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МОДУЛЬ 2 
Небезпеки життєдіяльності людини. 

Засоби їх попередження 
 

 

РОБОТА № 5. Розрахунок рівнів шуму та інтенсивності вібрації 

від природних і техногенних джерел 

 

Мета роботи: навчитися розраховувати рівні шуму та 

інтенсивність вібрації для природних і техногенних джерел. 

 

Теоретичні відомості 

Шум і вібрація – це механічні коливання, що розповсюджуються в 

газоподібному і твердому середовищах. Шум і вібрація різняться між 

собою частотою коливань.  

Шум – це безладне сполучення різних за силою і частотою звуків; 

здатний несприятливо впливати на організм. Джерелом шуму є будь-

який процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічні 

коливання в жорстких, водянистих або газоподібних середовищах. 

Джерелами шуму можуть бути двигуни, насоси, компресори, турбіни, 

пневматичні та електричні інструменти, молоти, долота, верстати, 

центрифуги, бункери та інші установки.  

Вібрація – це малі механічні коливання, що виникають у пружних 

тілах під впливом змінних сил. Розрізняють загальну і локальну 

вібрацію. Загальна вібрація з частотою близькою до власної частоти 

коливання тіла людини або її органів найбільш небезпечна, оскільки 

може викликати механічний розлад або навіть розрив цих органів.  

Власні частоти коливань плечей, пояса, голови, стегна людини 

відносно опорної поверхні (положення «стоячи») складає 4...6 Гц, 

голови відносно плечей (положення «сидячи») – 25...30 Гц. Для 

більшості внутрішніх органів людини власна частота складає 6...9 Гц.  

Систематична дія загальної вібрації може стати причиною 

вібраційного захворювання – стійких зрушень фізіологічних функцій 

організму, зумовлених загальною дією вібрації на нервову систему 

людини, яка проявляється у вигляді головного болю, запаморочення 

голови, порушення серцевої діяльності. 

Локальна вібрація викликає спазм судин, унаслідок чого йде 

порушення постачання крові, діє на нервову систему, м’язові і кісткові 
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тканини, викликає порушення чутливості шкіри, твердіння сухожиль, 

м’язів і посилює відкладення солей у суглобах.  

Вібраційне захворювання (віброзахворювання) – професійне 

захворювання, ефективне лікування якого можливе лише на 

початкових стадіях. У дуже важких випадках в організмі людини 

настають безповоротні зміни, які призводять до інвалідності. 

Під впливом інтенсивного шуму і вібрації наступають підвищена 

стомлюваність і дратівливість, поганий сон, головний біль, ослаблення 

пам’яті, уваги і гостроти зору, що призводить до зниження 

продуктивності праці (у середньому на 10-15 %) і часто є причиною 

травматизму. Вібрація і шум впливають на серцево-судинну, 

ендокринну і нервову системи, порушують координацію рухів. 

Адаптація людини до шуму неможлива.  

 

Хід роботи 

1. Визначення рівня шуму  
Найпростішою формою вібрації є гармонійні синусоїдні коливальні 

рухи. Основні параметри синусоїдного коливання:  

 частота – f (кол/c);  

 амплітуда зміщення – А (м або см);  

 коливальна швидкість – υ (м/с);  

 прискорення –  (м/с
2
). 

Для синусоїдних коливань швидкість і прискорення визначають за 

формулами: 

 = 2   f  A    (1) 

ω = (2   f)
2
  A    (2) 

Відносні рівні віброшвидкості Lυ і рівень віброприскорення Lω у 

децибелах (дБ) визначаються за формулами: 

)10
5

( lg20 8v
Lv

,   (3) 

)10
3

( lg20 4L ,   (4) 

де параметри υ,  визначаться у точці вимірювання (значення з табл. 1). 

Порогове відчуття вібрації виникає тоді, коли прискорення її 

дорівнює 1 % від нормального прискорення сил земного тяжіння. 

Хворобливе відчуття виникає, коли прискорення становить 5 % від 

прискорення земного тяжіння, тобто при 0,5 м/с
2
. Коливальну 

швидкість 10
–4

 м/с людина сприймає як порогову, а при швидкості 

1 м/с виникають хворобливі відчуття. 
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Таблиця 1 

Вихідні дані для розрахунку дії вібрації на організм людини 
 

Номер 

варіанта 

Коливальна 

швидкість υ, м/с 
Прискорення , 

м/с2 

Тривалість дії 

вібрації Т, хв 

Площа 

контакту S, м2  

1 1 0,5 15 23 

2 0,001 0,1 30 7 

3 0,001 0,4 72 10 

4 0,01 0,3 38 28 

5 1 0,2 120 54 

6 0,05 0,1 370 123 

7 0,0001 0,2 256 45 

8 1 0,3 124 85 

9 0,02 0,4 66 46 

10 0,35 0,5 480 52 

11 0,36 0,5 23 17 

12 1 0,1 258 86 

13 0,001 0,4 452 23 

14 1 0,3 145 15 

15 0,002 0,2 26 42 

16 0,003 0,4 69 58 

17 0,0001 0,5 82 36 

18 1 0,2 451 69 

19 0,03 0,3 356 84 

20 0,069 0,1 156 45 

21 0,001 0,5 452 256 

22 0,005 0,2 488 41 

23 0,01 0,3 64 856 

24 0,036 0,1 120 256 

25 1 0,5 89 78 

26 0,075 0,5 60 24 

27 1 0,2 180 86 

28 0,023 0,3 23 82 

29 0,008 0,4 90 15 

30 0,09 0,5 1245 79 

31 1 0,1 73 36 

 

Величина коливальної енергії, поглинутої тілом людини (Q, кг  м), 

є прямо пропорційною площі контакту, часу дії та інтенсивності 

подразника: 

Ԛ = I  S  T,    (5) 

де S – площа контакту (м
2
); 

Т – тривалість дії (с); 

І – інтенсивність вібрації, кг  м/(м
2
 · с). 
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Інтенсивність вібрації, а відтак коливальна енергія є прямо 
пропорційною квадрату коливальної швидкості: 

)(2

s

z
I ,    (6) 

де 
s

z  – модуль вихідного питомого механічного імпедансу (загального 

опору) у зоні контакту (при розрахунках приймають за 1), кг/с. 
Механічний імпеданс визначається як відношення коливальної 

сили до результативної коливальної швидкості у точці прикладання 
цієї сили. 

У виробничих умовах майже не зустрічаються прості гармонійні 
коливання. Там переважають аперіодичні, квазіперіодичні, імпульсивні 
або поштовхоподібні вібрації.  

За спектральним складом умовно виділяють низьку й 
високочастотну вібрацію. Вібрація з частотою 16-32 Гц є низько-
частотною, а з більшими частотами – високочастотною. 

За часовими характеристиками вібрація поділяється на: постійну, 
рівень якої змінюється не більше ніж на 6 дБ за 1хв; непостійну, що за 
той же час змінюється більше ніж на 6 дБ. 

