұмыс тәртібі анықталады. 

Дозиметриялық бақылау топтық және жеке болып бөлінеді. 

Топтық бақылау ІҚ құрылымның жеке құрамының жұмысқа         қаб-

леттілік деңгейін бағалау мен анықтау үшін және орташа сәулелену дозасы 

туралы мәліметтерді алу мақсатында жүргізіледі. Бұл үшін құрылым ИД-1 

сәулелену дозасының өлшеуішімен қамтамасыз етіледі (ДКП-50-А ДП-24, ДП-

22В жинақтарынан) 1 - 2 дозиметрлік есептеу бойынша радиациялық жағдайда 

бірдей әрекет ететін топтағы адам саны 14-20. 

Жеке бақылау радиациялық зақымданудың ауырлық деңгейіне        

алғашқы кезеңде диагностика жасау керек және әр құтқарушының доза туралы 

мәліметті алуы мақсатында жүргізіледі. Бұл мақсат ушін ІҚ      құрылымның 

жеке құрамына доза қуатын өлшейтін ИД-11 өлшеуіші беріледі. 

Радиоактивті ластанудың деңгейі техниканың, көліктің, киімдердің, 

саймандардың, қорғау құралдарының, аяқ – киімдердің және т.б. дәрежесі 

бойынша анықталады. Аталған жұмыс құрылымға қойылған міндеттерді 

орындағаннан кейін, құтқарушылардың ластанған аудандардан шығуы     
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кезінде, арнайы өңдеулерді толық жүргізгеннен кейін жүзеге асырылады. 

Радиоактивті ластануға душар болған және арнайы толық өндеуді жүргізу үшін 

келген құрылымның жеке құрамы, техникалары және көлігі        бақылап бөліп 

тұратын күзет орны арқылы өтеді, мұнда құрылымның ластанған дәрежесін 

белгілейді және арнайы өңдеу бойынша шараларды ұйымдастырады. Күзет 

орнының біреуі шығатын жерде ал келесісі арнайы өндеу алаңының шығатын 

жерінде тұрады. Ластану дәрежесін ДП-5, КРБ-1 және т.б. аспаптардың 

көмегімен анықтайды. Құрылымның жеке құрамының және техникасының 

бақылап – бөліп тұратын күзет орны арқылы өтуі кезінде дозиметристің 

ластанған жұмыс орны анықталады; қажет болған жағдайда оған 

қатерсіздендіру жүргізіледі немесе тұрған орыны ауыстырылады. 

Бақылау сұрақтары: 

СОӨЖ № 11 

Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар 

Радиоактивтілік туралы жалпы түсінік. Табиғатта өздігіген 

ыдырайтын химиялық элементтердің, атомдық ядролардың шағын мөлшері бар. 

Бұл үдеріс көзге көрінбейтін       сәулеленумен шығады. Радиоактивті 

элементтерге және радиоактивті сәулеленуге сәйкес – атомдық ядролардың 

өзідігінен ыдырауы кейбір химиялық элементтерде радиоактивтілік деп, ал 

элементтердің өзі олардың сәулеленуі деп аталады. Адамның сезу мүшелерінің 

қабілеттілігі радиоактивті сәулеленуді қабылдай алмайды. Жергілікті жердің, 

судың, ауаның, көлік құралдарының, азық – түліктердің және т.б. радиоактивті 

сәулеленумен және радиоактивтілікпен ластанғаны туралы ақпаратты тек 

арнайы аспаптардың көрсетуімен ғана алуға болады. 

Радиоактивтілікпен ластану радиоактивті үрдіс кезінде химиялық элемент 

атомдарының ядроға айналуынан болады: альфа – ыдырау,       бета – ыдырау, 

электронды қамту, атомдық ядроны спонтандық (өздігінен) болу. Барлық 

радиоактивті сәулеленудің маңызды бір қасиеті олар өздері тарайтын электрлі 

бейтарап молекуланың сәулеленуін тудырады. Ең көп сәулеленуді шығару 

қасиетіне альфа – бөлшек ие. Сәулелену болғанда альфа – бөлшек энергиясы 

тез азаяды. Белгілі қашықтықтан өткеннен кейін альфа – бөлшек өзінің 

тіршілігін тоқтатады. Қуаттылығының көп бөлігін жоғалтқаннан кейін ол екі 

электронды өзіне тартып алады және гелийдің бейтарап атомы болады. Альфа – 

сәулелену адам үшін де, басқа да          кез – келген тірі организм үшін  де 

қандайда бір қауіп тудырады. 

Зат арқылы өту кезінде сәулелену қабілетіне бета – бөлшекте ие, алайда 

ол едәуір аз. Бета – бөлшек өзінің қуаттылығын баяу жоғалтатындықтан, оның 

ауадағы және басқа материалдардағы еркін жүріс ұзындығы едәуір көп. Бета – 

бөлшектің едәуір бөлігі әртүрлі радиоактивті изотоптарда ауада 3-5 м жүреді. 

Тығыз заттарда айтарлықтай аз болады (суда, ағаштарда, организм 

ұлпаларында 1000 рет). Бұған қарамастан     бета – сәулелену адам үшін 

қауіпті, әсіресе радиоактивті зат терінің ашық жеріне түскенде. 
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Альфа – ыдырау және бета – ыдырау, ереже бойынша, гамма сәулесімен 

қоса жүреді. Ол жарық жылдамдығының кеңістігімен жайылатын өте үлкен 

жиіліктегі электромагнита тербеліске ие; ядро түрінде жеке мөлшерде түседі ол 

гамма – квант немесе фотондар деп аталады. Гамма – кванттар өте үлкен түсу 

қабілетгілігіне ие. Әртүрлі материалдармен гамма – сәулеленудің әлсіздену 

сипапамасы үшін жартылай әлсіздену (d 1/2) қабатының кеңдігі қолданылады. 

Бұл         гамма – сәулеленудің қуатын екі есеге әлсірететін материалдың сондай 

қабаттағы қалыңдығы. Жартылай әлсіз қабат материалдарды қорғау 

қасиетінің сипаттамалық шарасы болып табылады. 

Адамдардың ионды сәулеленумен зақымдану қауіптілігінің дәрежесі 

ренгентте өлшенетін (Р) экснозиционды сәулелену мөлшерімен (Д)     

анықтталады. Радиоактивті сәулеленудің қарқындылығы (Р) сәулелену 

мөлшерінің күштілігімен бағаланады. Сәулелену мөлшерінің қуаттылығы доза 

жиналуы жылдамдығын сипаттайды және рентгенде бір сағат (Р/с), милли – 

рентгендерде бір сағат (мР/с) немесе микрорентгендерде бір сағат (мкР/ с) 

көрсетіледі. 

Халықаралық бірлік жүйесінде СИ экспозиционды сәулелену мөлшері 

кулонда килограмға (Кл/'кг) өлшенеді және оның күштілігі   кулонда секундына 

килограмға (Кл/кгс) өлшенеді. 1 кг ауада иондау нәтижесінде 1 Кл тең бір 

бөлгідегі барлық иондардың жиынтық электрондық заряды, 1кг ауада түзілетін 

кулон килограмның экспозиционды мөлшерімен тең. 

Сәулеленуді иондармен қанықтырушы адамдар сәулеленудің 

салдарларын бағалау кезінде, сәулеленудің экспозициялық дозасын емес, 

сәулеленудің жұтылу дозасын, яғни адам организмі ұлпаларына жұтылған 

сәулеленуді иондау энергиясының мөлшерін білуі маңызды.  СИ жүйесінде 

сәулеленудің жұтылу дозасын өлшеу бірлігі ретінде грэй (Гр), ал мұндай 

дозаның қуатын - секундттағы грэй (Гр/с) деп қабылданған. Тәжірибеде 

жұтылған дозаның жүйеден тыс бірлігі – рад (сәулеге шалдыққан заттың бір 

грамында, 100 эрг. тең энергия жұтылады) пайдаланылады. Жұтылған дозаның 

қуаттылығының жүйеден тыс      бірлігі – бір сағаттағы рад немесе бір 

секундтағы рад (рад/ч, рад/с). 

Экспозициялықпен жұтылған дозалар аралығындағы сәулеленудің 

бағыныштылығы: 

Дпог=Дэкс х К, бұл жерде К – пропорционалдықтың коэффициенті 

(адам организмінің жұмсақ ұлпасы үшін К=0,877). 

Қолдағы бар дозиметриялық құралдардағы өлшеу кемшілігі 15-30%-ды 

құрайтынын ескере отырып, пропорционалдық коэффициенте тең бірлік 

қабылданады. Сондықтан дозиметриялық құралдардың көмегімен өлшенген 

адамдар алған сәулелердің салдарларын бағалау кезінде рентгендердегі 

экспозициялық дозалардың маңызы мен радтардағы жұтылған дозалар 

шамамен бірдей.   

Рентген – бұл 1 см3 ауа физикалық қалыпты шарттарда (ауа   

температурасы 0° С және қысымы 760 мм рт.ст.) электр санының бір электрлік 
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бірлігін құрайтын 2,08x10 ион буы түзіледі. Сәулеленудің алуан түрімен 

сәулеленген адам организмін бағалау үшін, сондай – ақ ауамен, сумен және 

тамақпен адам организміне радионуклидтер түскен кезде сәулеленудің 

эквиваленттік дозасын өлшейтін арнайы бірлік – бэр (рентгеннің биологиялық 

эквиваленті) қолданылады. 

Радиоактивті ластанумен байланысты төтенше жағдай, ереже         бо-

йынша, атом электр станцияларында, атомдық өндіріс кәсіпорындарында, 

радиоактивті заттарды таситын және пайдаланатын қондырғылар мен көлік 

құралдарында, сондай – ақ ядролық жарылыс нәтижесінде орын алады. 

Радиациялық зақымдану дәрежесі. Жергілікті жердің 

радиоактивтілікпен ластануы кезінде адамдарды сәулеленуден қорғау 

жағдайын жасау өте қиын. Сондықтан радиоактивті заттармен ластанған 

аймақтағы іс – әрекет кезінде белгілі бір уақытқа рұқсат етілген сәулелену 

мөлшері орнатылады, олар ережеге бойынша, адамдарды сәулелену 

(радиациямен) зақымдануды болдырмау керек. 

Радиациямен зақымдану дәрежесі қабылданған сәулелену дозасы мен 

уақытына тәуелді болатыны белгілі. Сәулелену мөлшерінің барлығы дерлік 

қауіпті емес. Егер ол 50 Р аспаса, онда ол тіпті сәулелену ауруын айтпағанда 

еңбекке қабілеттілікті де жоғалтпайды. Қысқа уақыт   аралығында қабылданған 

200-300 Р мөлшері ауыр радиациялы зақымдануды болдыруы мүмкін. Бірнеше 

ай ішінде қабылданған мұндай доза немесе бір қалыпты сәулелену кезінде 

қабылданса, ауруға алып келмейді. Адамның сау организмі осы уақыт ішінде 

сәулеленуден өлген жасушаның орнына жаңа жасуша туындатуға қабілетті. 

Рұқсат етілген сәулелену мөлшерін анықтау кезінде оның бір рет 

қайталануы немесе бірнеше рет қайталануы мүмкін екенін ескеру қажет. Бір 

peт қайталанатындар, оған алғашқы 4 тәулікте қабылданған   сәулеленулер 

саналады. Бұл кезеңнен асып кеткен уақыт ішінде қабылданған сәулелену 

бірнеше peт қайталанатын болып саналады. Адамдардың бір рет 

қайталанатын мөлшермен; 100 Р сәулеленуі және одан көбірек дозаларды кейде 

өткір сәулелену деп аталатын сәулеленуді қабылдауы мүмкін. 

 

Дозалар және зақымдану белгілері 

Сәулелену 

дозасы, Р 

Зақымдану белгілері 

50 Зақымдану белгілерінің жоқ болуы 

100 Бірнеше рет қайталанатын сәулелену кезінде шамамен 10-30 

тәулік ішінде жұмысқа қабілеттілік төмендемейді. Өткір (бір рет 

қайталанатын) сәулелену кезінде сәулеленгендердің 10% -лоқсу 

және құсу, еңбекке қабілеттілігін оншалықты жоғалтпай 

шаршау 

200 Бірнеше рет қайталанатын сәулелену кезінде шамамен         3 

тәулік ішінде жұмысқа қабілеттілік төмендемейді. 100-250 Р 

дозалы өткір (бір рет қайталанатын) сәулелену кезінде -
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зақымданудың әлсіз белгілері – бі рінші дәрежелі сәулелену 

ауруы 

300 Бірнеше рет қайталанатын сәулелену кезінде шамамен бір жыл 

ішінде жұмысқа қабілетгілік төмендемейді. 250-300 Р өткір 

сәулелену кезінде екінші дәрежелі сәулелену ауруы. Ауру көп 

жағдайда жазылып кетеді. 

400-700 Үшінші дәрежелі сәулелену ауруы. Бастың қатты ауруы, 

температураның көтерілуі, әлсіздік, шөлдеу, лоқсу, құсу, іш өту, 

ішкі мүшелерге, теріге және шырышты қабықтарға қан құйылу, 

қан құрамының өзгеруі. Уақытылы және тиімді ем алған 

жағдайда сауығып кетуі мүмкін. Емделмеген жағдайда өлім 

қаупі 100% жетеді. 

700 көп Ауру көп жағдайда өлімге алып келеді. Зақымдану бірнеше 

сағаттан кейін білінеді, төртінші дәрежелі сәулелену ауруы 

1000 көп Сәулелену ауруының кенеттен болған түрі. Зақымданғандар 

жұмысқа   қабілегтілігін   бірден жоғалтады және сәулеленуді, 

алғаннан кейін алғашқы күндерден бастап    біртіндеп өле 

бастайды. 

 

Радиациялық барлау. Радиациямен ластанған аймақта ІҚЖ жүргізудің 

тиімділігі көбінесе сол жерде болған радиациялық жағдайдың нақты 

мәліметтеріне           байланысты. Осы мақсатпен келесі міндеттерді шешетін 

радиациялық барлау жүргізіледі: 

 жергілікті жерде және ауаның жерге жақын қабатының           

радиоактивті затпен ластануын табу және бұл туралы жұмыс 

басшысына ақпарат беру; 

 құрылым жылжитын бағыттағы гамма – сәулелену мөлшерінің 

күштілігін анықтау және радиоактивтілікпен ластанған аймақтың 

шекарасын белгілеу; 

 ластанған участкелерді игеру үшін айналып өту жолдарын (қажет 

болған жағдайда) іздеу; 

 радиациялык жағдайдың өзгеру динамикасына бақылау жасау; 

 судан, азық – түліктерден, өсімдіктерден, топырақтан, объектілерден, 

техникалардан, мүліктерден сынама алу және оларды зертханаға 

жіберу; 

 метрологиялық бақылау; 

 радиоактивтіліклен ластанған аймақтан шыққаннан кейін     

құрылымның жеке құрамына дозиметриялық бақылау жүргізу. 

Радиациялық барлауды ұйымдастыру кезінде жұмысты жүргізетін 

ауданда ішкі жағдайдың өзгеруін (желдің бағыты және т.б.) немесе     

радиоактивтік ластанудың қайталануы мүмкін екенін есепке алу қажст. 

Құрылым орналасқан аудандағы радиациялық жағдайды бақылау үшін, 
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сонымен қатар жұмысты жүргізетін объектідерде радиацияны бақылайтын 

күзет орны құрылады, олардың негізгі міндетіне: 

 дер кезінде радиоактивті ластануды табу және хабарландыру     

дабылын беру; 

 радиоактивті зат бұлтының қозғалыс бағытын анықтау; 

 күзет ауданында радиоактивті затпен ластанған участкелерді барлау, 

сонымен қатар метеорологиялық бақылау жатады. 

Радиациялық бақылау орны тәртіп бойынша үш адамнан тұрады. Ол 

сәулелену мөлшерінің ДП-5 (А,Б,В), ДРГ- 01Т және т.б. өлшеуіштерімен, №3 

метеокомплектпен, ИД-11 (ДКП-02 және т.б.) сәулелену мөлшерінің қуатты 

жеке өлшеуіштерімен, ИД-1 сәулелену мөлшерінің        өлшеуіштерімен, 

секундомермен, хабарландыру және байланыс құралдарымен, радиациялық 

жағдайдың параметрін жазатын журналмен, ауа сынамасын алатын жабдық 

жиынтығымен жабдықталған. 