 
2. Визначення рівня шуму 
Більшість виробничих процесів супроводжується дією шуму на 

працівників. Мінімальна величина звукової енергії, що сприймається 
як звук, називається слуховим порогом (порогом чутливості), і 
становить 10

–12
 Вт/м

2
 (I0). Мінімальний тиск, який людина сприймає як 

звук, на частоті 1000 Гц становить 2  10
–5

 Па (P0). Верхньою межею, 
за якою звук викликає вже больові відчуття, відповідає силі звуку 
10

2 
Вт / м

2
, а за звуковим тиском – 200 Па. 

Бел і децибел – це умовні одиниці, які показують наскільки даний 
звук (І) у логарифмічному масштабі перевищує умовний поріг 
чутливості (I0). Величини, що вимірюються таким чином, називаються 
рівнями інтенсивності шуму (Lш) або рівнями звукового тиску (Lт): 

Б
I

I
Lш ),( lg

0

    (7) 

.),( lg 10
0

дБ
I

I
Lт

    (8) 

Сила звуку пропорційна квадрату звукового тиску, тому формула 
для визначення звукового тиску має вигляд: 

Б
P

P
Lр ,)( lg 2

0

 або .),( lg 20
0

дБ
P

P
Lp

  (9) 

Рівень інтенсивності звуку використовують для акустичних 
розрахунків, а рівень звукового тиску – при оцінці його дії на організм 
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людини, оскільки орган слуху чутливий не до інтенсивності звуку, а до 
середньоквадратичного звукового тиску. 
 

Таблиця 2  

Вихідні дані за рівнями природних шумів (звуків), дБ 
 

Номер 

варіанта 

Джерело 

шуму 

Рівень природного 

шуму, дБ  

0 Тихий шелест листя дерев 10 

1 Стукіт дощових крапель 4 

2 Шум морського прибою 70 

3 Грім після блискавки 130 

4 Зимовий ліс у безвітряну погоду 3 

5 Щебетання птахів у лісі 5 

6 Шум верхівок сосен у лісі під час вітру 4,5 

7 Дзюрчання струмка 1 

8 Гуркіт водоспаду 90 

9 Природні звуки весняного поля 3,5 

10 Шелест листя 15 

11 Шепіт людини (на відстані 1 м) 20 

12 Крик, гучна розмова 75 

13 Тиша у горах 10 

14 Дельфін 87 

15 Шум на тихій сільській вулиці 30-40 

16 Жаба 30 

17 Цвіркун 29 

18 Шепіт людини (поруч) 25 

19 Джміль, комар, бджола 33  

20 Гуркіт грому 100 

21 Кити 25  

22 Папуга 85 

23 Сміх (на відстані 1 м) 75 

24 Пес 84 

25 Кішка 30 

26 Хрюкання, стогін 63 

27 Тиха розмова 35 

28 Вереск 105 

29 Плач дитини 80 

30 Розмова 50 
 

Таблиця 3  

Вихідні дані за рівнями техногенних шумів (звуків), дБ 
 

Номер 

варіанта 

Джерела 

шуму 

Рівень техногенного 

шуму, дБ 

0 Вибух снаряда 170 

1 Важка вантажівка 100 

2 Старт космічної ракети 150 

3 Рок-музика 110 
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Закінчення табл. 3 

4 Постріл гвинтівки 160 

5 Читальний зал 40 

6 Салон автомобіля 70 

7 Шепіт (на відстані 1м) 20 

8 Зліт реактивного літака 140 

9 Відбійний молоток 90 

10 Цокання настінного годинника 30 

11 Друкарська машинка 50 

12 Мотоцикл 80 

13 Вертоліт 110 

14 Шумова зброя 200 

15 Літак на старті 130 

16 Грузовий залізничний вагон 90 

17 Тиха музика (від радіо) 40-50 

18 Вагон метро 95 

19 
Спеціальні сигнали (швидка допомога, 

пожежники, міліція, служба газу та інші) 

116-122 

20 Невелике торгове підприємство 55 

21 Майстерня 90 

22 Оркестр 100 

23 Кондиціонер  38-54 

24 Ударна хвиля від реактивного літака 140 

25 Клаксон  118 

26 Автомобіль без глушника 85 

27 Спортивні ігри (футбол, баскетбол, теніс, хокей) 76, 68, 64, 65 

28 Ліфт 44 

29 Наповнення ванної водою 36-58 

30 Сміттєприбиральна машина 87 

 

Порівняння інтенсивності звуків природного та техногенного 

походження. За даними, які наведено у таблицях 2 і 3, студент 

повинен визначити, яке саме явище є гучнішим у дБ, і знайти, у 

скільки разів одне явище є гучнішим за інше. 

Приклад порівняння двох явищ за їх гучністю:  

Тихий шелест листя оцінюється в 1 дБ, а голосна розмова – у 

6,5 дБ. Проводимо розрахунок:  

1) lg 10
6,5 

/ 10
1 
= 5,5, дБ;  

2) 10
6,5 

/ 10
1 
= 10

5,5 
= 316 228. 

Отримуємо, що розмова «голосніша» за шелест листя на 5,5 дБ або 

у 316 228 разів. 

 

3. Визначення рівня звукового тиску 

У приміщенні з ПЕОМ мають місце шуми механічного і 

аеродинамічного походження, широкосмугових принтерів із 
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аперіодичним підсиленням під час роботи. Орієнтовні еквівалентні 

рівні звукового тиску джерел шуму, що діють на оператора на його 

робочому місці, представлені в таблицях 2, 3, 4.  

Допустимий еквівалентний рівень шуму для робочого місця 

оператора складає 65 дБА (децибел-ампер) [ДСН 3.3.6.042-99] (дБА – 

це децибел за шкалою шумовимірювача; А – позначає інфразвук, тобто 

дБА – це імперичний показник рівня інфразвуку, звукового тиску). 
 

Таблиця 4  

Рівні звукового тиску від різних джерел офісної техніки 
 

Джерело шуму Рівень шуму, дБА 

Жорсткий диск комп’ютера (вінчестер) 45 

Вентилятор 45 

Принтер 55 

Сканер 50 
 

Розрахуємо середній рівень шуму на робочому місці оператора під 

час роботи офісної техніки за даними, які наведені у таблиці 4. Рівень 

шуму, що виникає від декількох некогерентних джерел, що працюють 

одночасно, підраховується на підставі принципу енергетичного 

підсумовування рівня інтенсивності окремих джерел: 

,10lg 10  
1  

0,1
n

i

L
cep

iL    (10) 

де Li – рівень звукового тиску і-го джерела шуму; 

n – кількість джерел шуму. 

Враховуючи значення рівня звукового тиску для кожного виду 

устаткування, отримаємо: 

LƩ  = 10 lg (10
4,5

 + 10
4,5

 + 10
5,5

 + 10
5
) = 44,2 дБ.  (11) 

За наявності декількох джерел шуму з однаковим рівнем 

інтенсивності Li загальний рівень шуму визначають за формулою: 

L = Li + 10 lg n. 

У нашому випадку таких джерел чотири, отже, загальний рівень 

шуму буде визначатися так: 

L = 44,2 + 10 lg 4 = 50,2 дБ. 

Отримані результати розрахунку порівнюють з допустимим 

значенням рівня шуму для певного робочого місця. Якщо 

розрахований рівень шуму перевищує допустиме значення, то 

необхідні спеціальні заходи зі зниження шуму. До них належать: 

облицьовування стін і стелі залу звукопоглинальними матеріалами, 

зниження шуму в джерелі, правильне планування устаткування і 

раціональна організація робочого місця оператора. 
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Завдання 
1. Розрахувати відносні рівні віброшвидкості та віброприскорення, а 

також величину коливальної енергії поглинутої тілом людини (Q, кг  м). 

2. Порівняти інтенсивність шуму від джерел природного і 

техногенного походження і встановити, у скільки разів одні 

перевищують інші за гучністю. 

3. Розрахувати середній рівень шуму на робочому місці оператора під 

час роботи офісної техніки. 

4. Запропонувати заходи щодо зменшення впливу конкретного 

досліджуваного шуму та вібрації на організм людини. 

5. Зробити висновок. 

 

Контрольні запитання 

1. Дати визначення поняттям шум та вібрація. 

2. Поясніть, що таке поріг чутливості, поріг болісного відчуття, 

звукова хвиля, звукове поле. 

3. Наведіть основні характеристики звуку та параметри вібрації, їх 

одиниці вимірювання. 

4. Дайте визначення одиницям бел та децибел.  

5. Наведіть заходи, що застосовуються для зменшення негативного 

впливу шуму і вібрації. 

 

Література 

1. Безопасность жизнедеятельности : [учебник] / Под ред. проф. 

Э. А. Арустамова. – [10-е изд., перераб. и доп.]. – М., 2006. – 476 с. 

2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництв, побуту 

та у надзвичайних ситуаціях / [М. В. Захарченко, В. М. Орлов, 

А. К. Голубєв, В. Ф. Тітенко]. – Київ, 2006. – 160 с. 

3. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : [навч. посібник]. – Львів : 

Афіша, 2000. – 255 с.  

4. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 

2005. – 327 с. 

5. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» : [для студентів 

вищих навчальних закладів] / [В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, 

Г. Г. Валенко та ін.] ; за ред. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 

2005. – 168 с. 
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РОБОТА № 6. Визначення рівня небезпеки при забрудненні 
середовища життєдіяльності людини шкідливими 
аерозолями 

 

Мета роботи: усвідомити небезпеку для людини при забрудненні 
атмосферного повітря шкідливими аерозолями.  

 

Теоретичні відомості 
Атмосферою (від грецького «атмос» – пара, «сфера» – куля) 

називають зовнішню газову оболонку Землі. Чисте сухе атмосферне 
повітря є сумішшю газів, яка складається переважно з азоту (78 %), 
кисню (21 %), аргону (0,9 %), вуглекислого газу (0,03 %). Склад 
атмосферного повітря дуже швидко змінюється за рахунок 
надходження в атмосферу твердих частин (попіл і пил) та 
різноманітних газоподібних речовин. 

Існує фізичне і хімічне забруднення атмосфери. Унаслідок 
господарської діяльності у повітряний басейн сучасних промислових 
зон та великих міст надходять домішки антропогенного характеру, 
органічних кислот, ефірів, нітросполук, ароматичних вуглеводів тощо. 
Для більшості з них встановлені норми – ГДК (граничнодопустимі 
концентрації). 

 

Хід роботи 
Відносна частка площі легень людини, яку можуть покрити тверді 

частинки пилу протягом років проживання на територіях із різним 
рівнем забруднення атмосфери аерозолями. Для проведення 
розрахунків вихідними умовами служать: 

 вік людини, щодо якого проводимо розрахунок; 

 концентрація частинок пилу в повітрі; 

 середній розмір частинок пилу; 

 середній об’єм повітря, яке вдихає людина за рік (див. табл. 1). 
 

Таблиця 1  
Середній об’єм повітря, який вдихає людина 

 

Вік Об’єм повітря за рік, мЗ Кількість років Усього, м3 

до 1 року 1044 1 1044 

1-2 роки 1886 1 1886 

2-7 років 3183 5 15915 

до 1 року 1044 1 1044 

1-2 роки 1886 1 1886 

2-7 років 3183 5 15915 

7-12 років 5185 5 25925 

12-17 років 7340 5 36700 

> 17 років 8109 п 8109 п 
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Частку площі легень, вкриту пилом, розраховують за формулою: 

Р = S1 / S2, (1) 

де S1 – середньостатистична площа легень людини, яка приблизно 

рівна 125 м
2
; 

S2 – площа, яку можуть вкрити одинарним шаром частинки пилу, 

що потрапили в легені, (м
2
). 

Площа S2 визначається за формулою: 

S2 = S0 · N0, (2) 

де S0 – площа, яку покриває одна частинка; 

N – кількість частинок, які містяться у легенях. 

Площа, яку покриває одна сферична частинка пилу радіусом r, рівна 

S0 = π r
2
,  (3)

 

а кількість частинок, які осідають у легенях, визначається за об’ємом 

повітря V, що вдихає людина за Т років, а саме: 

N0 = С · V · к1  (1 – к2), (4) 

де С – концентрація частинок пилу в повітрі, шт/м
3
; 

V – середній об’єм повітря, який вдихає людина протягом Т років, 

м
3
 (визначається за табл. 1); 

к1 – коефіцієнт, що враховує частку пилу, яка залишається у них від 

загальної кількості, що потрапляє у легені (к1 приймається 0,1); 

к2 – коефіцієнт, що враховує частку пилу, яка, потрапивши до 

легень, з часом розсмоктується (к2 = 0,9). 

Варіанти завдань наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Варіанти індивідуальних завдань 
 

№ 

варіанта 

Радіус часточок r, 

мкм 

Концентрація пилу 

С, шт./смЗ 

Вік людини Т, 

роки 

1 0,10 0,5 · 103 27 

2 0,11 1,0 · 103 55 

3 0,12 5,0 · 103 17 

4 0,13 10,0 · 103 45 

5 0,14 30,0 · 103 35 

6 0,15 50,0 · 103 21 

7 0,16 60,0 · 103 16 

8 0,17 100,0 ·103 55 

9 0,18 200,0 · 103 60 

10 0,19 400,0 · 103 65 

11 0,20 0,5 · 103 70 

12 0,21 1,0 · 103 47 

13 0,22 5,0 · 103 62 

14 0,23 10,0 · 103 51 

15 0,24 30,0 · 103 32 

16 0,25 50,0 · 103 73 
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Закінчення табл. 2 

17 0,26 60,0 · 103 50 

18 0,27 100,0 · 103 38 

19 0,28 200,0 · 103 60 

20 0,29 400,0 · 103 65 

21 0,5 0,5 · 103 70 

22 0,31 1,0 · 103 85 

23 0,32 5,0 · 103 71 

24 0,33 10,0 · 103 63 

25 0,34 30,0 · 103 80 

26 0,35 50,0 · 103 29 

27 0,36 60,0 · 103 44 

8 0,37 100,0 · 103 48 

29 0,38 200,0 · 103 22 

30 0,39 400,0 · 103 13 
 

Знайти відносну частку площі легень людини, яку додатково 

можуть покрити частинки диму від паління цигарок протягом і років. 