Дозиметриялық бақылау. Дозиметриялық бақылауды ІҚ құрылымның 

жеке құрамы       радиоактивті ластану аймағындағы іс – қимылы кезінде 

сәулелену мөлшері туралы мәліметтерді дер кезінде алу мақсатында жүргізеді. 

Алынған ақпарат бойынша құрылымның жұмыс тәртібі анықталады. 

Дозиметриялық бақылау топтық және жеке болып бөлінеді. 

Топтық бақылау ІҚ құрылымның жеке құрамының жұмысқа         қаб-

леттілік деңгейін бағалау мен анықтау үшін және орташа сәулелену дозасы 

туралы мәліметтерді алу мақсатында жүргізіледі. Бұл үшін құрылым ИД-1 

сәулелену дозасының өлшеуішімен қамтамасыз етіледі (ДКП-50-А ДП-24, ДП-

22В жинақтарынан) 1 - 2 дозиметрлік есептеу бойынша радиациялық жағдайда 

бірдей әрекет ететін топтағы адам саны 14-20. 

Жеке бақылау радиациялық зақымданудың ауырлық деңгейіне        

алғашқы кезеңде диагностика жасау керек және әр құтқарушының доза туралы 

мәліметті алуы мақсатында жүргізіледі. Бұл мақсат ушін ІҚ      құрылымның 

жеке құрамына доза қуатын өлшейтін ИД-11 өлшеуіші беріледі. 

Радиоактивті ластанудың деңгейі техниканың, көліктің, киімдердің, 

саймандардың, қорғау құралдарының, аяқ – киімдердің және т.б. дәрежесі 

бойынша анықталады. Аталған жұмыс құрылымға қойылған міндеттерді 

орындағаннан кейін, құтқарушылардың ластанған аудандардан шығуы     

кезінде, арнайы өңдеулерді толық жүргізгеннен кейін жүзеге асырылады. 

Радиоактивті ластануға душар болған және арнайы толық өндеуді жүргізу үшін 

келген құрылымның жеке құрамы, техникалары және көлігі        бақылап бөліп 

тұратын күзет орны арқылы өтеді, мұнда құрылымның ластанған дәрежесін 

белгілейді және арнайы өңдеу бойынша шараларды ұйымдастырады. Күзет 

орнының біреуі шығатын жерде ал келесісі арнайы өндеу алаңының шығатын 

жерінде тұрады. Ластану дәрежесін ДП-5, КРБ-1 және т.б. аспаптардың 

көмегімен анықтайды. Құрылымның жеке құрамының және техникасының 

бақылап – бөліп тұратын күзет орны арқылы өтуі кезінде дозиметристің 
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ластанған жұмыс орны анықталады; қажет болған жағдайда оған 

қатерсіздендіру жүргізіледі немесе тұрған орыны ауыстырылады. 

 

Дозиметрлік бақылау аспаптарының жұмыс істеу принцптері.  

 

Радиациялық барлау және дозиметриялық бақылау аспаптарының 

сипаттамасы 

Атаулары Сипаттамалар 

және өлшеуіштің 

мөлшері 

Тағайындалуы          

Далалық радиометр- 

рентгенометр 

ДП-5А,(ДП-5Б,ДП-5В) 

Гамма-сәулелену 

бойынша 

50мкР/с-200Р/с 

Гамма-сәулелену мөлшерінің 

күштілігін өлшеу және гамма, 

бета-сәулелену бойынша жергілікті 

жердің ластануы 

Дозиметр  

ДРГ-01Т 

10мкР/с-10Р/с Ішкі гамма-сәулеленудің 

экспозиционды дозасы қуатын 

өлшеу (ЭМК) 

ДП-22В дозиметр 

жинағы 

2-50 Р/с Сәулелену дозасын өлшеу 

ДП-24 (аналог ДП-22В) 2-50 Р/с Сәулелену дозасын өлшеу 

ИД-1 дозиметр жинағы 20-500 рад Гамма- нейтронды сәулеленудің 

жұтылған дозасын өлшеу 

Жеке мөлшерді өлшейтін 

ИД-11 ИУ 

құрылғысының 

өлшеуішімен 

 

 

50-80О Р 

Радиациялық зақымданулын 

бастапқы диагностикалау 

мақсатындағы сәулеленуді жеке 

қадағалау 

ДП-70  

(ДП-70М) 

10-1500 рад 10-1500 рад 

50-800 Р 

химиялық дозиметрлері 

ДКП-50-А қосымша 

беріледі 

50-800 Р медициналық зақымдану дәрежесі 

диагностикасына арналған өлшеу  

ДК-0,2 дозиметр жинағы 10-200мР Гамма – сәулелену мөлшерінің 

күштілігін зертханалық жағдайда 

өлшеу 

 

Химиялық барлаудың әскери аспаптары екі топқа бөлінеді: 

 индикаторлы түтіктерге пайдалануға негізделген аспаптар (ВПХР, ППХР, 

ПГО-11, ПХР-МВ). (Анықталатын ҚӘУЗ тізімі индикаторлы түтікті 

аспаптардың комплектацияларына байланысты); 

 жылжымалы құралдарда орнатылатын автоматты аспаптардың қозғалыс 

қағидаты индикацияның ионданушы (ГСА-1, АГС, ПРХР) және 

биологиялық (ГСА-123, ГСА-13, ГСА-11) әдістеріне негізделген. Химиялық 
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барлауды жүргізу кезінде арнайы аспаптар, индикаторлы түтіктер, 

газталдағыштар, кестеде келтірілген сипаттамалар қолданылады. 

 

ҚӘУЗ – ді анықтау мақсатында қолданылатын, химиялық барлау жасау 

приборларына арналған индикаторлы түтіктердің негізгі сипаттамасы 

Индикаторлы 

түтіктің 

таңбалануы 

Анықталған ҚӘУЗ Бояулардың 

өзгеруі 

Сезімталдық 

шегі мг/л 

 

 

 

ИТ – 44 

 

Хлор Қызғылт 0,005 

 Хлорциан Қызғылт - 

Сутек фториді Қызғылт - 

Фосфор түзетін 

пестицидттер 

Қызғылт  

- 

 

 

 

 

 

ИТ – 45 

 

Фосген Көк - 

Цианисті сутек Қызғылт 0,005 

Хлорциан Қызғылт 0,005      

Азот оксиді Көк - 

Хлор Қызғылт-сары - 

Хлорпикрин Сары-қызғылт 

сары 
- 

ИТ-36 

 

 

 

Күшәнділеу сутек Қызыл қоңыр - 

Күкіртсутек Қызыл қоңыр - 

Азот оксиді Ақшыл жасыл - 

Фосген Ақшыл жасыл - 

ИТ – 47 

 

Цианисті сутек Қызыл күрең - 

Хлорциан Қызыл күрең - 

ИТ – 24 

 

 

Күшәнділеу сутек Сары 0,005 

Күкіртсутек Сары - 

ИТ – 12 

 

 

Аммиак Күлгін 0,0002 

Акрильді натрий 

Қышқылы 

Күлгін 0,0002 
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УГ 2 газталдағыштар 

Анықталған ҚӘУЗ Өлшеуіш диапазоны, мг/м3 Өлшенген 

уақыт 

Азот оксиді 0-200 5 

Аммиак 0-300 2 

Хлорлы сутек 0-100 3 

Күкіртті ангидрил 0-200 3 

Күкіртсутек 0-300 2 

Хлор 0-80 4 

 

Радиациялық қорғау. Радиоактивті заттармен ластанған аймақта 

жұмысты жүргізу,    жұмысшылардың сыртқы және ішкі сәулеленуінің 

төмендетуге және таза қалалар мен тұрғын үйлерге радиоактивті ластануды 

апармауға бағытталған, радиациялық қауіпсіздік шаралар кешенін жүзеге 

асыруды талап етеді. Радиациялық қауіпсіздік бойынша шаралар кешені 

мыналарды қамтиды: 

 радиациялық әсерлерді қатаң түрде нормалау;  

 радиоактивті ластану жағдайында жұмысқа жұмылдырылған барлық 

тұлғаларды дәрігерлік куәландыру және рұқсат алу; 

 радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша нұсқаулық; 

 радиациялық жағдайымен оның өзгерістеріне жүйелік бақылау, соның 

негізінде нақты участкелердегі жұмыстың ұзақтығын анықтау; 

 жеке дозиметриялық бақылау және ластанған жергілікті жердегі   бар-

лық жұмысшылардың сәулеленуін есепке алу; 

 ластануды жою; 

 барлық жұмысшылардың жеке қорғаныстарын ұйымдастыру; 

 жұмыс жасап жатқан участкелердегі ластанудың таралуына жол 

бермейтін санитарлық – рұқсаттама режимін ұйымдастыру; 

 санитарлық өңдеуді және жүйелі түрде қатерсіздендіруді, қажет болған 

жағдайда жұмысшылар пайдаланатын арнайы киімдерді, арнайы аяқ – 

киімдерді және басқа да ЖҚҚ жоюды ұйымдастыру. 

Радиациялық авария жағдайында ЖҚҚ қолдану қажеттілігін анықтайтын 

негізі зиянды әсерлер, адам организміне және тері жамылғысына түскен 

радиоактивті, әртүрлі объектілер мен ауа қабатының ластануы, жергілікті 

жердің радиоактивті ластануының негізі болып табылады. Сондықтан жеке 

қорғанысты ұйымдастыру бойынша кешенді шараларды авариялық 

жағдайларда жүргізудің негізгі мақсаты мыналардан тұрады: 

 адам ағзасына радионуклидттердің түсуін, сонымен қатар тері        

жамылғысының радиоактивті ластануын нормативті құжаттармен 

бекітілген, рұқсат етілген мөлшерден азайту немесе болдырмау; 
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 авария аймағында ластанған киімнен, аяқ – киімнен, қорғаныс   

құралдарынан және т.б. радиоактивті ластанудың таралуының алдын 

алу. 

ЖҚҚ қолданумен адамды ішкі гамма – сәулеленуден қорғауды 

қамтамасыз ету мүмкін емес екенін есте сақтау қажет. Бұл міндет тек 

инженерлік қорғаныс ғимараттары мен құралдарын (баспана және қорғаныс 

экрандары), жұмысты дистанциялық жүргізуге арналған механизімдерді 

қолдануымен және жоғары деңгейдегі гамма – сәулеленуі бар жергілікті жерде 

адамдардың болу уақытын қатал шектеумен ғана шешіледі. ЖҚҚ қолдану 

міндетті түрде радиациялық қауіпсіздік шараларының басқа да кешенімен, 

соның ішінде йодттық алдын алу және басқа дәрі – дәрмектерді 

қолданылуымен (дәрігерлік қорғаныс құралдары) жүргізілуі тиіс. 

Радиациялық авария жағдайында және олардың зардаптарын жою кезінде 

қолданылатын жеке қорғаныс құралдарына: 

 негізгі арнайы киім (комбинезондар, костюмдер, халаттар, шәпкілер, 

мақта – матадан және аралас маталардан тігілген шұлықтар) және 

қосымша (алжапқыштар, жартылай халаттар, пленкалы және 

резиналанған материалдардан жартылай комбинезондар); 

 тыныс алу мүшелерін қорғайтын жеке құралдар (ТМҚЖҚ)            

(респираторлар, сүзгіш газқағарлар, оқшаулағыш тыныс алу 

аппараттары, пневмомаскалар, пневмошлемдер, пневмокурткалар 

және т.б.); 

 оқшаулағыш костюмдер, арнайы аяқ – киімдер (негізгі және 

қосымша); 

 қолды қорғайтын құралдар (резеңкелі, пленкалы, мақта – маталы 

саусақты биялай немесе қолғаптар); 

 көзді қорғайтын құралдар (қорғайтын көзілдіріктер, қалкандар және 

т.б.); 

 қорғайтын құрылғылар (қолмен ұстайтын, белбеулер және т.б.)      жа-

тады. 

Радиациялық авария болған кезде радиометриялық бақылауды және 

радиациялық жағдайды бағалау нәтижесіне негіздеп, авария аймағын екі 

аймаққа бөлу орынды. 

Бірінші аймаққа (қатаң тәртіптегі аймаққа) жоғарғы қабат пен ауаның 

радиоактивті ластануының белгіленген деңгейден жоғарлауы байқалған 

ғимараттар мен аумақты жатқызады. Бұл аймаққа келгенде ЖҚҚ негізгі арнайы 

киімдермен қоса бірқатар қосымша киімдерді қолдану (мысалы; ТМҚЖҚ, 

пленкалы немесе резеңкелі материалдардан жасалған қосымша арнайы киімдер, 

қосымша арнайы аяқ – киімдер және оқшаулағыш костюмдер және т.б.) талап 

етіледі. 

Екінші аймаққа (радиациялық қауіпсіздік тәртібіндегі аймақ) ауа мен 

жоғарғы қабаттардың радиоактивті ластану деңгейі авариялар          
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жағдайымен шартталған, рұқсат етілген көлемде болатын ғимараттар мен 

аумақтарды жатқызуға болады. Адамдарды бұл аймақта қорғау үшін және 

радиоактивті ластанудың таралуын болдырмау үшін авария зардабын жоюға 

қатысқан тұлғалар респираторларды пайдаланып немесе олар сыз негізгі 

арнайы киім жиынтығын кию жеткілікті. Ластанған аумаққа кіру міндетті түрде 

киімін толық ауыстырып кию және санитарлық рұқсатнама арқылы 

ұйымдастырылады, ал ғимаратқа және бірінші аймақтағы аумаққа кіру 

санитарлық шлюз немесе санитарлық барьер арқылы қосымша ЖҚҚ 

қолданумен ұйымдастырылады. 

Авария зардаптарын жою жұмыстарын жүргізу кезінде, ЖҚҚ дұрыс 

таңдаудың негізгі критериі ретінде сол немесе басқа аймақтағы келесідей: 

 жұмыс жүргізу кезінде ауадағы радиоактивті заттардың күтілген немесе 

өлшенген концентрациясы туралы; 

 жоғарғы қабаттардың радиоактивтілікпен ластану деңгейі туралы; 

 ластанған ерітінділерді құю (соның ішінде қатерсіздендіретін)    немесе 

пароэжекциялық бүркігіштерді қатерсіздендіру үшін булы қоспаны 

қолдану мүмкіндігі туралы: 

 ауырлық (қиындық) категориясы және жұмысты орындау ұзақтығы 

туралы; 

 жұмыс орнындағы микроклимат және ауадағы газ құрамы туралы 

(температура, ылғалдық, ауада оттектің болуы, улы және жарылу қаупі 

бар газ қоспалары және т.б.) мәліметтерді пайдалану керек. 

ТЖ зардабын жоюдағы барлық жағдайда да жоғары концентрациялы (50% 

көп) бу шығаратын улы заттар бар ғимараттарға, боксқа,         сиымдылыққа, 

цистерналарға, құдықтарға кұтқарушылардың кіруі кезінде ТМЖҚҚ ретінде 

оқшаулағыш демалатын аппараттар немесе шлангалы ЖҚҚ қолданылуы керек. 

ТЖ сипатына, оның ауырлығына орай,         сондай – ақ  түріне және алда 

тұрған жұмысқа байланысты құтқарушылар авария орынына келгеннен кейін 

штаттық авариялық жиынтықпен ЖҚҚ қалай қамтамасыз етілсе, сол объектінің 

ЖҚҚ қорымен солай қамтамасыз етіледі (мысалы, шлангалы ЖҚҚ және т.б.). 

Бақылау сұрақтары  

1. Радиоактивті заттар, ядролық реакторлар.  

2. Радиациялық қорғау шаралары 

3. Сәулелену дозалары, Өткір сәуле ауруы.  

4. Дозиметрлік бақылау аспаптарының жұмыс істеу принциптері 

 

СОӨЖ № 12 

Сәулелену түрлері 

Жануарлар мен өсімдіктердің сәулелену сипаты сыртқы, ішкі, аралас 

болады. Сырткы сәулелену түрінде, сәуле көзі ағзадан тыс болады. Ең негізгі 

сыртқы космостық сәулелену, рентгенді альфа сәулелер болып табылады.  
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 Ал бетта сәулелері, үлкен мөлшерлерде, жануарлар мен өсімдіктерге 

әсерін тигізеді. Егер сәулелену көзі ағзанын ішінде болса, ол ішкі сәулелену деп 

аталады. Өсімдіктерге радиактивті элементтер қорек заттары мен жапырақтары 

арқылы жиналады, ал жануарлар ағзасына олар өсімдікті қорекпен түседі. 