Вихідні дані для проведення обчислень: 

 кількість років, протягом яких людина палить; 

 маса смоли, що утворюється при спалюванні однієї цигарки; 

 кількість цигарки, яку в середньому випалює один курець за 

один день; 

 середній розмір частинок диму. 

Спочатку знаходимо кількість n сферичних частинок смоли 

радіусом r, які утворюються при спалюванні однієї цигарки: 

n = M · p / m,    (5) 

де М – маса смоли, що утворюється при спалюванні однієї цигарки; 

р – густина смоли, яку приймаємо рівною 110 кг/м; 

m – маса однієї частинки диму радіусом r. 

Далі визначаємо кількість цигарки, яку випалює курець за t років 

при викурюванні g цигарок за один день: 

n1 = 365
 
· g · t.    (6) 

Потім знаходимо кількість частинок смоли, що осідають у легенях: 

N1 = С · V · к1 (1 – к2), 

де С – концентрація частинок пилу в повітрі, шт/м
 
; 

V – середній об’єм повітря, який вдихає людина протягом Т років, 

м
3
 (визначається за табл. 1); 

к1 – коефіцієнт, який враховує частку диму, що потрапляє в легені 

та залишається в них (к1 = 0,1); 

к2 – коефіцієнт, що враховує частку диму, який, потрапивши в 

легені, з часом розсмоктується (k2 = 0,5). 
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Далі знаходимо площу, яку покривають тверді частинки диму: 

S3 = π r 
2 
· N1 = 274 M · g · t · k1 (1 – k2) / (pr

3
). (7) 

Звідси, частка легень, яка вкрита часточками диму, дорівнює: 

P = S3 / S1.   (8) 

Варіанти завдань наведено у таблиці 3. При проведенні розрахунків 

приймаємо, що частинки диму мають радіус 0,1 мкм. 
 

Таблиця 3 

Варіанти індивідуальних завдань 
 

№ 

варіанта 

Маса смоли, 

утворюється при 

спалювані однієї 

цигарки, M 

Кількість 

цигарок, яку 

випалює курець 

за один день, g 

Кількість 

років 

куріння, t 

1 2 3 4 

1 0,50 11 1 

2 0,51 12 2 

3 0,52 13 3 

4 0,53 14 4 

5 0,54 15 5 

6 0,55 16 6 

7 0,56 17 7 

8 0,57 18 8 

9 0,58 19 9 

10 0,59 20 10 

11 0,61 3 12 

12 0,58 12 8 

13 0,43 8 30 

14 0,81 6 25 

15 0,63 10 14 

16 0,54 9 1 

17 0,59 15 8 

18 0,51 25 5 

19 0,50 37 4 

20 0,74 12 10 

21 0,63 14 5 

22 0,55 2 6 

23 0,49 13 9 

24 0,65 15 11 

25 0,78 32 10 

26 0,71 28 15 

27 0,52 30 28 

28 0,53 22 24 

29 0,61 26 26 

30 0,67 28 24 
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Завдання 

1. Визначити відносну частку площі легень людини, яку можуть 

покрити тверді частинки пилу протягом певної кількості років 

мешкання на територіях із різним рівнем аерозольного забруднення 

атмосфери. 

2. Знайти відносну частку площі легень людини, яку додатково можуть 

покрити частинки диму від паління цигарки протягом t років. 

3. Зробити висновок про вплив запиленості атмосферного повітря на 

стан легенів людини, порівнявши здобуті результати розрахунків 

для різного ступеня запиленості атмосфери. 

 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає небезпека для здоров’я людини при забрудненні 

середовища життєдіяльності людини шкідливими аерозолями? 

2. Які аерозолі є небезпечними для людини? 

3. Які сьогодні застосовують механізми задля обмеження рівня 

надходження до організму людини шкідливих аерозолів? 

4. Опишіть, у чому полягає небезпека для людини від куріння. 

5. Які речовини є токсичними для людини при курінні? 

6. У чому полягає небезпека для легенів людини при курінні? 

 

Література 
1. Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Я. І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 286 с.  

2. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності : [підручник] / В. М. Яро-

шевська. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 560 с.  

3. Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» : [для студентів 

вищих навчальних закладів] / [В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, 

Г. Г. Валенко та ін.] ; за ред. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 

2005. – 168 с. 

4. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності : [навч. посібник] / І. П. Пістун. – 

Суми, 2002. – 301с.  

5. Безпека життєдіяльності : [навч. посібник] / [Скобло Ю. С., Соко-

ловська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М.]. – К. : 

Кондор, 2003. – 421 с. 
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РОБОТА № 7. Забезпечення безпеки питного водопостачання через 

встановлення санітарних зон навколо водозабору 

питної води 

 

Мета роботи: навчитись розраховувати санітарно-захисні зони 

(СЗЗ) за різних природних умов. 

Оснащення: методичний посібник, калькулятор. 

 

Теоретичні відомості 
Відповідно до чинних нормативних документів санітарно-захисна 

зона має три пояси, у межах яких здійснюють спеціальні заходи, що 

унеможливлюють потрапляння забруднюючих речовин у водоносний 

горизонт у пункті водозабору. Перший пояс є зоною суворого режиму, 

межі якої встановлюють у радіусі 30 м від джерела водопостачання. За 

сприятливих геолого-гідрогеологічних умов і за погодженням із 

місцевими органами СЕС відстань його можна зменшувати до 10 м. 

Другий й третій пояси є зонами обмежень. Другий пояс СЗЗ 

передбачає захист водоносного горизонту від мікробного, третій – від 

хімічного забруднення. Відстань від кордону другого поясу СЗЗ до 

свердловини на основі розрахункового часу (просування мікробного 

забруднення з потоком підземних вод до водозабору) повинна бути 

достатньою для ефективного самоочищення – втрати життє-

спроможності і вірулентності (отруйності) патогенних мікроорганізмів. 

Контур другого поясу СЗЗ визначають, вдаючись до гідродинамічних 

розрахунків, маючи на увазі, що забруднення, яке потрапляє у 

водоносний горизонт за контурами СЗЗ через зону аерації (збагачення 

на кисень) або безпосередньо, не досягне водозабору. 

За характером забруднюючих речовин розрізняють мікробне і хімічне 

забруднення підземних вод. Мікробне забруднення відбувається 

внаслідок потрапляння у водоносний горизонт неочищених стічних 

вод (господарсько-побутових, дощових і вод, що інфільтруються з 

територій життєвих і промислових забудов, тваринницьких і птахоферм, 

полів асенізації, аварійних витоків і викидів із каналізаційних мереж і 

споруд), а також забруднених ними річкових вод. Основними 

джерелами хімічного забруднення є стічні води виробництв, що 

потрапляють у водоносні горизонти з територій промислових 

підприємств, накопичувачів відходів та інших об’єктів акумуляції 

відходів; поверхневі води, забруднені сільськогосподарськими 

добривами і отрутохімікатами; скидання отрутохімікатів, мінеральних 

добрив, паливно-мастильних матеріалів та ін. 
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Для поверхневих водойм і річок встановлюють аналогічні 

санітарно-захисні зони (СЗЗ) – місцевості певної площі, у межах якої 

не допускається ведення господарських робіт, здатних погіршити 

якість води у підземному джерелі. 

Геометричні параметри СЗЗ залежать від гідродинамічних 

характеристик у водоносному горизонті за встановленого режиму 

водозабору, геологічних і гідрогеологічних умов території та ін. 

Ширину області захоплення водозабірної споруди визначають 

величиною 2d. 

,)(
2

rR
nm

QT
d

Б

   (1) 

де d – підширина області захоплення, м; 

Q – добова продуктивність водозабірних споруд, м
3
/добу; 

n – активна пористість ґрунту, що складає водоносний шар; 

mб – потужність водоносного пласта; 

Т – розрахунковий час просування осередку забруднення до 

водозабірної споруди, діб; 

R – величина основного захоплення (в напрямку руху води), м; 

r – протяжність ЗСО вниз по потоку; 

q – одинична витрата потоку; 

N – водороздільна точка; 

L – довжина СЗЗ (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Основні параметри розрахунку ЗСО (лініями на рисунку 

показано основні маршрути надходження води при водозаборі) 
 

Одиничну витрату на 1 м ширини потоку підземних вод у місці 

розташування водозабору в природних умовах визначають за формулою: 

,imKq БФ
    (2) 

де і – величина нахилу водної поверхні; 

Кф – коефіцієнт фільтрації. 
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Віддаль від водозабору до вододільної точки становить: 

2

Q
X r

 (3) 

Величину основного захоплення емпірично описують рівнянням: 

r

Б

X
nm

Tq
R 3  (4) 

Величина другорядного захоплення дорівнює: r ~ Xr. 

Загальна протяжність СЗЗ у довжину становить: а = R + r. 

Користуючись наведеними формулами, можна розрахувати основні 

геометричні характеристики СЗЗ для водозабірного майданчика з 

кількох відносно незалежних свердловин, неподалік якого є 

малопотужне джерело мікробіологічного забруднення. Час міграції 

забруднювачів від межі СЗЗ до водозабірної свердловини становить 

200 діб, а дані геологічних та гідрогеологічних досліджень такі: 

а) одинична витрата становить: 

q = 40 · 28 · 0,002 = 2,24 м
3
 / добу; 

б) віддаль від водозабору до вододільної точки: 

м 51,83
24,214,3  2

1175
 = Xp

 

в) величина основного захоплення: 

; 82,36451,833
14,028

20024,2
 = R м  

г) величина другорядного захоплення: 

r  83,51 м; 

д) загальна протяжність СЗЗ: 

L = 364,82 + 83,51 = 448,33 м. 

Отже, СЗЗ повинна мати таку ширину: 

м. 13,394
33,44819,028

11752004
 = 2d

 

Тобто для належного захисту водозабору необхідно спроектувати 

СЗЗ шириною 394,13 м і загальною довжиною 448,33 м (364,82 м 

проти і 83,51 м в напрямку потоку). 

 

Завдання 
1. Розрахувати СЗЗ для проектного водозабору (варіанти завдань 

наведено у таблиці). 

2. Зробити висновок. 
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Таблиця 1 

Варіанти завдань 
 

№ 

Продукти

вність, 

тис. 

м3/добу 

Потужність 

водоносного 

горизонту, м 

Коефіцієнт 

фільтрації, 

м/добу 

Активна 

пористість 

порід 

Нахил 

водного 

дзеркала 

Час міграції 

вірогідних 

забруднень, 

доба 

1 1,0 37 9,5 0,2 0,002 200 

2 1,0 12 7,3 0,1 0,002 50 

3 2,0 26 5,6 0,3 0,014 324 

4 2,0 18 8,2 0,8 0,012 180 

5 0,5 31 1,6 0,2 0,001 364 

6 0,8 30 4,3 0,6 0,001 150 

7 0,7 24 2,6 0,4 0,003 200 

8 0,12 21 8,7 0,2 0,004 500 

9 1,6 15 9,6 0,1 0,012 68 

10 0,8 8 4,6 0,9 0,02 124 

11 0,79 42 8,5 0,2 0,06 38 

12 1,26 87 6,7 0,4 0,014 95 

13 1,56 65 8,4 0,3 0,002 90 

14 2,0 48 8,1 0,6 0,003 88 

15 3,68 75 3,6 0,2 0,004 83 

16 4,56 35 9,6 0,7 0,005 75 

17 3,2 62 9,5 0,5 0,024 265 

18 5,6 42 6,8 0,4 0,002 125 

19 4,2 15 7,3 0,2 0,002 356 

20 2,8 16 5,4 0,2 0,001 124 

21 2,1 23 6,3 0,8 0,003 148 

22 3,5 54 4,9 0,75 0,001 56 

23 3,9 35 7,7 0,15 0,001 82 

24 2,8 26 5,2 0,26 0,005 17 

25 2,6 43 6,4 0,35 0,003 200 

26 2,2 39 9,1 0,86 0,012 178 

27 2,1 34 9,0 0,14 0,023 192 

28 1,6 65 7,6 0,18 0,015 452 

29 1,85 56 5,8 0,32 0,016 127 

30 1,92 58 4,3 0,31 0,017 202 
 

Розрахунковий період експлуатації водозабору 25 років. 
 

Виконання практичної роботи дасть змогу переконатися у тому, що 

обчислені параметри СЗЗ забезпечать довготривале використання 

підземних вод для питного водопостачання без проникнення 

вірогідного забруднювача. Аналогічні розрахунки студент повинен 

здійснювати для різних природних умов. 
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Контрольні запитання 

1. Що таке ЗСО? 

2. Що таке СЗЗ? 

3. На які нормативні документи необхідно опиратись, розраховуючи 

ЗСО? 

4. Охарактеризуйте поняття «пояси ЗСО». 

5. Від чого залежать геометричні параметри СЗЗ? 

6. На які групи поділяють забруднюючі речовини за характером? 

 

Література 

1. Безопасность жизнедеятельности / [Крикунов Г. Н., Беликов А. С., 

Залунин В. Ф., Довгаль В. Ф.]. – Днепропетровск : УК ОИМА – 

Пресс, 2005. – Ч. 3. – 196 с. 

2. Григор’єва Л. І. Нормування антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище : [навчальний посібник] / Л. І. Григор’єва, 

Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 

174 с. 

 

 

 

РОБОТА № 8. Оцінка рівнів небезпеки для людини при 

проходженні крізь тіло електричного струму 
 

Мета роботи: розрахувати тепло, що виділяється у тканинах тіла 

людини при проходженні через нього електричного струму. Зазначити 

ефекти, які можуть викликатись вказаним теплом залежно від сили 

струму та часу проходження струму через організм людини. 

 

Теоретичні відомості 

Електричний струм – це впорядкований (спрямований) рух 

електрично заряджених часток. 

Струм у металах зумовлений наявністю вільних електронів, у 

електролітах – іонів. Звичайно силою, яка викликає такий рух, є сила з 

боку електричного поля усередині провідника, яке визначається 

електричною напругою на кінцях провідника. 