Сәулеленудің бұл түрін аралас деп атайды. Нуклидтердің радиактивті 

элементтер түрінде шашрағанда ионды сәулелену пайда болады. Бұл процесте 

оңды және теріс зарятталған элементтер пайда болады.осы малекулалар кейінен 

радикалдар мен иондарға бөлінеді. Иондалған сәулелердің су молекулаларымен 

әрекеттесіп, радиолизға ұшырайды, яғни су екі ионға болінеді. Бұл радикалдар 

бос оттектермен әрекеттесіп сутекке айналады. Сонымен басқа молекулаларды 

сәулелендіріп, радиацияға ұшырайды. Әсіресе ионданған сәулелерге ДНК мен 

РНК әлсіз болып келеді. 

Дәрігерлік көмек көрсету. Егер тамақ немесе су арқылы радиоактивті 

заттар адамның ішкі органдарына түссе, онда адамға 25-30 гр активтелген 

көмір, 50 гр күкірт қышқыл барийді немесе 25-30 гр балшық суын ішкізіеді. 

Адсорбент радиоактивті заттарды қанға өткізбей сіңіріп алады. Одан әрі 15-20 

минуттан соң 2-3 литр су беріп құстырып, асқазаның жудырады. Осыдын соң 

тағы да оасорбент беріп, іш айдайтын дәрімен ішек-қарнын тазалатады. Сәуле 

алғанын біле салып 3-4 сағаттан кейін тетрациклин, биомицин береді, сонымен 

қатар сульфадемизин, этазол, фталозол сияқты дәрілерді де береді. Егер ішіне 

қан құйылған жағдайда қимыл жасатпай 5% хлорлы кальций ерітіндісін 4 сағат 

сайын бір ас қасықтан беру керек. Сәуле ауруымен ауырған адамдарға сорпа, әр 

түрлі жеміс шырынын немесе көп су ішкізі керек. Аздап тұз қосылған су беріп, 

ауруларды аз-аздан жиі тамақтандыру керек. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Радиациялық ластанудың негізгі көздері? 

2. Сәуле ауруының дәрежелерінің кезеңдері? 

3. Сәуле ауруының екінші кезеңі қалай аталады? 

4. Сәуле ауруымен ауырғандарға көрсетілетін дәрігерлік көмек? 

5. Сәуле ауруымен ауырғандарды тамақтандыру? 

 

СОӨЖ № 13 

Зақымдану ошақтарында болу уақытын анықтау 

Жарылыстың зақымдау факторларының әсерінің нәтижесінде ғимараттар мен 

тұрақ жайлар бұзылады немесе зақымданады, адамдар қаза болады.  

Радиациялық ластанудың негізгі көздері – альфа, бэта және гамма 

сәулелері. Ионданған сәулелер адам организімінде ақуыз, фермент және 

басқа да заттардың өзгеруіне, яғни сәуле ауруының дамуына әкеліп соғады. 

Бұл ауру адам 4 тәулік ішінде 100 р-н. Не одан да астам сәулені алғанда ғана 
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пайда болады. Денеге өткен сәулелердің шамасына қарап сәуле ауруын 4 

дәрежеге бөледі: 

1 дәрежелі – 100-200Р дейін 

2 дәрежелі – 200-300Р дейін 

3 дәрежелі – 300-500Р дейін 

4 дәрежелі – 500Р жоғары 

Сәуле ауруының дәрежесі 4 кезеңнен тұрады: 

- Сәуле өткенін алғаш сезінуі; 

- Ауруының жасырын кезеңі; 

- Ауруының асқыну кезеңі; 

- Арудың аяқталуы (жазылуы немесе қайтыс болуы). 

Бірінші кезеңде - әлсіздік, бас айналу, жүрек айну, құсу, іш өту, терінің 

бозаруы, қан қысымының секірмелі болуы, естен тануы байқалады.  

Екінші кезеңде – бірінші кезеңнен кейін уақытша аурудың жағдайы 

жақсарады (Латентті кезең). Алған радиация мөлшері көп болса, бұл кезең 

қысқа болады да, екі күннен үш жетіге дейін созылады. Әлсіздік, 

терлегішітік, тәбетінің төмендеуі, ұйқының бұзылуы байқалады және қанда 

өзгеріс болады. 

Үшінші кезең - өте жоғары мөлшерде сәуле алғанда сәуле ауруының 

асқыну кезеңі басталады. Аурудың температурасы көтеріліп, ішіне қан 

құйылады, жаралар пайда болады, бадамша безі асқынып, баспа ауруы пайда 

болады. Үш-төрт жетіден кейін шаштары түсіп, қан ұюуы бұзылады. 

Төртінші кезең – сәуле ауруының жеңіл түрі, осы кезеңде ауру жазыла 

бастайды. Ауыр түрі болса, онда адам бірінші кезеңде өліп кетеді. Орташа 

және ауырлау түрінде адамның жазылуы бірнеше айға созылып қан азаяды, 

қан қысымы көтеріледі және организмнің әлсіздігі байқалады. 

Бақылау сұрақтары:  

1. Химиялық барлау құралдары 

2. Респираторлардың түрлері 

3. Өндірістік газқағарлар 

4. Қатты әсер ететін улы заттар 

5. Улы заттар 

6. Оқшаулағыш газқағарла 

7. Сүзгілі газқағарлар 
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СОӨЖ № 14 

Ядролық сынақ және өнеркәсіптік  ядролық жарылыстар. 

Ядролық қару - уран мен 

плутонийдің бірқатар 

изотоптарының ауыр 

ядроларды ыдырауынан 

болатын тізбекті реакция 

кезінде немесе сутегінің 

(дейтерий мен тритий) жеңіл 

ядролық изотоптары синтезінің 

термоядролық реакциялары 

кезінде бөлініп шығатын ішкі 

ядролық энергияны 

пайдалануга негізделген осы 

замангы зақымдау құрал. 

Ядролық жарылыс кезінде 

мынадай зақымдаушы 

факторлар пайда болады: 

•   сокқы толқыны; 

•   сәуле жарқылы; 

•   өткіш радиация; 

•  жердің радиоактивтік 

ласта-нуы; 

•  электромагниттік 

импульс. 

 

1 сурет - Ядролық жарылыс түрлері 

Ядролық ұрыс жабдықтарға ракеталардың, торпедалардың жарылатын 

бөліктері, ядролық бомбалар, артиллериялық снарядтар, тереңдікте 

жарылатын бомбалар, миналар (фугастар) жатады. 

Ядролық ұрыс жабдықтарынын қуаты тротилдік эквивалентпен 

өлшенеді. Тротилдік эквивалент - әдеттегі жарылғыш заттың (тротилдің) 

массасы, оның жарылғыш энергиясы сол ядролық жарылғыштың жарылыс 

энергиясына тең болады. Тротилдік эквивалент тоннамен, килотоннамен 

және мегатоннамен өлшенеді. 

Қолдану мақсатына қарай ядролық жарылыс түрлері мынадай түрде 

болуы  мүмкін: 

•   биіктегі ядролық жарылыс; 

•   әуедегі ядролық жарылыс; 

•   жер бетіндегі (су үстіндегі) ядролық жарылыс; 
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•  жер астындағы (су астындағы) ядролық жарылыс (1 сур.).  

 

Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары:   

I. Соққы толқыны, оның түрлері: ауа соққы толқыны; су соққы 

толкыны; сейсмо толқындар (грунттағы).  

Ауа соққы толқыны - жарылыс орталығынан жан-жақка дыбыстан 

тез жылдамдықпен тарайтын күшті сығылған ауа аймағы. Ауа соққы 

толқынының қуат көзі - жарылыс орталығындағы миллиард атмосфераға 

дейін жететін жоғарғы қысым. Ядролық жарылыстың жанған өнімдері тез 

таралып, төңірегіндегі ауа қабаттарындағы қысым туғызады. Тығыздалған 

ауа массасы одан әрі ұлғаяды да, қысым келесі қабаттарға өтеді. Осылайша 

қысым тез бір қабаттан екінші   қабатқа өтіп ауа соққы  бөлігі ауа 

соққы толкынының аймағы деп аталады. Сығылған ауа массаның ұлғаю 

есебінен оның кабатының қалыңдығы өсе түседі де өзінің жолындагы 

құрылыстар мен басқа да объектілерді қиратып, ашық жердегі адамдарды 

зақымдайды. Ауа соққы толқынының қирату күші мен әсер ету радиусы 

жарылыстың түрі мен қуатына, жер бедеріне, ауа райы жағдайларына 

байланысты болады. Ауа соққы толқынының зақымдау әсерін 

айқындайтын негізгі көрсеткіштері: 

артық қысым; ауа ағынының жылдамдығы (жоғарғы ауа екпіні) артық 

қысымының әсер  ету уақыты. 

Ауа соққы толқыны әсер еткен кезде, сондай-ақ оның қосалқы 

зақымының үйлер мен ағаштардың және басқадай заттардың ішкі 

органдары зақымдануы, контузия және әртүрлі зардапты жарақаттар артық 

қысым 20-40 кПа (0,2-0,4 кг/см2) болғанда, мұнда адам мертігеді, естуі 

нашарлап, контузия алады (жеңіл жарақат). Артық қысымның мелшері 

40-60 кПа болған кезде адам орташа жарақат алады: ол ауыр контузия 

алады, есту мүшелері зақымданады, мұрын мен құлақтан қан кетеді, аяқ 

пен қол буыны шығады. Ауыр жарақаттану артық қысым мелшері 60-100 

кПа болған кезде байқалады. Ол ауыр контузия алумен, аяқ-қолдардың 

сыныуымен, құлақ пен мұрыннан күшті қан кетуімен сипатталады. Өте 

ауыр жаракат артық кысым 100 кПа-ден жоғары болған кезде байқалады. 

Өте ауыр жарақат адамның өліміне келдіреді. 

Соққы толкынының әсерінен қорғанудың негізгі құралдары: паналау 

ғимараттары, радиациядан қорғану орындары, адамдардың паналауына 

ыңғайлап жасалынған метрополитендер мен шахталар, қарапайым паналау 

орындары (ор, жыра). 

Үйлер мен ғимараттарды қирату дәрежесіне қарай ядролық зақымдау 

ошагын мынадай төрт аймаққа: толық, күшті, орташа және әлсіз қирау 

аймақтары деп бөлу қабылданған. 

II. Сәуле жарқылы - ядролық  жарылыстың зақымдаушы  факторы,   

ультракүлгін, инфрақызыл және көрінетін сәулелерден түрады. 
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Сәуле жарқылы пайда болғаннан кейін секундтың алғашқы үлесінде 

температура миллиондаған градусқа жетеді және ультракүлгін сәулелер 

басым болады, ал отгы шардың суыну дәрежесіне қарай көрінетін және 

инфрақызыл сәулелер басым болады. 

Жарықтың сәуле шығару көзі - жарылыстың жарық шығару бөлігі, 

бұл бөлік жарылыстың 8000-10000°С температураға дейін қызып, 

балқыған газ түріндегі өнімдерінен түрады. 

Ол адамдар мен жануарлар терісінің ашық бөліктерін күйдіріп (I - IV 

дәрежелі күйік туындайды), көзді зақымдайды, өнеркәсіп нысандарда, елді 

мекендерде және ормандарда өрт тудырып, түрлі материалдарды 

тұтандырады. 

Түрлі заттардың көлеңкелері сондай-ақ паналау ғимараттары мен 

паналау орындары қорғаныш бола алады. 

III. Өткіш радиация  - ядролық жарылыс кезінде пайда болатын 

 гамма-сәулелер мен нейтрондар ағыны. Өткіш радиацияның көзі - 

ядролық реакциялар. Өткіш радиацияның әрекет ету мерзімі 10-15 

секундтан аспайды. 

Өткіш радиацияның зақымдау әсерін айқындайтын негізгі көрсеткіші: 

иондаушы сәуле дозасы. Иондаушы сәуле дозасы (радиация дозасы) 

дегеніміз белгілі бір ортада иондаушы сәуленің әсер ету шегі. Ол 

төмендегіше бөлінеді: 

 жұтылған доза — сәулеленген ортанын масса бірлігі жұтқан  

энергия, ол халықаралық (СИ) жүйе  бойынша грэймен (ГР) 

өлшенеді. 1ГР = 1 Дж/кг. Дозаның   жүйеде   жоқ   бірлігі - "рад" 

болып   табылады (рентгенің биологиялық эквиваленті). 1 ГР=100 

рад ; 1 Р = 1 рад 

 экспозициялық доза — ауанын иондалуы бойынша кл/кг (кулон кг-

ға) өлшенетін рентген және гамма-сәуленін мөлшері. Жүйеде жоқ 

бірлігі - рентген (Р) қолданылады. Рентген - гамма-сәуленің 

мөлшері, оның әсерінен температурасы 0°С, қысымы сынап 

бағанасы бойынша 760 мм 1 см3   құрғақ ауада 2 млрд. жұп ион 

пайда болады. 

 эквиваленттік доза – ағзадағы радиациялық қауіпінің биологиялық 

әсер етуі мен дәрежесін анықтайтын және зивертпен ("ЗВ") 

өлшенетін доза. Жүйеде жоқ бірлігі - "бэр" (рентгеннің биологиялық 

эквиваленті). 1 бэр =1 Р;   1 ЗВ = 100 бэр 

 Өткіш радиацияның зақымдаушы әрекеті адамдардың сәулеленуін 

тудырады, зақымдаушы фактордың мәні: гамма-сәулелер мен нейтрондар 

жасушаның молекулаларын иондап, олардың қалыпты тіршілік қызметін 

бұзады. Мұның нәтижесінде адамдар сәулеленуіне шалдығады, көп доза 

алған адамдар мерт болады. 
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Үсті жабылған жаралар, блиндаждар, паналау ғимараттары және басқа 

қорғаныс құрылыстары, сондай-ақ қорғаныс киімдер өткіш радиация 

әсерін күрт әлсіретеді. 

Әр түрлі материалдардың гамма-сәуле жарқылын әлсіретуін сипаттау 

үшін жартылай әлсірету қабатының жарты мөлшері, яғни, гамма-сәуле 

жарқылының жиілігін екі есе әлсірете алатындай материал қабатының 

қалындығы пайдаланылады. 

IV. Жердің радиоактивтік ластануы - ядролық жарылыс бұлтынан 

жауған радиоактивті заттар жерге түсіп жерді ластайды. 

Радиоактивті заттардың көздері: 

• ядролық зарядтың ыдырау өнімдері, сәуле шығаратын альфа-

бета бөлшектері мен гамма-сәулелері; 

• ядролық зарядтың реакцияға қатыспаған бөлшектері (уран,  

плутоний); 

• бетабөлшектері мен гамма-сәулелері сәулелендірген 

топырақтағы  нейтрондардың әсерінен пайда болған радиактивті 

заттар (топырақтағы радиоактивтілік). 

Радиоактивтілік - бірқатар химиялық элементтердің (уран, радий, 

фторий және т.б) өзінен-өзі ыдырауы және көзге көрінбейтін сәулелер 

(альфа және бета бөлшектер, гамма-сәулелер) шығару қабілеті. 

Бұл радиоактивті элементтер жартылай ыдырау кезеңімен, яғни 

барлық атомдардың жартысы ыдырайтын уақытпен өлшенетін қатаң 

белгілі бір жылдамдықпен ыдырайды. Түрлі радиоактивті заттар үшін 

жартылай ыдырау кезеңі секундтың бірнеше белігінен миллиардтаған 

жылдарға дейінгі кең шектің аралығында болады (цезий - 33 жыл, 

стронций - 28-30 жыл, плутоний - 24 мың жыл). 

Ағзада жайылуына қарай барлық радиоактивті изотоптар 4 топқа 

бөлінеді: 

- сүйекте жиналатын (стронций, радий, кальций, уран). 

- бауырда жиналатын (церий, плутоний); 

- бірдей бірнеше мүшелерде (бауырда, бүйректе, бұлшық етте 

және т.б.) жиналатын (тритий, цезий). 

- тек бір мүшеде (йод - қалқанша безде, цинк - ұйқы безде). 