Наявність електричного струму у провідниках призводить до їх 

нагрівання, зміни хімічного складу, створення магнітного поля. 

Електричні прилади, установки, обладнання, з якими людина має 

справу, становлять для неї велику небезпеку, яка посилюється тим, що 

органи чуття людини не можуть на відстані виявити наявність 
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електричної напруги, як, наприклад, теплову, світлову чи механічну 

енергію. Тому захисна реакція організму виявляється тільки після 

безпосереднього потрапляння під дію електричного струму. 

Другою особливістю дії електричного струму на організм людини є 

те, що струм, проходячи через людину, діє не тільки в місцях контактів 

і на шляху протікання через організм, а й викликає рефлекторні 

порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної 

системи, системи дихання). Третя особливість – це можливість 

одержання електротравм без безпосереднього контакту із 

струмопровідними частинами – при переміщенні по землі поблизу 

ушкодженої електроустановки (у випадку замикання на землю), 

ураження через електричну дугу. 

Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює 

перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і 

спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію. 

Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим 

організмам. Термічний і електролітичний вплив властиві будь-яким 

провідникам. 

 

Хід роботи 

Тепло, що виділяється в тканинах тіла людини при проходженні 

через нього електричного струму, розраховується за формулою: 

Q = Iл
2
  Rл  t,    (1) 

де Q – тепло, що виділяється у тканинах тіла людини при проходженні 

через нього електричного струму, Дж; 

Iл – струм, який проходить через тіло людини, А (табл. 1); 

Rл – опір тіла людини, Ом (при розрахунках приймають за 1 кОм); 

t – час проходження струму, с (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Сила струму, який проходить через 

тіло людини та час його проходження 
 

№ 

варіанта 

Струм, що проходить через тіло людини, 

І (мА, А) Час проходження струму 

через тіло людини, t (с) 
Змінний Постійний 

1 1,1 мА – 1,5 

2 1,5 мА – 2,0 

3 – 3,0 мА 3,0 

4 200,0 мА – 2,3 

5 3,0 А – 4,0 

6 – 3,0 мА 6,0 

7 – 7,0 мА 3,5 
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Закінчення табл. 1 

8 – 10,0 мА 5,0 

9 6,0 мА – 2,5 

10 9,0 мА – 7,0 

11 – 20,0 мА 3,3 

12 1,9 А – 8,0 

13 30,0 мА – 22,0 

14 – 24,0 мА 7,3 

15 23,0 мА - 4,5 

16 – 76,0 мА 10,0 

17 57,0 мА – 3,7 

18 69,0 мА – 4,9 

19 156,0 мА – 9,0 

20 4,0 А – 6,2 

21 10,0 А – 4,6 

22 300,0 мА – 5,1 

23 – 85,0 12,0 

24 – 93,0 11,0 

25 – 151,0 8,5 

26 5,0 А – 25,0 

27 77,0 мА – 34,0 

28 0,5 мА – 3,0 

29 – 3,8 мА 26,0 

30 – 7,8 мА 34,0 

31 20,0 А – 12,0 

32 320,0 мА – 2,4 

33 12,0 А – 6,7 

34 – 120,0 мА 5,9 
 

Враховуючи характер струму, його величину, час проходження 

через тіло, зробити висновок про можливі ураження людини 

(електричний удар, місцеві електричні травми, зупинка дихання та 

серця, фібриляція серця, смерть, тощо). При цьому слід 

використовувати дані, які наведено у таблицях 1 і 2. 
 

Таблиця 2 

Вплив постійного і змінного струму на тіло людини 
 

Значення струму, 

що проходить 

через людину, 

мА 

Характер впливу 

Змінний струм, 50-60 Гц Постійний струм 

1) 0,5-1,5 
Початок відчуття, легке тремтіння 
пальців руки 

Не відчувається 

2) 2,0-3,0 
Сильне тремтіння пальців рук. 

Відчуття доходить до зап’ястя 
Не відчувається 

3) 5,0-7,0 
Легкі судороги в руках. Больові 
відчуття в руках 

Зуд. Відчуття нагрівання 
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Закінчення табл. 2 

4) 8,0-10,0 

Руки важко, але ще можна 
відірвати від електродів. Сильні 

болі в пальцях, долонях рук і 

передпліччях 

Підсилення відчуття 

нагрівання 

5) 20,0-25,0 
Параліч рук, відірвати їх від 
електродів неможливо. Дуже 

сильні болі. Дихати важко 

Ще більше підсилення 
нагріву. Незначне 

скорочення м’язів рук. 

6) 50,0-80,0 
Припинення дихання. 

Початок фібриляції серця 

Сильне відчуття нагріву. 
Скорочення м’язів рук. 

Судороги, важко дихати. 

Припинення дихання. 

7) 90,0-100,0 

Припинення дихання. 

При тривалості 3 с і більше 

зупинка серця 

Припинення дихання. 

 

Завдання 

1. Розрахувати тепло, що виділяється в тканинах тіла людини при 

проходженні через нього електричного струму. 

2. Визначити величини струму й напруги, які можуть призвести до 

певних негативних наслідків у організмі людини. 

3. Зробити висновок про можливі ураження людини, які можуть 

реалізовуватись при проходженні певного струму за встановлений час. 

 

Контрольні запитання 

1. Дати визначення поняттям електрика, електричний струм. 

2. Охарактеризуйте термічну та електролітичну дію струму на 

людину. 

3. Охарактеризуйте біологічну та механічну дію струму на людину. 

4. Перша медична допомога при ураженні струмом. 

 

Література 

1. Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Я. І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 286 с.  

2. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності : [підручник] / 

В. М. Ярошевська. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 560 с.  

3. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

В. С. Джигирей, В. І. Жидецький. – Львів : Афіша, 2000. – 255 с.  

4. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 

Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 2005. – 

327 с. 
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РОБОТА № 9. Розрахунок граничнодопустимих рівнів електро-

магнітних полів 

 

Мета роботи: розрахувати граничнодопустимі рівні електро-

магнітних полів (ЕМП), які створюють телевізійні радіостанції. 

 

Теоретичні відомості 

Електромагнітне поле – це особлива форма матерії, за допомогою 

якої здійснюється вплив між електричними зарядженими частинками. 

Фізичні причини існування електромагнітного поля пов’язані з тим, 

що зміна в часі електричного поля Е породжує магнітне поле Н, а 

зміна Н – вихрове електричне поле: обидві компоненти Е і Н, 

безперервно змінюючись, збуджують один одного. ЕМП нерухомих 

або рівномірно рухомих заряджених частинок нерозривно пов’язане з 

цими частинками. При прискореному русі заряджених частинок ЕМП 

«відривається» від них і існує незалежно у вигляді електромагнітних 

хвиль, не зникаючи з усуненням джерела (наприклад, радіохвилі не 

зникають і за відсутності струму у антенах, що випромінюють ці 

хвилі). 

Експериментальні дані як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників свідчать про високу біологічну активність ЕМП у всіх 

частотних діапазонах. За відносно високого рівня ЕМП сучасна теорія 

визнає тепловий механізм впливу. За відносно низького рівня ЕМП 

(наприклад, для радіочастот вище за 300 МГц ЕМП становить менше 

за 1 мВт/см
2
) виникає нетепловий (подразнюючий) характер впливу на 

організм.  

Біологічний ефект накопичується в умовах тривалого багаторічного 

впливу ЕМП. У результаті можливий розвиток віддалених наслідків, 

включаючи дегенеративні процеси центральної нервової системи, рак 

крові (лейкози), пухлини мозку, гормональні захворювання. Особливо 

небезпечними ЕМП можуть бути для дітей, вагітних (ембріон), людей 

із захворюваннями центральної нервової, гормональної, серцево-

судинної системи, алергіків, людей з ослабленим імунітетом.  

До організаційних заходів із захисту від дії ЕМП належать:  

 вибір режимів роботи випромінюючого устаткування, який має 

забезпечити рівень випромінювання, що не перевищує гранично-

допустимий;  

 обмеження місця і часу перебування у зоні дії ЕМП (захист 

відстанню і часом); 

 позначення і огородження зон із підвищеним рівнем ЕМП. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
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Хід роботи 

Граничнодопустимі рівні (ГДР) ЕМП, які створюють телевізійні 

радіостанції, для двох крайніх частот канального діапазону 

визначаються за формулою: 

ЕГДР = 2 L  f 
–0,37

, 

де ЕГДР – граничнодопустимий рівень напруженості ЕМП (електричної 

складової ЕМП), В/м; 

f – несуча частота оцінюваного каналу (каналу зображення або 

звукового супроводу), МГц; 

L – довжина хвилі, м (задана в табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Довжина хвиль і частота електромагнітних коливань, 

що генеруються радіопередавальними телевізійними 

станціями на відповідних каналах 
 

№ 

варіанта 

Номер каналу 

зображення 

Довжина 

хвилі L, м 

Частота 

коливань f, МГц 

1 1 5,72 48,5...56,5 

2 2 4,84 58...66 

3 3 3,75 76...84 

4 4 3,41 84...92 

5 5 3,13 92...100 

6 6 1,68 174...182 

7 7 1,61 182...190 

8 8 1,55 190...198 

9 9 1,48 198...206 

10 10 1,43 206...214 

11 11 1,37 214...222 

12 12 1,32 222...230 

13 21 0,632 470...478 

14 22 0,622 478...486 

15 23 0,612 486...494 

16 24 0,602 494...502 

17 25 0,593 502...510 

18 26 0,584 510...518 

19 27 0,574 518...526 

20 28 0,566 526...534 

21 29 0,558 534...542 

22 30 0,549 542...550 

23 31 0,541 550...558 

24 32 0,534 558...566 

25 33 0,526 566...574 

26 34 0,519 574...582 

27 35 0,512 582...590 

28 36 0,505 590...598 
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Закінчення табл. 1 

29 37 0,498 598...606 

30 38 0,492 606...614 

31 39 0,485 614...622 

32 40 0,479 622...630 

33 12 1,32 222...230 

34 5 3,13 92...100 
 

Визначення граничнодопустимих рівнів (ГДР) ЕМП, які створюють 
телевізійні радіостанції, проводиться окремо для кожної з двох крайніх 
частот канального діапазону, наведених у табл. 1. 

 

Завдання 
1. Визначити граничнодопустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні 

радіостанції, для двох крайніх частот канального діапазону 

2. Навести засоби і заходи, які застосовуються для захисту від 
негативного впливу електромагнітних випромінювань. 

3. Зробити висновок. 
 

Контрольні запитання 
1. Дати визначення поняттям електричне та магнітне поле. 
2. Що таке природні й антропогенні електромагнітні поля. 
3. Що таке довжина хвилі, частота коливань, швидкість 

розповсюдження хвиль? 
4. Що таке інфрачервоне електромагнітне випромінювання? 
5. Що таке ультрафіолетове електромагнітне випромінювання та які 

небезпеки становить для організму людини? 
6. В яких одиницях вимірюються довжина хвилі, частота електро-

магнітних коливань, напруженість поля, поверхнева густина потоку 
енергії та їх похідні? 

7. Які є методи захисту від впливу ЕМП? 
 

Література 
1. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань. – Міністерство охорони здоров’я 
України. – К., 1996. – 28 с. 

2. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : [навч. посібник] / 
В. С. Джигирей, В. І. Жидецький. – Львів :Афіша, 2000. – 255 с.  

3. Григор’єва Л. І. Основи біофізики і біомеханіки : [навчальний 
посібник] / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Видавничий 
центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 300 с. 

4. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / 
Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 2005. – 
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РОБОТА № 10. Розрахунок індивідуальної дози опромінення 

людини від впливу іонізуючого випромінювання 

 

Іонізуючим випромінюванням називають таке випромінювання, 

взаємодія якого із середовищем призводить до утворення в цьому 

середовищі іонів (позитивно або негативно заряджених часток) з 

нейтральних атомів чи молекул. 

Іонізуюче випромінювання може мати корпускулярну чи хвильову 

природу. Корпускулярний потік може складатися з - і -часток, 

нейтронів, іноді інших елементарних часток. 

Показником можливої радіаційної небезпеки гірських порід, 

ґрунтів, води, будівельних матеріалів, відходів, харчових продуктів є 

їхня активність, що визначається кількістю радіоактивних розпадів 

за одиницю часу (секунду). 

Для кількісної оцінки впливу іонізуючого випромінювання на 

організм прийнято застосовувати поняття дози (поглиненої, 

еквівалентної) іонізуючого випромінювання.  

Поглинена доза Dп іонізуючого випромінювання – це кількість 

енергії іонізуючого випромінювання, яка поглинена одиницею маси 

організму. Вимірюється у Греях: 1 Гр = 1 Дж/кг. 

Еквівалентна доза De іонізуючого випромінювання характеризує 

вплив різних видів випромінювання на організм людини і визначається 

як добуток поглиненої дози (D) на коефіцієнт якості випромінювання 

(Q): De = Dп  Q, де Q = 1 – для гамма- і бета-випромінювання, Q = 20 – 

для альфа-випромінювання. Вимірюється у Зівертах (Зв). 

Експозиційна доза визначається кількістю іонів, що утворюються в 

одиниці об’єму повітря в результаті його взаємодії з іонізуючим 

випромінюванням. Кількість іонів, що утворилася в одиниці об’єму 

повітря за одиницю часу, визначає потужність експозиційної дози, 

одиниці виміру якої ампери на кілограм (А/кг) чи рентгени за секунду 

(Р/с). 

Зв’язок між експозиційною X (у рентгенах, Р) і еквівалентною De 

(у Зівертах, Зв) дозою гамма-випромінювання такий: 

De = 0,997 · X    (1) 

Потужність поглиненої дози іонізуючого випромінювання на 

заданій відстані від точкового джерела з радіонуклідом заданого типу 

(наприклад, 
60

Co) та заданою активністю визначається за формулою: 

,
2r

A
D     (2) 

де D  – потужність поглинутої дози, Гр/с (1 аГр = 10
–18

 Гр); 
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Г (гамма-стала) – потужність дози в 1 Бк, яку виробляє джерело на 

відстані в 1 м (для 
60

Co Г = 84,63 
Бкс

маГр 2
); 

А – активність, Бк (задана в табл. 1); 

r – відстань між точковим джерелом та точкою виміру, м (задана в 

табл. 2). 
 