Радиация деңгейі — бұл радиоактивті сәулелердің қарқындығы, 

зақымданған жерде белгілі уақыт ішінде адамның сәуленуы мүмкін доза 

қуаты. Жердің радиоактивті заттармен ластануы Р/сағ өлшенеді. 

Радиацияның деңгейі 0,5 Р/сағ және одан да жоғары болған кезде жер 

зақымданған деп есептеледі.  
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Негізгі өзгешілігі: радиация дәрежесі "7-10" принцип бойынша 

бәсендей береді, яғни 7 мәрте уакыт өткен сайын радиация деңгейі кез 

келген нүктеде шамамен 10 есе төмендейді. 

Киімге және теріге қонған радиоактивті заттар, сондай-ақ гамма-

сәулелерімен сәулеленуы адамдар мен жануарларда сәуле ауруын 

тудырады. 

Радиоактивті зақымнан қорғанудың негізгі әдістері - қорганыс 

құрылыстарына (паналау ғимараттарына, радиациядан қорғайтын паналау 

орындарына, қарапайым паналау орындарына) адамдарды паналату және 

жеке құраддарын пайдалану. 

V. Электромагниттік импульс. Ядролық жарылыс кезінде электрлі 

және магнитті өрістер пайда болады, өте қысқа мерзімде ғана 

болғандықтан оларды электромагниттік импульс деп атайды. 

 Электромагниттік импульс байланыс аппараттарына зиян келтіріп, 

сыртқы желілірге қосылған электр қондырғыларының жұмысын істен 

шығарады. Адамға әсері жоқ.  

Бақылау сұрақтары: 

1. Негізгі техногендік радиоактивтік элементтер,олардың мінездемесі  

( цезий -137, стронций -90, плутоний -239). 

2. Әлемдегі біршама ірі полигондар. 

3. Әр түрлі  елдердегі ядролық сынақ сандары,жүргізілген жерлері ( АҚШ, 

Ұлыбритания,Қытай, ССР,Франция). 

4.Әлемдегі бірінші  ядролық қарулы сынақ. 

5.СССР аумағында бірінші ядролық қарулы сынақ. 

6.Невада – Семей экологиялық қозғалысы  

7. Ядролық сынақтардың қоршаған орта жағдайына әсері. 

 

СОӨЖ №15 

 Улаушы және әсері күшті улаушы заттармен уланғандағы алғашқы 

медициналық көмек. Санитарлық өңдеу және дегазация жүргізу тәртібі. 

Химиялық қару – улы химиялық заттарды (УХЗ) қолдануға негізделген 

жаппай зақымдау құралының бірі. УХЗ улағыш заттар мен уыттылар жатады, 

ол адам мен жануарлар ағзасын зақымдауға арналады, сондай-ақ УХЗ 

өсімдіктердің әр түрін зақымдау үшін қолданылатын фитотоксиконттар да 

жатады. Химиялық қаруларды объектілерге жеткізу үшін авиация, ракеталар, 

артиллерия мен инженерлік және химиялық әскери заттар қолданылады. 

Химиялық қарудың ұрыстық қасиеті мен өзіне тән белгілеріне мыналар 

жатады: 
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 УЗ мен токсиндер өте улы болады, азғантай дозаның өзінде ауыр және 

өлім қаупін тудыратындай зақымдайды; 

 УХЗ-дың тірі организмді зақымдау әрекетінің биохимиялық механизмі; 

 УЗ мен токсиндердің қару-жарақ пен ұрыс техникасына, ғимараттарға, 

құрылыстарға өтіп, ондағы қорғалмаған тірі күшін зақымдау қабілеті; 

 УХЗ-дың белгілі бір уақыт бойы жергілікті жерді, қару-жарақты, ұрыс 

техникасы мен атмосферадағы өзінің зақымдау күшінің әрекет ету 

ұзақтығы; 

 қарсыластардың УХЗ-ды қолдану фактісін және оның типін дер кезінде 

табудың қиындығын белгілеу; 

 тірі күшті зақымдау дәрежесі мен сипатын басқарудың мүмкін 

болатындығы; 

 химиялық қару зардаптарынан қорғану және оны жою үшін химиялық 

барлаудың, жеке және ұжымдық қорғану, газсыздандыру, санитарлық 

өңдеу, антидот және т.б. әр түрлі кешендер шарасын қолдану қажеттілігі.  

Химиялық қаруды қолдану нәтижесінде ауыр экологиялық және генетикалық 

зардаптар болуы мүмкін. Химиялық қаруды қолданудың экологиялық зардабы 

УЗ-дың жануарлар мен өсімдіктер әлеміне, сондай-ақ топыраққа, суға, ауаға 

тигізетін әсерімен байланысты, одан қоршаған ортаның жағдайы шиеленісіп, 

адамның өмір сүруін қиындатады. Генетикалық зардаптар келешек ұрпақтың 

дамуында жағымсыз із қалдырады.  

Улағыш химиялық заттар  (УХЗ) әрекеттері жөнінен:  

 жүйке жансыздандыратын әрекетті УЗ - VХ (ви-икс), зарин, заман; 

 тері-іріңдік әрекетті УЗ – иприт, люизит; 

 тұншықтырғыш әрекетті УЗ – фосген, дифосген; 

 жалпы улы әрекетті УЗ – синил қышқылы, хлорциан; 

 тітіркендіргіш әрекетті УЗ – СS (си-эс), СR (си-ар); 

 психохимиялық әрекетті УЗ – ВZ (би-зет) деп бөлінеді 

Химиялық қарудың зақымдаушы факторларына УХЗ-дың әр түрлі күйі 

жатады. УХЗ-дың ұрыстық күйінің түрлері: бу, аэрозоль және  тамшылар. Бу 

– газ тәрізді түрде болатын зат, аэрозольдар – ауада тұратын және сұйық 

бөлшектерден құралған дисперсті гетерогенді (біртектес емес) жүйелер. 

Тамшылар - өте ұсақ бөлшектер. 

Бу және жұмсақ дисперлі аэрозоль қалпындағы химиялық зат ауаны 

уландырып, дем алу арқылы тірі жанды зақымдайды (ингаляциялық 

зақымдану).  

Қатты дисперлі аэрозоль және тамшы түріндегі УХЗ жергілікті жерді, қару-

жарақты, әскери техниканы, әскери киімді, қорғану құралдарын, суларды 

зақымдап, қорғалмаған тірі жанды оның тері бетінде бөлшектердің түскен 
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кезінде де, олардың зақымданған жер бетінің булану нәтижесінде түсу немесе 

тірі жанның зақымданған жермен түйісу жасағанда да зақымдауға қабілетті. 

Тірі жанның зақымдануы зақымданған тамақ өнімдері мен суды қолдану 

кезінде де болуы мүмкін. 

Химиялық зақымдану құралдарын әскери мақсатта ішінара пайдалану 

барлық соғыстар тарихында өз орнын тапқан. 

Зақымдану, қирату, өрт және су басу аймағындағы әрекеттер кезінде әскери 

қызметшілерді қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету келесі шараларды 

орындаумен жетілдіріледі:  

 үзіліссіз радиациялық, химиялық және биологиялық барлау жүргізу; 

 уақытымен және ебін тауып жеке, ұжымдық қорғану құралдарын, қару-

жарақ, әскери техника мен жергілікті жердің қорғаныш қасиеттерін, 

радиацияға қарсы препараттарды, антидоттарды, жедел медициналық 

жәрдем көрсету құралдарын, инженерлік құрылыстарды пайдалану; 

 зақымдану, қирату, өрт және су басу аймақтарын мейлінше орынды жеңу 

тәсілдерін таңдау; 

 зақымданған жерде әскери қызметшілермен бекітілген тәртіп ережесін 

қатаң сақтау. 

Көрсетілген шаралар мазмұны мен тізімі әрбір нақты оқиға, жағдай 

шарттарымен айқындалады. 

Зақымдалған аймақ кенеттен жасалғанда немесе бөлімше қарсыластан 

қорғануға жеткілікті түрде дайын болмағанда, радиациялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету бірінші кезекте зақымданған аймақты барлауды және әскери 

қызметшілерді зақымданбаған ауданға қысқа мерзімде орналастыру арқылы 

жүзеге асырылады. 

Жеке қорғану құралдарын орынды және уақытымен пайдалану адамдардың 

химиялық және биологиялық қарумен зақымданбауына, ядролық жарылыстың 

зиянды сәулеге шалдығу әсерін әлсіздендіруге және әскери қызметшілерді 

радиоактивті шаңмен уланудан сақтауға мүмкіндік береді. 

Жеке қорғану құралдарына: газтұмылдырықтар; тұмылдырықтар; жалпы 

әскери кешенді қорғаныш киімі (ЖӘКҚК); жалпы әскери қорғаныш толымы 

(ЖӘҚТ); қорғаныш киім (ҚК) және қорғаныш көзәйнек жатады. 

Аталуы  Маркасы  Алдыңғы  Салмағы, 

кг  
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Сүзгіш газтұмылдырықтары дем алу органдарын, көзді, бетті УЗ, РЗ БҚ 

аэрозольдерінен қорғауға арналған.Тұмылдырықтың қажетті өлшемі беттің 

биіктігі Һ бойынша таңдалады ( иектің төменгі нүктесі мен кеңсірік  

арасындағы қашықтық). 

Бақылау сұрақтары: 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қалай жетілдіріледі? 

1. Зақымдалған аймақ кенеттен жасалғанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

үшін не істеу керек. 

2. Сүзгіш газтұмылдырықтар туралы айтып беріңдер. 

3. Тұмылдырықтың қажетті өлшемі қалай таңдалады? 

4. Химиялық қарудың зақымдаушы факторлары. 

 

Өткен тақырыптарды  қайталау және білу. 

1.Радиоэкология түсінігі, тарихы және пайда болу себептері. 

2. Радиоэкологияның қалыптасу сатылары. 

3. 21ғасырдағы радиоэкологияның тапсырмалары. 

4. Радиациялық экологияның негізгі түсінігі 

5. Протонды- нейтронды атом үлгісі 

6. Нуклидтер, изотоптар, изотондар,изоборлар. 

7. Масса мен жарықты сақтау заңдары. Масса ақауы. 

8.Нуклонга байланысты  энергия. Нуклидтертұрақтылығы. 

9. Иондалған  сәулелер түрлері. 

10. Альфо сәулесінің мінездемесі. 

Сүзгіш газтұмылдырықтар 

 

 

 

 

РШ – 4 ШМ – 41 

МУ 

ШМС 

1,8 

ПМГ ШМГ  

ПМГ – 2 

 

ШМ – 66 

МУ 

1,1 

ШМ - 62 0,9 

ПМК М - 80  

Жекеленген дем алу 

аппараты 

ИП – 46 ШВС 4,6 

ИП – 46; 

МИП – 4 

ШВС 5,5 

ИП – 5 ШИП - 26 3,4 

Тұмылдырық Гопкалит 

патроны 

Р – 2 ШИП - М 5,2 

ДП – 1 Жартылай 

маска 

0,06 
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11. Бета сәулесінің мінездемесі,түрлері. 

12. Гамма және рентген сәулесі. 

13.Радиоактивтік уйыл жұбы, ыдырау заңдылықтары. 

14. Радионуклидтар белсенділігі 

15. Экспозиционды мөлшер. Бойға сіңіруші мөлшері. 

16. Эквивалентті мөлшер. Әсерлі эквивалентті мөлшер.Ұжымдық мөлшер. 

 

Студенттердің білімін тексеруге арналған тест тапсырмалары 

1. Радиоактивті ыдырауының қандай түрі болмайды 

A) Кездейсоқ бөлу 

B) Кездейсоқ қосу 

C) α- ыдырауы 

D) β-ыдырауы 

E) Электрондық басып алу 

2. Доза - бұл ... 

A) сәулеленудің энергиясы 

B) маталарға жұқтыратын энергияның саны 

C) нуклидтың белсенділігі 

D) сәулеленудің қаттылығы 

E) ралиоактивтік өлшем бірлік 

3. Табиғи радиоактивтік – бұл 

A) табиғатта кездесетін радиоактивті элементтің сыңары 

B) радиоактивтік, адамның кесімді қызметі 

C) радиоактивтік, космостық радиациямен кесімді 

D) радиоактивтік, ауаның радионуклидтармен кесімді 

E) радиоактивтік, судың радионуклидтармен кесімді 

4. Атомдық ядро заряды электрондық алымда былай өзгереді 

A) 1 – ге азаяды 

B) 1 – ге көбейеді 
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C) Өзгермейді 

D) 2 – ге азаяды 

E) 2 – ге көбейеді 

5. Сәулеленудің энергия саны 

A) жұтып алынған 

B) эквивалентті 

C) тиімді эквивалентті 

D) тиімді ұжымдық эквивалентті 

E) тұтас тиімді ұжымдық эквивалентті 

6. Жергілікті жердің радиациясы – бұл 

A) таудың тұқымы, бұлақты су, радон 

B) таудың тұқымдары, УК - сәуле, радон 

C) таудың тұқымдары, ИҚ - сәуле, радон 

D) таудың тұқымдары, космостық сәуле, радон 

E) таудың тұқымдары, рентгендік  сәуле, радон 

7. α – ыдырауы кезінде мынандай бөлшектер түседі:  

A) ё 

B) р+ 

C) n0 

D) β+ 

E) 2
4He 

8. Организмдік терілердің бұзылуына, мынандай сандық дозалардың 

коэффициентке көбейтуіне осындай дозалар қарастырылады: 

A) жұтып алынған 

B) эквиваленттік 

C) тиімді эквиваленттік 

D) тиімді ұжымдық эквиваленттік 
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E) тұтас тиімді ұжымдық эквиваленттік 

9. Нуклеоидтан адам қаншалықты үлкен көлемдегі ішкі сәулелендіруді 

қабылдайды? 

А) U-235 

B)  Th-232 

C) U-238 

D) Cs -134 

E)  Pu -239 

10. К-қабықшадан атом ядросын электрондық жұлып алған кезде ,бос орынға 

сыртқы қабықшадан келеді. Бұл осы жолмен жүреді ме? 

A)  γ- сәулесі 

B)  α - сәулесі 

C)  β  - сәулесі 

D)  R  - сәулесі 

E) Ғарыштық сәуле 

11. Егер көлем санын коэффициентке көбейтсек, сәулелендірудің әртүрлі 

матаға деген әртүрлі әсер ету көлемі қалай аталады? 

A) жұтып алу 

B) эквивалентті 

C) нәтижелі эквивалентті 

D)  ұжымдық  нәтижелі эквивалентті 

E) толық ұжымдық  нәтижелі эквивалентті 

12. Pb -210  және Po -210 нуклиоиды қайда орналасуы мүмкін? 

A) орамжапырақ және шалғай 

B) картоп және қызылша 

C) балық және ет 

D)  орамжапырақ және балық 

E) картоп және ет 
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13. Жартылай ыдырау периодына анықтама беріңіз?  

A) осы изотоптың жарты атомының ыдырауына кететін уақыт 

B) уақыт бірлігінде ыдырайтын атомдардың жалпы саны 

C) радионуклид массасының атом массасына бөлуі 

D)  секундына 1  ыдырау актісі 

E) радиоактивті көзден сәуле шығарудың интенсивтілігі 

14. Нәтижелі эквивалентті көлемінің толық өлшем бірлігі? 

A) зиверт 

B) зиверт - сағат 

C) бэр 

D)  адам - зиверт 

E) рад 

15. Жасанды радонның қай түрі өкпе ауруын тудырады? 

A) Po -218 , Bi -214 

B) Po -218, Hg -206 

C) Po -218, Tl -210 

D)  Po -218, Bi -210 

E)  Po -218, Po -214 

16. (λ) ренгенді сәулелендіру толқынының ұзындығы (м)  

A) 5  ⃰ 10-7 - 5  ⃰ 10-8 

B) 5  ⃰ 10-3  - 5  ⃰ 10-6 

C) 5  ⃰ 10-8 - 5  ⃰ 10-12 

D) 5  ⃰ 10-11 - 5  ⃰ 10-13 

 E)5  ⃰ 10-6 -  5  ⃰ 10-9 

17. СИ жүйесіндегі радиоактивті өлшем бірлігі? 

A) Кюри, рад, Бэр 

В) Беккерель, Грэй, Зиверт 
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С) Кюри, рад, Ерэй 

Д) Беккерель, рад, Бэр 

Е)  Кюри, Ерэй, Бэр 

18. Радиоактивті радон адам ағзасында нені өзгертеді 

А)  Жүрек соғысы, жүрек айнуы, ұйқы басу 

В) Жүрек соғысы, бас сақинасы ауруы, ұйқысыздық 

С) Жүрек соғысы, іштің өтуі 

Д) Жүрек соғысы, буын  ауруы, ұйқы басу 

Е) Жүрек соғысы, бас сқинасы ауру, іштің өтуі 

19. Толқын  ұзақтығы  (λ ) болғанда  ɤ-сәулелену (м) неге тең: 

А) 5*10-7-5*10-8 

В) 5*10-3-5*10-6 

С) 5*10-8-5*10-12 

Д) 5*10-11-5*10-13 

Е) 5*10-76-5*10-9 

20. Радиоактивтіліктің  жүйесіз өлшем бірлігі: 

А) Кюри, Рентген, Рад,  

В) Кюри, Рентген , Зиверт 

С) Кюри, Рентген, Беккерель 

Д) Кюри, Рентген, Грэй 

Е) Кюри, Рентген,Джоуль 

21. Ғимараттағы  ауа құрамындағы радонның мөлшері  берілмесе, тұрғындарды 

көшіру қажет болған жағдайда  қаншаға  төмендету қажет  ( Бк/м3) 

А) 300 

В) 400 

C) 500 

Д) 600 
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Е) 700 

22. Кездейсоқ бөліну -  периодтық жүйедегі элементтер атомдары екі және одан 

да көп ядро санына ауыр элементтердің ядроларының өздігінен ыдырауы, оның 

орналасқан жері:  

А) жоғары жағында 

В) төменгі жағында 

С) орта тұсында 

Д) басында 

Е) аяғында 

23. 1 Кu неге тең: 

А) 0,37*109 Бк 

В) 0,37*108 Бк  

С) 0,37*107 Бк 

Д) 0,37*106 Бк  

Е) 0,37*1011 Бк 

24. Тау жыныстарының радиоактивтілігі мынадай нуклидтермен сипатталады: 

А) U-235, U-238, Тh-232, K-40 

В) U-235, U-238, Тh-232, Po-218 

C)U -235, U-238, Тh-232, Ra-226 

Д)U -235, U-238, Тh-232, Rn-222 

Е)U -235, U-238, Тh-232, At-218 

25. Әсері ең  көп сәулелену қандай: 

 А) ɤ-сәулелер 

В) β-сәулелер 

C) α-сәулелер 

Д) космостық сәулелер 

Е) УФ-сәулелер 
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26. 1 Бк неге тең: 

А) 2,7*10 -9  Ku 

В) 2,7*10 -8 Ku 

С) 2,7*10 -11 Ku 

Д) 2,7*10 -7 Ku 

 Е) 2,7*10 -6 Ku 

27. Эманация құбылысы- ненің түзілуі 

А) қатты радионуклидтердің  

В) сұйық радионуклидтердің 

С) газтәріздес радионуклидтердің 

Д) α-ыдырау кезіндегі нуклидтердің 

Е) β -ыдырау кезіндегі нуклидтердің 

28. Радиактивті ыдырау заңы сипаттайтын теңдеу: 

А) V= k[A][В] 2 

 В) V= ұ ΔС/Δt 

С) A= -dN/dt 

Д) k = Zpe –Ea /RT 

Е) A=Ao e – λt 

29. 1 Гр неге тең: 

А) 1 рад 

В) 2 рад 

С) 10 рад 

Д) 100 рад 

Е) 1000 рад 

30. Газтәрізді радонның топырақтағы концентрациясы келесі мөлшерде 

белгіленеді: 

А) СRn=СRa  ʄ ρs ε
-2

 (1- ε) [m (Кт-1) +1]-1 
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В) СRn=СRa  ʄ ρs ε
-2

 (1- ε) [m (Кт-1) +1]-1 

С) СRn=СRa  ʄ ρs ε
-2

 (1- ε) [m (Кт-1) +1]-1 

Д) СRn=СRa  ʄ ρs ε
-2

 (1- ε) [m (Кт-1) +1]-1 

Е) СRn=СRa  ʄ ρs ε
-2

 (1- ε) [m (Кт-1) +1]-1 

31. Жасанды радиоактивтіліктің мынадай физикалық процесстермен 

сипатталады: 

 А) тау жыныстарының желдетілуі, вулкандардың атқылауы, ядролық ыдырау  

В) тау жыныстарының желдетілуі, ядролық ыдырау, нейтрондық активация 

С) ядролық ыдырау, нейтрондық активация, ядролық синтез 

Д) жер астынан радонның шығуы, вулкандардың атқылауы, ядролық ыдырау  

Е) ядролық ыдырау, жер астынан радонның шығуы, вулкандардың атқылауы 

32. Реакция 1 
2 Н + 1 

3 Н → 1 
4 Не + 0 

1 n  - бұл... 

А) ядролық ыдырау  

В) ядролық синтез 

С) нейтрондық активация 

Д) ядролық ыдырау және нейтрондық активация 

Е) ядролық синтез және нейтрондық активация 

33. Zr - 95 жартылай ыдырау периоды ..... күнге созылады: 

 А) 61;    В) 62;   С) 63;   Д) 64;   Е) 65 

34. РАО мынадай болады: 

А) ашық және жабық 

В) тек ашық 

С) тек жабық 

Д) жабық 

Е) ашық 

35. ЧАЭС авария кезіндегі радионуклидтердің атмосфераға бөлінуі (МКu): 

А) 10;    В) 20;   С) 30;  Д) 40;   Е) 50 
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36. ОПС-ке ядролық энергетиканың әсері: 

А) ауыр металдардың жерге түсуі 

В) ауыр металдардың суға түсуі 

С)іргелес территориялардың химиялық заттармен ластануы 

Д)сұйық қалдықтардың буға айналуы 

Е)қатты қалдықтардың аэрозолдарға айналуы 

37. t1/2 қысқа өмірсүруші РАО аз...жыл: 

А) екі         В)бір жыл      С) үш    Д) төрт     Е) бес 

38. РАО кадастры ҚР құрайды: 

А) 529 

В)530 

С)531 

Д)532 

Е)533 

39. Реакция  7
17 N+ 0

1n→ 6 
14C + 1

1H  - бұл.... 

А) ядроның түсуі 

В) ядролық синтез 

С)нейтрондық активация 

Д) ядроның түсуі және нейтрондық активация 

Е) ядролық синтез және  нейтрондық активация 

40. Атомдық және термоядолықреакторларда, нейтрондық активация әдісімен 

пайда болатын изотоптар: 

А) Cs—134, Fe —55, Co—60 

B) N—14,  C—14, Co—60 

C) CS—134, C—14, Co—60 

Д) CS—134, Fe —55, C—14 

Е) CS—134, N—14,  Co—60 
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41. t1/2  изотопта С-14тең (жыл): 

А) 5360    В) 5370   С) 380   Д) 5390   Е) 4000 

42. Рудадағы уран концентрациясы шамамен масса бойынша %құрайды: 

А) 0,6   В) 0,5   С) 0,4   Д) 0,3   Е)0,2 

43. ЧАЭС- ғы апат кезінде атмосфераға қаншарадионуклеидтер түсті: 

А) 47;   В)57;   С)67;   Д) 77;  Е) 87; 

44. РАҚ арасында агрегаттық күйде кең таралған болып есептеледі: 

А) қатты және сұйық 

В)тек қана қатты 

С) тек қана сұйық газ тәрізді 

Е) газ тәрізді және сұйық 

45. ҚР- да уран өндіруші болып   табылатын комбинат: 

А) Ақмола кен-химиялық 

В)Жезказган кен өндіру 

С) Балхаш кен өндіру 

Д) Жейрам кен өндіру 

Е) Карагайлы кен өндіру 

46. Маңызды жасанды изотоптар: 

 А) Cs,   Sr,   Ru,   Ce,  I,    Zn    

В) Cs,     Sr,   Ru,   Ce,  I,    Al 

С) Cs,     Sr,   Ru,   Ce,  I,    TL 

Д) Cs,    Sr,   Ru,   Ce,  I,    Pu 

Е) Cs,    Sr,   Ru,   Ce,  I,     Ti 

47. Қай аралықта ең көп ядролық сынақ өткізілді: 

А)  1951-1955ж.ж және 1958-1959ж.ж 

В)1952-1956ж.ж және 1959-1960ж.ж 

С) 1953-1957ж.ж және 1960-1961ж.ж 
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Д) 1954-1958ж.ж және1961-1962ж.ж 

Е) 1955-1959ж.ж және 1962-1963ж.ж 

48. ҚР ядролық жарылыс саны: 

А) 467;    В)468;    С) 469;    Д) 470;   Е) 471; 

49. Ядролық энергетиканың ОПС-қа әсері: 

А) ауыр металдардың жерге отыруы 

В) ауыр металдардың суға түсуі 

С) жердің жыртылуы 

Д) сұйық қалдықтардың буға айналуы 

Е) қатты қалдықтардың аэрозодарға айналуы  

50. ЧАЭС-ғы апатта радиойод белсенділігі құрайды(млн. Ku) 

А) 90 

В) 100 

С) 110 

Д) 120 

Е) 130 

 

51. Ядролық энергетиканың ӨҚЖ-не әсері: 

А) ауыр металдардың жерге түсуі 

В) ауыр металдардың суға түсуі 

С) гидросфера және атмосфераның жылулық ластануы 

Д) сұйық қалдықтардың буға айналуы 

Е) қатты қалдықтардың аэразольдерге айналуы 

 

52. Қазіргі таңда ҚР территориясында РАҚ көлемі шамамен (млн.т) құрайды: 

А) 237;    В) 247;   С) 257;    Д) 267;    Е) 277 

 

53. Конденционерлеуге дейін қалдықтар: 

А) сұрыпталады 

В) сақталады 

С) қайта өңделеді 

Д) жиналады 

Е) сұрыпталады және қайта өңделеді 

 

54. Ядролық қаруды сынауға шектеу таралы құжатқа қай жылы қол қойылды: 

А) 1963 
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В) 1964 

С) 1965 

Д) 1966 

Е) 1967 

 

55. Радиациялық жарылыс кезінде радиоактивті заттар атмосфераның мына 

бөліктеріне таралады: 

А) тропосфераға және мезосфераға 

В) тропосфераға және стротосфераға 

С) тропосфераға және ионосфераға 

Д) тропосфераға және экзосфераға 

Е) стратосфераға және мезосфераға 

 

56. 1963 жылдан кейін ҚР-да жерүсті ядролық сынақтарының саны: 

А) 122;   В)123;   С) 124;   Д) 125;   Е) 126 

 

57.  ЯОЦ өнеркәсіптерінде қызметкерлердің ұжымдық нәтижелі мөлшері 

жылына шамамен ( адам-Зв/Гвт(эл) жылына): 

А) 8;   В) 7;   С) 6;   Д) 5;   Е) 4 

 

58. ЧАЭС-да болған жарылыс кезінде 2км биіктігі бар бұлттың радиоактивтілігі 

(млн Кu) құрайды:  

А) жүздеген 

В) бірнеше жүздеген 

С) ондаған 

Д) бірнеше ондаған 

Е) ондаған және жүздеген 

 

59. РАҚ – бұл заттар:  

А) қалдықсыз технологияларда қолданған 

В) залалсыздандырылған 

С) зиянсыз 

Д) зиянды 

Е) аз қалдықты технологияларда қолданған 

 

60. Бұрынғы СЯП орнында ... млн т. астам орташа активті РАҚ сақталған: 

А) 6;   В) 7;   С) 8;   Д) 9;   Е) 10  

 

61. РҚН – бұл ... 

А) радиоактивті қауіпсіздік нормасы 

В) радиоактивті биология нормасы 

С) радиоактивті биоэкология нормасы 

Д) радиоактивті биоэкотоксикология нормасы 
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Е) радиоактивті биогеоэкотокмикология нормасы 

 

62. Сs-137 және Sr-90 жртылай ыдырау периоды тең: 

А) 26 

В) 27 

С) 28 

Д) 29 

Е) 30 

 

63. Кен игеру, оны өңдеу, тасымалдау, энергия шығару, қалдықтарды қайта 

өңдеу – бұл ... 

А) АЭС 

В) ЯОЦ барлық кезеңдері 

С) РХЗ 

Д) ЯОЦ негізгі кезеңі 

Е) ЯОЦ соңғы кезеңі 

 

64. АЭС реакторы үшін шамамен 40т отын алғанда қанша (т) қалдық түзіледі: 

A) 7000 

B) 8000 

C) 9000 

D) 10000 

E) 11000 

65.  Кәсіпорындардан  2000 км радиусте мекендейтін халық үшін ұжымдық 

дозалар  шамалы осылай бағаланады: 

A) 0,24 

B) 0,25 

C) 0,26 

D) 0,27 

E) 0,28 

66. ЧАЭС-тің жарылу кезінде  радиоактивтік тозаңның құрамында 

радионуклидтің небәрі ( адам-Зв/Гвт(эл) жылына): 

A) 20 

B) 30 
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C) 40 

D) 50 

E) 60 

67. Радиоактивтік қалдықтардың сәулелену құрамына байланысты 

классифицияланады: 

A) α-, β-. γ- 

B) рентгендік 

C) ультракүлгің 

D) инфрақызыл 

E) ғарыштық 

68. Семей ядролық сынақ полигон шекарасында радиоактивтік қалдықтардың 

орта белсенділігі шамамен ..... млн: 

A) 11 

B) 12 

C) 13 

D) 14 

E) 15 

69. HРБ-99 ионизациялық бастаулар таралмайды: 

A) K-40 адамның денесінде 

B) α- 

C) β- 

D) γ- 

E) нейтрондық 

 

70. Жеке дамуда кемістіктердің және кемтарлықтардың  пайда болуына  

әкелетін заттар. 

А. Терогендік 

Б. Концерогендер 

В. Ингибитор 

Д. Соматикалық клеткалар 



134 

 

Е. Токсикоз 

 

 

71. Э.И.Слепян бойынша  барлық жағдайда қоршаған  орта әсерінен 

 тератогенездің дамуы қанша топқа бөлінеді? 

А. 3 

Б. 2 

В. 4 

Д. 5 

Е. 8 

72. Парниктік (жылулық) эффектің түзілуінде қандай қосылыс негізгі рөл 

атқарады? 

А. Көміртек диоксиді 

Б. Метан 

В. Фреондар 

Д. Су буы 

Е. Күкірт диоксиді 

 

73. Республикамызда  улы  токсиканттармен  атмосфераның ластануынан қай 

облыс алдынғы орынды иеленеді. 

А. Ақтөбе 

Б. Атырау 

В. Алматы 

Д. Астана 

Е. Қарағанды 

 

74. Адамның саналы тіршілігі оның дамуын қамтамасыз ететін негізгі фактор 

болып табылатын биосфераның күйі не? 

А. Ноосфера 

Б. Гемосфера 

В. Тропосфера 

Д. Этносфера 

Е. Ионосфера 

 

75. Ғалымдардың есептеулері бойынша  адамдардың денсаулық  жағдайының 

дұрыс болуының  18-20%-ы неге байланысты болады? 

А. Қоршаған орта жағдайларына 

Б.  Өмір сүру салтына 

В. Тамақтануына 

Д. Тұқым қуалауына 

Е. Демалуына 

 

76. Денсаулық дегеніміз не? 
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А. Аталғандардың барлығы 

Б. Ауырмау, тыныш ұйықтау 

В. Тіршілікке қабілетті болу 

Д. Ағзаның дене мүшелері мен ақыл-ойының толық жетілуі  

Е. Ағзадағы барлық процестердің дұрыс жүруі 

 

77. Табиғи сулары БАЗ (ПАВ) ластайтын негізгі ластаушы көзі не? 

А. Қаланың ағын сулары 

Б. Атмосфералық жауындар 

В.  Өндірістік ағын сулар 

Д. Ауыл шаруашылығы 

Е. Табиғи сулар 

 

78. Адам экологиясын зерттеу қай жылдардан басталды? 

А. 1960 

Б. 1872 

В. 1991 

Д. 2000 

Е. 1963 

 

79. Бүкіл жер шарында, ластаушы заттардың түспеген, кездеспейтін жері 

А. Дұрыс жауап жоқ 

Б. Антрактида 

В. Гидросфера 

Д. Атмосфера 

Е. Қазақстан 

 

80. Қоршаған ортаның антрапогендік ластану дегеніміз не? 