Таблиця 1 

Активність та відстань між точковим джерелом та точкою виміру 
 

№ 

варіанта 

Активність, А 

(Бк) 

Відстань між точковим джерелом 

і точкою виміру, r (м) 

1 2,1 · 105 0,10 

2 3,3 · 106  0,20 

3 2,9 · 107 0,30 

4 3,8 · 108 0,40 

5 4,0 · 109 0,50 

6 4,5 · 1010 0,60 

7 2,3 · 1011 0,70 

8 3,7 · 1012 0,80 

9 4,2 · 106 0,90 

10 2,3 · 107 1,00 

11 2,2 · 106 2,00 

12 2,4 · 108 3,00 

13 2,5 · 109 4,00 

14 2,6 · 1010 5,00 

15 2,7 · 1011 6,00 

16 2,8 · 1012 7,00 

17 3,1 · 106 8,00 

18 3,2 · 107 9,00 

19 3,4 · 108 10,00 

20 3,5 · 109 2,5 

21 3,6 · 1010 3,3 

22 4,1 · 1011 2,8 

23 4,3 · 1012 3,5 

24 4,4 · 105 4,7 

25 4,5 · 106 5,9 

26 5,1 · 106 6,2 

27 5,2 · 107 7,4 

28 5,3 · 108 8,8 

29 5,4 · 109 9,3 

30 5,5 · 1010 0,50 

31 2,4 · 1012 1,2 

32 5,7 · 105 3,5 

33 5,9 · 107 4,9 

34 4,2 · 1012 10,0 
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Потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання на 

заданій відстані від точкового джерела з радіонуклідом заданого типу 

(наприклад, 
137

Cs) визначається за формулою: 

,
2r

ГА
Р     (3) 

де Р
•
 – потужність експозиційної дози, Р/год; 

А – активність, Кі (табл. 2); 

Г – потужність дози в 1 мКі, яку виробляє джерело на відстані в 

1 см (для 
137

Cs – Г = 3,24 
мКігод

смР 2

); 

r – відстань між точковим джерелом і точкою виміру, см (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Активність та відстань між точковим джерелом і точкою виміру 
 

№ 

варіанта 

Активність, А 

(Кі) 

Відстань між джерелом 

і точкою виміру, r (см) 

1 2 3 

1 5,7 · 10–6 10 

2 8,91 · 10–5 20 

3 7,84 · 10–4 30 

4 1,03 · 10–2 40 

5 1,08 · 10–1 50 

6 1,22 60 

7 6,22 70 

8 100 80 

9 1,14 · 10–4 90 

10 6,22 · 10–4 100 

11 5,95 · 10–5 200 

12 6,49 · 10–3 300 

13 6,76 · 10–2 400 

14 7,03 · 10–1 500 

15 7,3 600 

16 75,7 700 

17 8,38 · 10–5 800 

18 8,65 · 10–4 900 

19 9,19 · 10–3 1000 

20 9,46 · 10–2 250 

21 0,973 330 

22 11,08 280 

23 116,22 350 

24 1,19 · 10–5 470 

25 1,22 · 10–4 590 

26 1,38 · 10–4 620 

27 1,41 · 10–3 740 
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Закінчення табл. 2 

28 1,43 · 10–2 880 

29 0,15 930 

30 1,49 50 

31 64,86 120 

32 1,54 · 10–5 350 

33 1,59 · 10–3 490 

34 113,51 1000 
 

Одиниці виміру активності, поглинутої й експозиційної доз та їхні 

похідні: 1 Кі = 3,7 · 10
9 
Бк; 1мКі =3,7 · 10

7 
Бк; 1мР = 10

–3 
Р; 1мкР = 10

–6 
Р; 

1мкР/год = 8,73 · 10
–3 

мкГр/год; 1 аГр = 10
–18 

Гр; 1 мкГр = 100 мкР; 

1мкГр ≈ 1мкЗв. 
 

Завдання 
1. Визначити потужність поглинутої дози іонізуючого випроміню-

вання на заданій відстані від точкового джерела. 

2. Визначити потужність експозиційної дози іонізуючого випроміню-

вання на заданій відстані від точкового джерела. 

3. Порівняти отриманий результат Р
•
 (Р/год) з природним фоном 

(складає 10 мкР/год), з нормативами для житлових будинків 

(до 50 мкР/год) та на робочому місці (до 1,1 мР/год).  

4. Зробити висновок про відповідність потужності експозиційної 

дози Р
•
 вищезазначеним нормативам. У разі невідповідності, 

запланувати адекватні заходи щодо зменшення негативного впливу 

джерела іонізуючого випромінювання. 
 

Контрольні запитання 

1. Що таке іонізуюче випромінювання? 

2. Які основні біологічні ефекти впливу іонізуючого випромінювання 

на живий організм? 

3. Які існують види випромінювання та в чому полягає різниця у 

біологічній дії на живий організм? 

4. Що таке експозиційна, ефективна, поглинена дози іонізуючого 

випромінювання? 

5. Які системні й позасистемні одиниці застосовуються для 

вимірювання активності, періоду напіврозпаду, експозиційної, 

поглинутої, ефективної доз випромінювання та їх похідні. 
 

Література 
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РОБОТА № 11. Розрахунок товщини захисного екрана від впливу 

іонізуючого випромінювання 

 

Мета роботи: навчитися визначати потужність експозиційної дози 

іонізуючого випромінювання, які створюються точковим джерелом, та 

розраховувати товщину захисного бар’єра. 

Оснащення: дозиметр-радіометр, захисні бар’єри з міді, зразок 

j-випромінювання.  

 

Теоретичні відомості 

Широке використання радіоактивних матеріалів і джерел 

іонізуючих випромінювань у практичній діяльності людини, у 

медицині, в енергетиці, посилення іонізуючої дії гірських порід і 

підземних вод за рахунок видобутку їх із земних надр на поверхню, 

можливість радіаційних аварій викликали необхідність розробки 

заходів для захисту людини від іонізуючих випромінювань. 

Така система захисту включає обґрунтування припустимих лімітів 

впливів, законодавче забезпечення легітимності розроблених лімітів, 

проведення організаційних, інженерних і контрольних заходів для 

виконання складених регламентів. Захист персоналу від іонізуючих 

випромінювань заснований на чотирьох принципах: захист часом 

(передбачає обмеження часу перебування в зоні дії іонізуючих 

випромінювань і зведення до мінімуму часу проведення відповідних 

робіт), захист відстанню (передбачає забезпечення під час робіт із 

джерелами іонізуючих випромінювань максимальної відстані від 

джерела до людини, тому що зниження потоку випромінювання 

пропорційно квадрату відстані від точкового джерела), захист 

кількістю (передбачає використання для роботи джерел з мінімально 

можливим виходом іонізуючих випромінювань), захист екранами 

(заснований на зменшенні інтенсивності випромінювання за 

допомогою екранів із різних матеріалів). 