А. Қоршаған ортаға адамдардың кері әсері 

Б. Жер сілкінісі 

В. Су басу 

Д. Жанартаулардың атқылауы 

Е. Дұрыс жауап жоқ 

 

81. Жер планетасының экологиялық проблемаларын зерттейтін қай экология? 

А. Әлемдік экология  

Б. Инженерлік экология 

В. Геоэкология 

Д. Өндіріс экологиясы 

Е. Әлеуметтік экология 

 

82. Адамзат баласының сыртқы орта температурасына  бейімделуі қанша топқа 

бөлінеді? 
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А. 3 

Б. 2  

В. 5 

Д. Бөлінбейді 

Е. 7 

 

83. Адамның тіршілік етуіне қажетті биосфера компоненттері 

А. Жер, су, ауа, топырақ,  

Б. Техносфера  

В. Мұз, өсімдік, білім  

Д. Ғарыштық кеңістік 

Е. Адам санының өсуі 

 

84.  Қоршаған ортаны басқару жолы не деп аталады? 

А. Экологиялық мониторинг 

Б. Экологиялық сараптама 

В. Экологиялық құжат 

Д. Экологиялық лицензия 

Е. Экологиялық аудит 

 

85. Экологиялық мониторинг қандай деңгейде жүргізіледі? 

А. Қалалық, аймақтық, мемлекеттік 

Б. Жергілікті 

В. Өндірістік 

Д. Мемлекеттік 

Е. Қалалық 

 

86.  Қоршаған орта жағдайын кешенді түрде бақылау, бағалау және болжау 

 жүйесі қалай аталады? 

А. Мониторинг 

Б. Кадастр 

В. Домпинг 

Д. Экологиялық карталау 

Е. Сарапттама 

 

87. Экожүйенің биотикалық компоненті қандай? 

А. Тірі ағзалар 

Б. Климаттық режим 

В. Ортаның физикалық қасиеттері 

Д. Ылғалдылық пен температура 

Е. Температура мен қысым 
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88. Жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруі нәтижесінде болатын ішкі 

ядролық қуаттың пайдалануға негізделіп жасалған қару  

1. Ядролық 

2. Химиялық 

3. Бактериологиялық 

4. Өткір радиация 

5.   Зымыран 

 

89. Ядролық жарылыстың түрлері 

1. Ауада, жер (су) бетінде, жер (су) астында 

2. Ауада 

3. Су бетінде 

4. Ауада, жер бетінде 

5. Дұрыс жауап жоқ 

 

90. Ядролық жарылыстың зақымдау факторлары нешеу 

1. 5 

2. 6  

3. 4 

4. 7 

5. 3 

 

91. Иондаушы сәулелерді шашатын заттар 

1. Радиоактивті заттар 

2. Биологиялық 

3. Химиялық 

4. Термиялық 

5. Физикалық 

 

92. СИ жүйесіндегі сәулеленудің сіңірілген дозасын бағалайтын өлшем 

1. Грей (Гр) 

2.   БЭР 

3. Зиверт (Зв) 

4. Тротил 

5. Рентген (Р) 

 

93. Сәулеге үшыраған дене массасының сіңірілген бірлігінің сәулелену 

энергиясының мөлшері 

1. Сіңірілген доза 
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2. Эквивалентті доза 

3. Тиімді эквивалентті доза  

4. Радиациялық доза 

5. Аталғанның барлығы 

 

94. Радиоактивті сәулеленудің қанша түрі бар 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 5 

5. 1 

 

95. Альфа- бөлшекті басқаша қалай атайды 

1. Гелий атомының ядросы 

2. Натрий атомының ядросы 

3. Калий атомының ядросы 

4. Стронций атомының ядросы 

5. Полоний атомының ядросы 

 

96. Атомдық салмағы мен атомдық заряды бар радиоактивті зат 

1. Радионуклид 

2. Радиолипид 

3. Радиосульфид 

4. Радон 

5. Гамма сәуле 

 

97. Радиоактивті өнімдердің тасталуна немесе иондаушы сәулелердің артық 

мөлшерде таралуына байланысты болатын авария 

1. Радиациялық  

2. Химиялық 

3. Топологиялық 

4. Тектоникалық 

5. Космостық 

 

98.  Өткір радиацияның ерекет ету мерзімі  

1. 10-15 секунд 

2. 1 секунд 

3. 20 секунд 

4.   36 секунд 
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5. 75 секунд 

 

99. Химиялық барлау приборлары  

1. ӘХ БП  

2. ИД-11  

3. ДП-22В  

4. ДКБ –50А  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

100. Жарылыстан жан – жаққа өте қатты шапшаңдықпен тарайтын жоғары 

қысымдағы ауа соққысы 

1. Соққы толқыны  

2. Электромагниттік импульс  

3. Радиоактивті ластану  

4. Өткір радиация  

5. Жарықты сәулелену  

 

101. Гамма сәулелер мен нейтрондардың сыртқы әсерінен және организмге 

радиоактивті заттардың енуінен болатын ауру 

1. Сәуле ауруы  

2. Қан уаруы  

3.   Өкпе ауруы  

4. Өткір сәуле ауруы 

5. Бүйрек ауруы 

 

102. Сәуле ауруының түрлері  

1. Өткір және созылмалы ауруы  

2. Созылмалы сәуле  

3. Өткір сәуле ауруы 

4. Ұзақ сәуле ауруы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

103. Өткір сәуле ауруының неше дәрежесі бар 

1. 4 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. Болмайды 
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104. Жеке қорғаныс құралдарын атаңдар  

1. Аталғанның барлығы  

2. Газқағарлар 

3. АИ-2 дәрі-дәрмек қобдишасы 

4.   ИПП-8 пакеті  

5. Дозиметрлер  

 

105. Дозиметрлік барлау приборларын атаңдар  

1. Аталғанның барлығы  

2. ДП-22В  

3. ИД-1  

4. ИД-11  

5. ДП-70  

106. Ауаны сырттан алмай өз алдына таза ауа жиналған ыдыстан (баллон) 

демалуға арналған газқағар  

1. Айырушы  

2. Демалдырушы   

3. Сүзгіш   

4. Тазартқыш  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

107. Сүзгіш газқағарды ата  

1. Аталғанның барлығы  

2. ГП -5  

3. ГП - 5М 

4. ГП - 7 

5. ГП - 7ВМ 

 

108. АИ-2 дәрі –дәрмек қобдишасының қанша ұяшығы бар 

1. 7 

2. 2 

3. 3 

4. 5 

5. 6 

 

109. Ядролық зақымдау факторынан қорғайтын қорғаныс ғимараттарын ата  
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1. Аталғанның барлығы  

2. Панаханалар  

3. Радиациядан қорғайтын орындар 

4. Қарапайым жасырыну орындары  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

110. Панахана бөлмелерін ата  

1. Негізгі және қосалқы  

2. Негізгі  

3. Негізгі және желдеткіш  

4. Қосалқы және жылыту  

5. Сумен жабдықтау  

 

111. Панаханадағы ауыз су қоры әрбір адамға қанша литр есеппен жасалады  

1. 3 

2. 1 

3. 2 

4. 4 

5. 5 

 

112. Адам денесінің ашық бөліктерінен, киімдерінен, жеке-дара қорғану 

құралдарынан РЗ-ды және УЗ-ды тазалау қалай аталады   

1. Жартылай санитарлық тазалау  

2. Толық санитарлық тазалау  

3. Дегазация  

4. Аталғанның барлығы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

113. Ауру жұқтыратын немесе ауру тасымалдайтын микробтарды жоюға 

арналған шаралар  

1. Дезинфекция  

2. Дезактивация  

3. Дегазация  

4. Аталғанның барлығы  

5. Дұрыс жауап жоқ  
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114. Жарақаттанған кезде өзіне немесе қарапайым дәрігерлік көмек көрсету 

қалай аталады   

1. Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету  

2. Екінші дәрігерлік көмек  

3. Арнайы дәрігерлік көмек 

4. Дәрігерлік көмек  

5. Аталғанның барлығы  

 

115. Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізудің негізгі мақсаты  

1. Аталғанның барлығы   

2. Адамдарды құтқару  

3. Жарақаттандарға көмек көрсету 

4. Апатқа ұшыраған және бүлінген жерлерлегі құтқару  

5. Қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге жағдайлар жасау   

 

116. Адамдарды құтқару жұмыстарынның сипаты бойынша жіктелуі  

1. Құтқару, арнаулы (жедел), қосалқы  

2. Құтқару, қосалқы  

3. Арнаулы  

4.  Арнаулы,қосалқы,кезектескен  

5. Құтқару, арнаулы  

 

117. ТЖ-ды барлаудың түрлері   

1. Аталғанның барлығы  

2. Әуе  

3. Су,өзен, теңіз, арқылы жүргізілетін барлау  

4. Құрлықта   

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

118. Радиоактивті заттарды сезіп, олардың шамаларын анықтайтын, сәулелерін 

зерттейтін құралды ата  

1. Дозиметр  

2. Рентгенометр  

3. Нанометр  

4. Радиометр  

5. Индикатор  
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119. Ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер мен нейтрондар ағыны 

қалай аталады   

1. Өткір радиация   

2. Соққы толқыны  

3. Жарықты сәулелену  

4. Электромагниттік импульс  

5. Жердің радиоактивті ластануы  

 

120. Радиациялық қауіпті объектілер   

1. Авария кезінде жаппай радиациялық зақымдану болуы мүмкін объектілер  

2. Өсімдіктердің радиациялық зақымдануына әкелетін аймақ  

3. Радиоактивті өнімдердің тасталуының нәтижесінде болатын апат  

4. Авария әсерінен жануарлардың зақымдануы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

 121. ТЖ-да халықты қорғау шараларын ата  

1. Аталғанның барлығы  

2. Инженерлік  

3. Көшіру  

4. Радиация мен химиядан қорғау  

5. Медициналық  

 

122. Ядролық жарылыс эквивалентін ата  

1. Тротил  

2. Рад  

3. Тонна  

4. Рентген  

5. БЭР  

  

123. Теріні қорғайтын құралды атаңыз  

1. Комбинезон  

2. Газқағар  

3. Маска  

4. Респиратор  

5. Дұрыс жауап жоқ  
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124. Адсорбент деп аталатын қатты дененің үстіндегі газ бен буды жұтуды 

қалай атайды  

1. Адсорбция  

2. Хемосорбция  

3. Катализ  

4. Гликолиз  

5. Дұрыс жауап жоқ  

  

125. Жер қыртысында немесе мантияның үстінгі бөлігінде болған қозғалыс пен 

жарылыс нәтижесінде пайда болған ауытқу түріндегі жер асты дүмпуі мен 

қозғалысы 

1. Жер сілкінісі 

2. Вулкан 

3. Қар көшкіні 

4. Сел 

5. Опырмалар 
 

126.  Тірі организмдердің қаза болуына және материалдық құндылықтардың 

жойылуына әкелетін, бақылаусыз жану процесі 

1. Өрт 

2. Жарылыс 

3. Жер сілкінісі 

4. Дауыл 

5. Жарық 

 

127.  Жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруі нәтижесінде болатын ішкі 

ядролық қуаттың пайдалануға негізделіп жасалған қару  

1. Ядролық 

2. Химиялық 

3. Бактериологиялық 

4.   Өткір радиация 

5. Зымыран 

 

128.  Ядролық жарылыстың түрлері 

1. Ауада, жер (су) бетінде, жер (су) астында 

2. Ауада 

3. Су бетінде 

4. Ауада, жер бетінде 

5. Дұрыс жауап жоқ 

 



145 

 

129.  Ядролық жарылыстың зақымдау факторлары нешеу 

1. 5 

2. 6  

3. 4 

4. 7 

5. 3 

 

130.  Иондаушы сәулелерді шашатын заттар 

1. Радиоактивті заттар 

2. Биологиялық 

3. Химиялық 

4. Термиялық 

5. Физикалық 

 

131.  СИ жүйесіндегі сәулеленудің сіңірілген дозасын бағалайтын өлшем 

1. Грей (Гр) 

2. БЭР 

3. Зиверт (Зв) 

4. Тротил 

5. Рентген (Р) 

 

132. Сәулеге үшыраған дене массасының сіңірілген бірлігінің сәулелену 

энергиясының мөлшері 

1. Сіңірілген доза 

2. Эквивалентті доза 

3. Тиімді эквивалентті доза  

4. Радиациялық доза 

5. Аталғанның барлығы 

 

133.  Радиоактивті сәулеленудің қанша түрі бар 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 5 

5. 1 

 

134.  Альфа- бөлшекті басқаша қалай атайды 

1. Гелий атомының ядросы 

2. Натрий атомының ядросы 
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3. Калий атомының ядросы 

4. Стронций атомының ядросы 

5. Полоний атомының ядросы 

 

135.  Атомдық салмағы мен атомдық заряды бар радиоактивті зат 

1. Радионуклид 

2. Радиолипид 

3. Радиосульфид 

4. Радон 

5. Гамма сәуле 

 

136.  Радиоактивті өнімдердің тасталуûна немесе иондаушы сәулелердің артық 

мөлшерде таралуына байланысты болатын авария 

1. Радиациялық  

2. Химиялық 

3. Топологиялық 

4. Тектоникалық 

5. Космостық 

 

137. Жарылыстан жан – жаққа өте қатты шапшаңдықпен тарайтын жоғары 

қысымдағы ауа соққысы 

1. Соққы толқыны  

2. Электромагниттік импульс  

3. Радиоактивті ластану  

4. Өткір радиация  

5. Жарықты сәулелену  

 

138. Гамма сәулелер мен нейтрондардың сыртқы әсерінен және организмге 

радиоактивті заттардың енуінен болатын ауру 

1. Сәуле ауруы  

2. Қан уаруы  

3. Өкпе ауруы  

4. Өткір сәуле ауруы 

5. Бүйрек ауруы 

 

139. Сәуле ауруының түрлері  

1. Өткір және созылмалы ауруы  

2. Созылмалы сәуле  
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3. Өткір сәуле ауруы 

4. Ұзақ сәуле ауруы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

140.  Өткір сәуле ауруының неше дәрежесі бар 

1. 4 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. Болмайды 

 

141.  Жеке қорғаныс құралдарын атаңдар  

1. Аталғанның барлығы  

2. Газқағарлар 

3. АИ-2 дәрі-дәрмек қобдишасы 

4. ИПП-8 пакеті  

5. Дозиметрлер  

 

142.  Дозиметрлік барлау приборларын атаңдар  

1. Аталғанның барлығы  

2. ДП-22В  

3. ИД-1  

4. ИД-11  

5. ДП-70 

 143. Ядролық зақымдау факторынан қорғайтын қорғаныс ғимараттарын ата  

1. Аталғанның барлығы  

2. Панаханалар  

3. Радиациядан қорғайтын орындар 

4. Қарапайым жасырыну орындары  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

144. Адам денесінің ашық бөліктерінен, киімдерінен, жеке-дара қорғану 

құралдарынан РЗ-ды және УЗ-ды тазалау қалай аталады   

1. Жартылай санитарлық тазалау  
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2. Толық санитарлық тазалау  

3. Дегазация  

4. Аталғанның барлығы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

145.  Радиоактивті заттарды сезіп, олардың шамаларын анықтайтын, сәулелерін 

зерттейтін құралды ата  

1. Дозиметр  

2. Рентгенометр  

3. Нанометр  

4. Радиометр  

5. Индикатор  

 

146.  Ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер мен нейтрондар 

ағыны қалай аталады   

1. Өткір радиация   

2. Соққы толқыны  

3. Жарықты сәулелену  

4. Электромагниттік импульс  

5. Жердің радиоактивті ластануы  

 

147.  Радиациялық қауіпті объектілер   

1. Авария кезінде жаппай радиациялық зақымдану болуы мүмкін объектілер  

2. Өсімдіктердің радиациялық зақымдануына әкелетін аймақ  

3. Радиоактивті өнімдердің тасталуының нәтижесінде болатын апат  

4. Авария әсерінен жануарлардың зақымдануы  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

148. Ядролық жарылыс эквивалентін ата  

1. Тротил  

2. Рад  

3. Тонна  

4. Рентген  

5. БЭР  

 

149. Өткір радиацияның әрекет ету мерзімі  

1. 10-15 секунд 
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2. 1 секунд 

3. 20 секунд 

4. 36 секунд 

5. 75 секунд 

 

150. Химиялық барлау приборлары  

1. ӘХ БП  

2. ИД-11  

3. ДП-22В  

4. ДКБ –50А  

5. Дұрыс жауап жоқ  

 

Терминологиялық сөздік 

Белсенділік (Б) – белгілі уакыт аралығында белгілі энергетикалық 

жағайдағы радионуклидтердің қандай да бір мөлшерінің радиоактивтілігінің 

шамасы. 

 

Ядролық реактордың белсенді зонасы – атом ядроларының тізбекті 

ыдырау рекакциясына ұшырайтын ядролық отын орналасқан реактордың 

бөлімі. 

 

Минималды мәнді белсендік (ММБ) – бөлмеде немесе жұмыс орнында 

иондаушы сәулеленудің ашық көзінің белсенділігі, егер белсенділік 

жоғарыласа, осы сәулелену көзін қолдануға мемлекеттік санэпидбақылау 

органдарының рұқсатын алу қажет.  

 

Альфа-ыдырау – альфа-бөлшектерді шығара жүретін химиялық 

элементтер атомдары ядроларының радиоактивті ыдырауы. Ыдыраудың бұл 

түрі ядролардың қарапайым бөлшектері арасында ең аз байланыстырушы 

энергиясы бар ауыр металдарға тән және жиі гамма-сәулеленумен қоса жүреді. 

 

Альфа-бөлшектер – кейбір радиоактивті заттармен шығарылатын гелий 

ядролары. Олар бір-бірімен айтарлықтай қатты байланысқан екі протоннан 

және екі нейтроннан тұрады. Сондықтан альфа-бөлшектер ауыр ядролардың 

құрамына тәуелсіз құрамдас бөлшектер ретінде кіреді.  

 

Аннигиляция – тыныштық массасы нөлден басқа болатын қарапайым 

бөлшектердің фотонға айналуы. Мысалы,электрон және позитронның 

қақтығысуы кезінде екі бөлшек те жарық квантына айналады. Сонымен бірге, 

екі бөлшектің энергиясы, оған қоса, олардың тыныштық массасымен 

байланысты энергиясы да фотондар энергиясына айналады.  
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Антипротон – массасы протон массанына тең, бірақ теріс электрлік 

заряды бар қарапайым бөлшек.  

 

Радиациялық қауіпсіздік – өндіріс жұмысшыларын және халықты 

иондаушы сәулененуден қорғауға бағытталған шаралар.  

 

Бета-ыдырау – атом ядролары бета-бөлшектерді (электрондар және 

позитрондар) шығара жүретін радиоактивті ыдыраудың бір түрі. Бета-

бөлшектерді шығару ядро массасын аз азайтады, бірақ бұл кезде ядроның оң 

заряды бірге ауысады. Бета-ыдырау нәтижесінде атом ядросы басқа элементтің 

бір изотопына айналады, егер электрон (яғни ядро заряды артты) шығара жүрсе, 

онда Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінде тұрған орнынан оңға жылжиды, 

ал егер позитрон (яғни ядро заряды азайды) шығарылса, онда солға жылжиды. 

 

Бетатрон – үлкен энергияларға дейін электрондарды жылдамдатуға 

арналған құрылғы. 

 

Бета-бөлшектер – бета-ыдырау кезінде радиоактивті элементтермен 

шығарылатын бөлшектер.  

 

Радиоактивті сәулеленудің биологиялық «әсері» - сыртқы және ішкі 

сәулелену әсерінен атомдар, молекулалар, жасушалар және жасуша аралық 

заттардың иондануы нәтижесінде тірі организмдерге пайда болатын физика-

химиялық өзгерістер. Радиоактивті сәулеленудің биологиялық әсерінің 

алғашқы реакцияларын түсіндіретін екі кең таралған тория бар олар: тік және 

жанама әсер теориялары. Бірінші теорияға бойынша, сәулелену әсерінен пайда 

болатын иондану күрделі нәруыз молекулаларының химиялық 

байланыстарының үзілуіне алып келеді. Екінші теорияға сүйенсек, алғашқы 

реакциялар организм ұлпаларының негізін құрайтын суда өтеді. Су сутегіге 

және ОН радикалына ыдырайды, олар әр түрлі нәруыз молекулаларына 

қосылып олардың хмимялық құрылысын өзгертеді. 

 

Өтпелі радиацияның заттармен әрекеттесуі – бұл альфа-, бета- және 

гамма-сәулелердің, сонымен қатар, нейтрондардың заттардың атомдары және 

молекуларымен әрекеттесуі. Альфа- және бета-бөлшектер молекулалар және 

атомдардың аралысынан откенде олардың сыртқы орбиталарының 

электрондарымен қақтығысады. Бөлшектердің электрлік өрістері атом немесе 

молекуланың сыртқы қабатындағы электрондармен әрекеттесіп, электрондарды 

жылдамдатады және олардың кейбіреулетін жулып алып кетеді. Осылайша, 

молекула немесе атомның электрлік бейтараптылығы бұзылып, олар 

ионданады, яғни оң зарядқа ие болады.  

Бета-бөлшектер өз жолдарының соңында зат атомының сыртқы электрон 

қабатына қосылып және оны теріс ионға айналдыруы мүмкін. Альфа-
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бөлшектердің иондаушы қабілеті бета-бөлшектің иондаушы қабілетінен 

айтарлықтай жоғары.  

 Гамма-сәулелер кедергілердің үлкен қалыңдығынан өте алады. гамма-

сәулелер кванттарында электрлік заряд жоқ, сондықтан олардық заттармен 

әрекеттесуі альфа- және бета-бөлшектердің әрекеттесіне қарағанда өзгеше.  

 Нейтрондардың затпен әрекеттесуі шашырау және тартып алу түрінде 

белгілі.  

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы (ДДСҰ) – біріккен ұлттар 

ұйымы, оның қызметі аса қауіпті аурулармен күресуге, халықаралық 

санитарлық ережелерді асауға бағытталған. Женевада 1946ж құрылған. 

 

Гамма-сәулелер – көрінбейтін электромагниттік сәулелену. Әр түрлі 

ядролық процестерде, сонымен қатар, жоғары жылдамдықтағы зарядталған 

бөлшектердің (электрондар және т.б) тоқтауы кезінде шығады және жоғары 

өтпелі қасиетке ие.  

Тұрғылықты жерді қатерсіздендіру –радиоактивті заттарды шайып 

тастау, жердің беткі қабатын алу, жерді қайта жырту немесе қатерсіз 

топырақпен немесе басқа да залалсыз қосалқы материалдармен көму.  

 

Дейтерий (ауыр сутегі) – массалық саны 2-ге тең сутегі изотобы. 

Дейтерий ауыр судың құрамына кіреді, кәдімгі суда 0,01-0,02% мөлшерінде 

болады. Дейтерий қоры іс жүзінде сарқылмайды.  

 

Дейтрон – дейтерий атомы ядросы. Бір протоннан және бір нейтроннан 

тұрады және ядролық күшпен байланысқан әң карапайым бөлшек жүйесі болып 

табылады.  

 

Ядролардың бөлінуі–ауыр элементтер атомдарының орташа мәнді 

атомдық массасы бар екі атом ядросына бөлінуі.Аур элесент атом ядросымен 

нейтронды жұту кезінде болады және энергияның үлкен мөлшерін бөлумен 

жүреді.  

 

Бөлінетін заттар – тізбекті ядролық ажырау рекакциясы кезінде 

энергияны көп шығаратын заттар. Іс жүзінде бөліну қабілетіне ие, мысалы, 

уран - 233, уран - 235, плутоний – 239. 

 

Мөлшер–ауыр емес заттың немесе энергияның саны немесе 

концентрациясы. Адам немесе жануар организмімен алынған зат санының 

шамасы. 

 

Сәулелену мөлшері – радиация деңгейі шамасының сәулелену 

ұзақтылығын туындысы. 
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Шекті мөлшер – физиологиялық реакциялар шегінен шығатын организм 

деңгейіндегі өзгерістерді тудыратын ең аз мөлшер.  

 

Жұтылған мөлшер (ЖМ) – сәулеленген дененің бірлік массасымен 

жұтылған сәуле энергиясының мөлшері, СИ жүйесінде греймен өлшенеді.  

 

Шектік рауалы мөлшер (ШРМ) – организм немесе олардың жүйелеріне 

енген кезде оларға кері әсерін тигізбейтін зиянды агнттің ең жоғарғы мөлшері. 

ШРМ бір уақытқа немесе белгілі уақытқа (сағат, күн, жұмыс аптасы және т.б.) 

анықталады.  

 

Дозиметрлік құрылғылар – радиациялық зерттеу және дозамертлік 

бақылау жүргізуге арналған рентгенометрлер, радиометрлер және дозиметрлер.   

 

Табиғи радиация – ғарыштан және қоршаған ортадағы табиғи 

радиоактивті элементтерден шығатын иондаушы сәулелердің жиынтық ағымы.  

 

Табиғи радиоактивтілік – атом ядроларымен материалдық бөлшектерді 

өздігінен шығару. Ол екі жағдайда болуы мүмкін: альфа- және бета-

радиоактивтілік.  

 

Иондаушы радиация – тік немесе жанама иондануды тудыра алатын 

бөлшектерден немесе квнт энергиясынан туратын кез келген сәулелену. 

Біріншісіне электрондар, протондар, альфа-бөлшектер және иондануды тудыра 

алатын жеткілікті кинетикалық энергиясы бар т.б. жатады. Екіншісіне – 

нейтрондар, фотондар және ядролық өзгерісті тудыруға ықпал ететін т.б. 

жатады.  

 

Жасанды радиоактивтілік–адамның шаруашылық әрекетінен 

туындайтын радиоактивтілік.  

 

Радиациялық экология – радиоактивті заттардың (нуклидтер) 

организмге, экожүйелерде нуклидтердің таралуын және орын ауыстыруын 

зерттейтін экология бөлімі.  

 

Радиоактивті ластану – қолданыстағы нормалар және ережелерде 

белгіленген мәндерден асатын мөлшерде радиоактивті заттардың әр түрлі 

нысандардың бетінде оналасуы.   

 

Радиоактивтілік – бір химиялық элементтің тұрақсыз изотобының басқа 

элемент изотобына қарапайым бөлшектер немесе ядролар бөле жүретін 

өздігінен айналу процесі. 
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Радиация – қандай да бір көзден (Күн, иондаушы, өтпелі) шығатын 

сәулелену (атомдық бөлшектер, электромагниттік толқындар).  

 

Радиолиз – иондаушы сәулелер әсерінен хмимялық заттардың ыдырауы.   

 

Радиопротектор – иондаушы сәулелер әсеріне организмнің 

тұрақтылығын жоғарылататын химиялық қосылыстар. 

 

Радиорезистенттілік–иондаушы сәулелер әсерінебиологиялық 

объектілердің тұрақтылығы. 

 

Радиосенсибилизация–сәулелендіретін биологиялық объектілердің 

радиосезімталдылығын жоғарылату.  

 

Радиостимуляция – аз мөлшерлі сәулелендіру арқылы организмнің 

тіршілік процестерін күшейту.  

 

Радиосезімталдылық – иондаушы сәулелерге биологиялық 

объектілердің сезімталдылығы. 50% жасушаның немесе организмнің (ЛД 50) 

өліміне алып келетін сәулелену мөлшерінің шамасы өлшем бірлігі болып 

табылады. 

 

Қалдықтарды орналастыру – жер бетінде қалдықтарды реттеп 

орналастыру, жер бетінен белгіленген тереңдікте оларды көму. 

 

Қауіп бойынша ақпаратты тарату – қоғамға тиімді ақпарат жеткізуге 

бағытталған әрекеттер. 

 

Санитарлы-гигиеналық нормалар–тіршілік жағдайларын, өмірге 

қолайлы және денсаулыққа қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ететін 

санитарлы-гигиеналық және адамның қоршаған ортасы сапасының 

көрсеткіштері. 

 

Радиоактивті ластану деңгейі – радиоактиті ластануды сандық 

сипаттайтын өлшем.  

 

Радиациялық фон–ғарыштық сәулелену қарқындылығы және қоршаған 

табиғи ортада радионуклидтердің болуымен анықталатын иондаушы 

радиацияның табиғи деңгейі.  

        Абиотикалық фактор – өлі табиғаттың әсері, жылу, жарық, қысым, 

ылғылдылық, желдің әсері жатады. 

        Адам дегеніміз – үш түрлі күрделі жүйелерден тұратын, жаратылыстың ең 

жоғарғы сатысындағы тіршілік иесі. 
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        Адам өмірінің жағдайы - адамның қажеттілігінің сандық байланысы және 

әлеуметтік, антропогендік, табиғи-антропогендік және табиғи жағдайлар және 

мүмкіндіктер оларды қамтамасыз ету. 

       Адамның бір мекенде тұрақтап орналасуы- адамның қызмет жағдайына, 

яғни жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін жұмыс орнындағы 

сыртқы ортаның физикалық химиялық биологиялық және эстетикалық 

факторлар жиынтығы. 

       Адамның жұмыс қабілеттілігі - адамның негізгі қасиеті, физиологиялық 

және психологиялық қызметінің жағдайымен анықталадыжәне талап етілген 

уақыт ішінде белгілі қызметті орындау қабілетімен сипатталады. 

       Азық тізбегі-(трофикалық тамақтану) түрлер немесе топтар тізбегі. 

       Антропоген- адамдардың пайда болған заманынан бастап қазіргі заман 

аралығындағы геологиялық дәуір. Антропогеннің ұзақтығы әр тұрлі ол 600 мың 

1млн жылдан 2,5*3,5млн жылға дейін. Ол плейстоцен және голоцен болып 

бөлінеді.  

       Антропогендік әсерлер – адамзаттың қоршаған ортаға туру және 

ауыспалы түрдегі ықпалы.  

       Антропогендік жүктеме – адамдардың және олардың шаруашылық іс-

әрекетінің табиғатқа толық және оның бөлек экологиялық компоненттері мен 

элементтеріне тура және жанама әсері (ландшафт, табиғи ресурстар, тіршілік 

түрлері және т.б) 

      Антропогендік факторлар – адамдардың іс-әрекетінен пайда болатын 

факторлар. 

      Антропогенез – 1. Адамның тарихи-эволюциялық қалыптасуы мен даму 

процесі, яғни оның еңбек әрекеті сөйлеу, сонымен бірге қоғам. 2. 

Антропологияның бөлімі адамның шығу тегі туралы ілім. 

      Аурушаңдық – аурудың тұрғындар мен олардың жеке топтар арасындағы 

таралуы. 

      Ауыр металл-(  латын metaiium шахта, кен) тығыздығы 8мың кг/м 

артығырақ металл (асыл металл мен сирек металдан басқа) ауыр металлға 

жатады: Pb, Gu, Zn, Ni, Cb, CO. Сонымен қатар практикадағы ауыр металдар 

тәзәмәне мыналарды жиі қосады: Pt, Fe, Lg, Mn, Au. Барлық металдар ауыр 

токсинді. Ауыр металдардың антропогендік таралуы биосферада жануарлардың 

улануына немесе улану қаупіне өсімдік өсуінің бұзылуына әкеледі. 

      Аэробты организмдер – оттегі өте көп мөлшерде тіршілік ететін 

организмдер. Аэробты организмдерге барлық өсімдіктер мен тірі жануарлар 

тішілік қуатын қолданатындар, қышқылдану реакциясындағы босатылатын 

немесе жарықтың жұтылу кезіндегі оттектің босап швғуы жатады. 

      Биогеохимиялық айналым – химиялық заттардың табиғи неорганикалық 

табиғаттан өсімдік пен жануарлар организмі арқылы неорганикалық табиғатқа 

өайтадан айналу күйі. 

      Демография- қоғамдық ғылым халықтың құрамын санын және өсуін 

зерттейтін статикасаласы. 
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      Демографиялық жарылыс – әлеуметтік –экономикалық немесе жалпы 

экологиялық өмірдің жақсаруына байланысты халық саны өсуінің бірден 

ұлғаюы. 

     Денсаулықты нығайту- тұрғындардың денсаулығын сақтау және дәрежесін 

арттыру, адамдардың физикалық рухани және әлеуметтік амандығын 

қамтамасыз ету үшін. 

     Денсаулықты сақтау – тұлғалардың денсаулығын сақтау туралы 

мемлекеттік шаралар кешені, халықтың ең жоғары деңгейдегі өмір ұзақтығына 

жетеді. Денсаулық сақтау соның ішінде медициналық қызмет көрсетуде 

оңтайлы түрде қоршаған ортаны сақтау және адамөмірін жалпы жақсарту.  

       Дүниежүзілік қоршаған орта күні – 1972 жылы 5 маусымда қоршаған 

орта бойынша БҰҰ-ның қоршаған орта (ЮНЕП) бағдарламасы бойынша 

Бүкіләлемдік жабайы табиғатты қорғау мен басқада халықаралық саяси 

ұйымдар көмек көрметті. ДТҚС мақсаты: табиғатты қорғау жұмыстары 

бойынша артықшылығын анықтау және басқалары. ДТҚС 1980 жылдың 5 

наурызында жарияланды және әлемнің көптеген елдерінен қолдау алды.  

       Зиянды заттар – 1. Химиалық қосылыстар әсеріне адам организімінде 

белгілі бір аурулардың пайда болуы немесе денсаулықтың ауытқу күйі. 2. 

Химиялық қосылыстар нәтижесінде организімінің дамуының төмендеуі немесе 

организмге қауіптілігі, сонымен бірге осы көрсеткіштер келешек ұрпаққа да 

кері әсерін тигізуі мүмкін. 

Индивид – Жеке тұлға. Жеке бір адамның қабілеті. 

       Интоксикация – организмнің  улануы, токсикалық заттардың әсерінен 

болған оның өзінді ішкі және сыртқы болады. Эндогенді токсинді заттарға 

микробты токсиндер жұқпалы ауруларда  тері сылынуы заттарда бүйрек 

бауырдың асқынуынан зат алмасудың бұзылуы т.б жатады. Экзогенді токсинді 

заттарға жануар және өсімдік текті у, өнеркәсіп уы, әскери уландырушы заттар 

т.б жатады. 

       Канцероген – (латынша carcer рас + denesis шығу тегі) заттар немесе 

физикалық агенттер қатерлі жаңа құрылымдардың дамуын шақыртуға қабілетті 

немесе олардың пайда болуына себепші болады.  

       Күйзеліс – организмнің физиологиялық шығу жағдайы реакциялар 

жиынтығы сыртқы әсерлерге жауап туады, гомеостаздың бұзылуы.  

Ластану дегеніміз - адамзат баласының айналасын қоршаған ортаның 

экологиялық жағдайын нашарлатып, тірі организмдердің тіршілігіне зиянды 

әсер ететін, химиялық улы заттардың қоршаған ортаға түсуі, яғни бұл заттар  

қоршаған ортаға түсіп биосфераның биологиялық тепе-теңдікті бұзады. 

       Ластану индексі – ластаушының сапалық және сандық сипаттамасы. Көп 

мағыналы термин соның ішінде орта ластаушы заттардың көлемі, түсінігі және 

объектіге, организмге, сонымен бірге адамға әсер ету дәрежесі, уақытпен 

байланысы немесе процестің интенсивтілігі. 

       Метоболизм – ассимиляция және диссимиляция әрекеттерінің жиынтығы 

немесе зат алмасу.  
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       Метоболиттер – организмде зат алмасу кезінде түзілетін заттар. 

       Миграция – лат. қоныс аудару 1. Тұрғындар миграциясы- адамдардың 

көшуі, тұрғылықты жерін өзгертуімен байланысы 2. Жануарлар миграциясы – 

жануарлардың жылға жуық өмір сүрген дамуы кезеңімен байланысты.  

       Организмнің тұрақтылығы – организмнің сол немесе басқа 

тітіркендіргіштер әсері кезінде физиологиялық шегінде өмірлік маңызды 

функция көрсеткіштерін сақтау қабілеттілігі. 

       Орта жағдайы – факторлар жиынтығы – бүкіл әлемнің күн жүйесіне 

ғарыштың әсерінен қоршаған ортаның жеке даралық популяцияға немесе 

қауымдастыққа тікелей әсер етуіне дейін. 

       Орта сапасының индексі – 1. Адамды қоршаған орта жағдайының сандық 

көрсеткіші, әртүрлі мәндерде қойылған мақсаттарға және бақылаудағы 

объектілерге байланысты: кей кезде субъективті болады. Орта сапасының 

индексі балдық немесе абсолюттік көрсеткіштермен берілуі мүмкін. 

Оттегі – жер планетасында тіршілік ететін барлық тірі организмдердің тіршілігі 

үшін тыныс алуға қажетті маңызды элемент. 

       Тұқым қуалаушылық – 1. Тірі организмдердің басты қасиеттерінің бірі 

ұрпағына өзінің белгісін беру: 2. Белгі және қасиет ұрпаққа ата-анасына 

берілген айқын немесе жасырын түрде. 

       Тірі заттар – тірі организмдердің жерге тәуелсіз жүйелі тобы. 

       Экология – тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы бір-бірімен 

тығыз байланысының сипаттамасы және олардың қарым-қатынас мәселелерін 

қарастыратын ғылым.  

       Экологиялық ақпараттық жүйелер – автоматты түрлі кеңістіктік 

үйлестірілген экологиялық мәліметтерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, 

бейнелеуді, сондай-ақ бағалау мен болжауда ғылыми түрде іргелі және 

қолданбалы мәселелерді шешу үшін арналған ақпараттық бағдарламалық 

жүйелер. 

       Экологиялық бағалау – орта өмірінің жағдайын анықтау немесе оған 

қандай да бір факторлардың әсер ету дәрежесі.  

       Экологиялық жүйе кризисі – ахуал қоршаған ортада, төтенше табиғи 

немесе антропогендік факторлар әсерінен туындайды. 

       Экологиялық қауіпсіздік – жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің өмірлік 

маңызды мүдделері мен құқықтарының қоршаған ортаға антропогендік және 

өзгеде әсерлер салдарынан туындайтын қауіп-қатерден қорғалынын жай-күйі.  

       Экологиялық қауіпті аймақтары – төтеше экологилық ахуалдағы 

аймақтар, егер қолайсыз экологиялық жағдайдың салдарынан халықтың 

денсаулығына зиян келтірілген болса немесе табиғи экологиялық жүйелер 

бұзыса, өсімдіктер мен жануарлар әлемі азып-тозса, олар экологиялық қасірет 

аймақтары деп жарияланады. 

       Экологиялық қорғау – жеке бастың қоғам мен мемлекеттің экологиялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жиынтығы: азаматтарды, 

қоғамды және табиғатты адамның қоршаған ортаға жасайтын келеңсіз 
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ықпалынан қорғау мақсатын көздейді. Экологиялық қорғаудың негңһізгі 

нысаналары жеке адам және оның өмір сүруі үшін салауатты, әрі салиқалы 

түрдегі қоршаған ортаға деген құқығы. Қоғам мен елдің экологиялық жай-

күйіне тәуелді материалдық құндылықтары және басқалр. Осындай қорғаудың 

субъектілері мемлекет шығарушы атқарушы сот және мамандандырылған 

мемлекеттік құрылымдар болып табылады.  

       Экологиялық қылмыстар – қоршаған ортаға және декелеген 

нысандарына қол сұғатын қылмыстар. Экологиялық қылмыстарға мыналар 

жатады: шаруашылық пен өзге де қызметке қойылатын талаптардың бұзылуы: 

экологиялық жағынан қауіпті болатын химиялық, радиоактивті және 

бактериологиялық заттарды өндіру мен пайдалану кезінде экологиялық 

талаптардың бұзылуы: микробиологиялық не басқа биологиялық агенттер мен 

улы заттар мен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптардың бұзылуы: жер, 

су, ауаны ластау: жер қойнауын қорғау және пайдалану ережелерінің бұзылуы: 

Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау ережелерінің бұзылуы: жалпы 

экологиялық зардаптарды жою жөнінде шара қолданбау.  

      Экологилық сараптама – шаруашылық және қызметтердің қоршаған орта 

сапасының нормативтері мен экологиялық талаптарға сәйкестігі. Қоршаған 

ортаға жасалуы ықтимал кері әсерлердің және соған байланысты зардаптардың 

алдын алу мақсатында жасалынған сараптамалардың іске асырлуына қол 

жеткізілетіні туралы анықтама. 

      Экологиялық талаптар – қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін 

шаруашылық және өзге қызметке орындалуы міндетті шектеулер мен 

тыйымдар. 

Экоцид – өсімдіктер мен жануарлар әлемін жаппай жою, атмосфераны, 

жер мен су ресурстарын ластау, сонымен бірге экологиялық апатты туғызған 

немесе туғызуы мүмкін өзгеде іс-әрекеттер жасау. 

Газқағар – тыныс алу органдарын қорғайтын құрал. 

Дегазация – ластанған денеден улы заттарды жою. 

Дезактивация – радиоактивті заттармен ластанған заттарды тазалау. 

Дезинфекция – ауру жұқтыратын немесе ауру тасымалдайтын 

микробтарды жоюға арналған шаралар. 

Газқағар – тыныс алу органдарын қорғайтын құрал. 

Дегазация – ластанған денеден улы заттарды жою. 

Дезактивация – радиоактивті заттармен ластанған заттарды тазалау. 

Жарықтың сәуле шығаруы – ядролық жарылыс кезінде пайда болатын 

сәуле энергиясының ағыны. 
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Жердің радиоактивті ластануы – ядролық жарылыс бұлттарынан 

радиоактивті заттардың түсуі нәтижесінде болатын құбылыс. 

Өткір радиация – ядролық жарылыс кезінде шығатын гамма сәулелер 

мен нейтрондар ағыны.  

Панаханалар - толқын соққысынан, жарық сәулесінен, өткіш 

радиациядан және радиоактивті зақымданудан – ядролық жарылыстың 

зақымдағыш факторларынан, сондай-ақ улағыш заттардан (УЗ), бактериалдық 

құралдар мен қатты әсер ететін улы заттардан (ҚӘУЗ) ықпалынан сенімді 

қорғауды қамтамассыз ететін ғимараттар. 

Радиациядан  қорғайтын ғимараттар – бейбіт уақытта, паналайтын 

адамдардың қорғалуын қамтамасыз ететін, қымталмаған қорғаныс 

ғимараттары. 

Соққы толқыны – негізгі зақымдағыш әсер факторы, жарылыс 

кіндігінен барлық жаққа дыбыс жылдамдығымен қозғалатын, қатты сығылған 

ауаның жиналған жері. 

Электромагниттік импульс – ядролық жарылыстың  зақымдаушы 

факторы, гаммма сәулелердің қоршаған орта атомдарына тигізген әсері  және 

электрондар ағыгы мен оң иондардың түзілуінің нәтижесінде пайда болған 

электрлі және магнитті сәулелер. 

Ядролық қару - жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруі 

нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуаттың пайдалануға негізделіп жасалған 

қару.  

Радиациялық авария – аталған нысанды қалыпты пайдалану жобасымен 

алдын ала көрсетілген шекарасынан радиоактивті заттар және  

ионизациялаушы сәулелердің шығуы мен төгілуіне алып келетін, мөлшері 

пайдалану қауіпсіздігінің белгіленген шегінен асатын,                радиациялы – 

қауіпті нысандағы авария. 

Радиоактивті ластану – жер үстінің, атмосфераның, судың болмаса азық 

–түліктің, тағамдық шикізаттың және әртүрлі заттардың радиациялық 

қауіпсіздік және радиоактивті заттармен жұмыс істеу ережелеріндегі бекітілген 

шама денгейінен асатын мөлшердегі радиоактивті заттармен ластануы. 

Радиациялы қауіпті нысан – радиоактивті заттарды сақтайтын, 

өңдейтін, пайдаланатын немесе тасымалдайтын нысан. Ондағы авария немесе 

оның қирауы кезінде адамдарды, ауылшаруашылық малдары мен 

өсімдіктерінің, шаруашылық нысандарының, сондай-ақ қоршаған табиғи 

ортаның иондаушы сәулелермен сәулеленуі немесе ластануы болуы мүмкін. 

Радиоактивті ластану аймагы – аймағында радиоактивті ластануы бар 

территория немесе аймақ. 
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Радиациялық  қоргау режимі – иондаушы сәулелердің адамдарға әсерін 

төмендету мүмкіндігі мақсатыңда радиоактивті ластану аймағындағы 

қорғаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану және халықтың іс - әрекетінің 

тәртібі. 

Радиациялық бақылау – радиоактивті заттармен иондаушы заттардың 

басқа да көздерімен жұмыс кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті және санитарлы 

ережелердің нормаларын сақтауды қадағалау, сондай-ақ адамдардың сәулелену 

деңгейі және нысандағы және қоршаған ортадағы радиациялық жағдай жөнінде 

хабарлама алу. 
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Қорытынды 

 

         Радиациялық экология пәні - өзіне әр түрлі климаттық, географиялық 

жағдайлардағы  адам өмірі жайлы ақпараттар  жинаған синтетикалық  ғылым 

екенін ұмытпау керек.  

 Адамзат баласы жер бетінде пайда болған кезден бастап, табиғи 

радиоактивті заттардан қажетті дозасын алып отырған, әсіресе радиокативті 

сәулені жерден алады да қалған бөлігі космос сәулесімен келеді. Жылына адам 

200мР радиация қабылдайды. Жер шарының әрбір аймақтарында  тұратын 

халықтар әр түрлі мөлшерде радиация алады. Жылына жалпы алғанда 50-ден 

1000мР радиация қабылдайды. 

 Радиоактивті ластану – қоршаған ортаға өте қауіпті әсер әкелетін 

физикалық ластанудың түрі. Бұл ластану адам денсаулығы мен тірі ағзаларға 

радиациялық сәулелену арқылы зиянды әсер етеді. Қазіргі уақытта дамыған 

елдерде ядролық энергетиканың дамуына байланысты қоршаған ортаның 

радиациялық ластануы үлкен қауіп тудыруда. Ластанудың бұл түрі 

химиялықтан  кейін екінші орынға шықты. Кәсіби ауруларды  құлақтың 

мүкістігі, силикоз (кремнии шаңдарының  өкпеге түсуі), сәуле ауруларын алдын 

алу және олардан қорғану  әдістерін қалыптастыру, сонымен бірге  шаң-тозаң, 

шу, радиация  мен басқа да  өндірістік факторлардың  шектік деңгейі 

белгіленген. Қазіргі кезеңде  аймақтарды  медициналық географиялық 

аудандарға бөлу қарқынды түрде  дамуда.  

           Радиациялық экология XX ғасырдың 90-шы жылдарының басында, 

салыстырмалы түрде беретін ғана, ғылым ретінде дами бастады. Бұл иондаушы 

сәулелер көздерімен жұмыс істейтін адамдар мен сол елді мекен 

тұрғындарының денсаулығына иондаушы радиацияның әсерін зерттейтін және 

еңбек пен тұрмыс жағдайының радиациялық кауіпсіздігін қамтамасыз ететін, 

ғьлыми негізделген қорғану шаралары кешенін жасайтын ғылым. Рентген 

сәулелері мен радиоактивті ыдыраудьң ашылуының алғашқы жылдарында 

радиобиологиялық сипатты теориялық және экспериментальдық зерттеулер 

басталды, сондай-ақ бір мезгілде иондаушы сәулелердің зақымдаушы әсерінен 

адамдарды қорғау мәселелері де қарастырылды. Ары қарай осы ғылымның 

дамуына жаңадан пайда болған сәулелерді ғылымда және тәжірибеде жедел 

қолдану, сондай-ақ олардың ағзаға зақымдаушы әсерінің аныкталуы өз себебін 

тигізді. Әсіресе медицинада рентген және радий сәулелерінің кеңінен 

қолданылуы, олардың биологиялык әсері жөніндегі жеткілікті, көп мәліметтер, 

иондаушы сәулелерден қорғау мәселелерімен айналысатын, көптеген елдердің 

кұшін біріктіретін фуңдамент болып табылады. Әскери және бейбітшілік 

мақсаттағы уран өндіретін өнеркәсіптер мен атомдық энергетиканың дамуы, 

жасаңды радионуклидтерді алу және оларды халық шаруашылығының барлық 

салаларында кеңінен қолдану радиациялық гигиенаның дамуына үлесін қосты. 
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