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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

ІВ – іонізуюче випромінювання; 
ГЛ – газорозрядні лічильники; 
ВДА – військова дозиметрична апаратура; 
ПД – потужність дози; 
ПЕД – потужність експозиційної дози; 
ЕД – еквівалентна доза; 
ПЯВ – продукти ядерного вибуху; 
ФЕП – фотоелектронний помножувач; 
БД – блок детектування; 
БЖ – блок живлення; 
ВПС – вимірювач постійного струму; 
ППС – підсилювач постійного струму; 
ВСЧ – вимірювач середньої частоти; 
ІП – індикаторний пристрій; 
ЯВ – ядерний вибух; 
ПРРМ – повітряна радіаційна розвідка місцевості; 
РРПП – радіаційна розвідка повітряного простору; 
ЕРВ – електрорадіовироби; 
ЕМВ – електромагнітне випромінювання; 
ЕМІ – електромагнітний імпульс; 
НПП – напівпровідникові прилади; 
ЕРС – електрорушійна сила; 
ОЗП – оперативно – запам’ятовуючий пристрій; 
РКІ – рідиннокристалічний індикатор. 
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ВСТУП 

Дозиметрія іонізуючих випромінювань є самостійним розділом 
прикладної ядерної фізики, у якому розглядаються властивості іонізуючих 
випромінювань, фізичні величини, що характеризують взаємодію 
випромінювань із середовищем, а також методи вимірювання цих величин. 

Відкриття штучної радіоактивності та можливості отримання 
радіоактивних ізотопів хімічних елементів сприяли розробленню методик 
виміру радіоактивності елементів.  

Терміни «радіація», «опромінення», «гостра променева хвороба» 
нерозривно пов’язані з першим практичним застосуванням 
внутрішньоядерної енергії: атомними бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі. 
З того часу людство мимовільно пов’язало ці терміни, які раніше 
використовувались у лише вузькому колі спеціалістів, з будь-яким 
практичним застосуванням ядерної енергії, а не тільки з її використанням у 
військовій справі. 

Але необхідно зазначити, що значний прогрес у галузі створення 
приладів, які реєструють іонізуючі випромінювання (ІВ), був досягнутий 
завдяки необхідності удосконалення та розвитку військової дозиметричної 
апаратури (ВДА). З появою ядерної зброї як у США, так і в Радянському 
Союзі, ВДА вже протягом півстоліття дозволяє вирішувати завдання з 
ведення радіаційної розвідки, із забезпечення контролю зараження особового 
складу, озброєння, техніки і запасів матеріальних засобів радіоактивними 
речовинами, з контролю за зміною ступеня зараження місцевості.  

Під час виконання заходів радіаційної розвідки та радіаційного контролю 
по суті виявляється та оцінюється один і той же фактор – радіаційна 
небезпека, кількісними показниками якої є потужність дози та доза 
радіоактивного опромінення, а для радіометричного контролю додатково 
кількісними показниками є поверхнева та питома активність відібраних проб. 

Завдання щодо забезпечення вказаними кількісними показниками 
вирішується однією з функціональних підсистем системи РХБ захисту – 
системою військової дозиметрії. 

Під військовою дозиметрією будемо розуміти комплекс погоджених за 
місцем та часом рентгенметричних та радіометричних виміріювань, які 
забезпечують своєчасну та достовірну оцінку боєздатності військ за 
радіаційним фактором під час виконання бойових завдань за призначенням.  

Трагічна випадковість в зв’язку із аварією на ЧАЕС поставила перед 
військами завдання, під час вирішення яких управління ними здійснювалось в 
умовах впливу лише одного бойового фактора – радіоактивного забруднення 
місцевості.  

Досвід виявлення радіаційної обстановки на ЧАЕС, довів необхідність 
виконання таких основних заходів, як радіаційна розвідка місцевості (РРМ); 
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контроль радіоактивного забруднення (КРЗ) приміщень, техніки й особового 
складу; контроль радіоактивного забруднення повітря, ґрунту, води, 
продуктів і т.ін.; пошук високоактивних джерел випромінювання; визначення 
радіонуклідного складу проб; узагальнення та надання результатів. Питання 
визначення радіаційних характеристик наслідків застосування ядерної зброї 
та вимоги до системи військової дозиметрії, яка має функціонувати в умовах 
їх впливу, достатньо широко висвітлені у науковій літературі [1,2–6]. 
Результати наукового вирішення вказаних питань технічно реалізовані в 
зразках військових дозиметричних приладів, що в цей час знаходяться на 
озброєнні в підрозділах РХБ захисту.  

З появою нових завдань для служб РХБ захисту, пов’язаних з 
екологічним моніторингом військових об’єктів, виникла необхідність значно 
розширити діапазон вимірювань, а також використовувати методи 
спектрометрії. 

На цей час військові прилади радіаційної розвідки та контролю являють 
собою іноді досить складні пристрої, у яких зосереджено накопичений досвід 
з використання обчислювальної техніки та містять досить швидкодіючі 
спектрометричні детектори, які потребують достатньої конструктивної та 
технологічної обробки. У технічній літературі використовується термін 
«аналітичні засоби», що підкреслює не тільки автоматизацію вимірювання 
іонізуючих випромінювань, але й урахування різних поправок та 
коефіцієнтів. Більше уваги стали приділяти автоматичній стабілізації режимів 
роботи апаратури, стандартизації електричних і конструктивних рішень, 
сполученню та обробці інформації на ЕОМ, автоматичній установці 
інтервалів і діапазонів вимірювань в одиницях еквівалентної дози.  

У військових частинах особовому складу, який постійно або тимчасово 
працює безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань, створюються 
умови роботи, які відповідають вимогам основних санітарних правил роботи 
з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих 
випромінювань, інших санітарних норм і правил, правил з охорони праці, 
техніки безпеки, вибухової та пожежної безпеки. За основу даних методичних 
рекомендацій взяті норми радіаційної безпеки України (НРБУ-2000), які є 
основним юридичним документом України, що визначає умови роботи в 
сфері впливу іонізуючого випромінювання. У НРБУ-2000 покладені такі 
принципи: не перевищення встановленої дозової характеристики;  
виключення будь-якого необґрунтованого опромінювання; зниження дози 
опромінювання до максимально низького рівня. У процесі роботи із 
радіоактивними речовинами і ДІВ першочергового значення набуває 
правильна організація праці, що забезпечує безпеку обслуговуючого 
персоналу й усього населення в цілому. Правильно організувати роботу із 
радіоактивними речовинами – це передбачити такий комплекс заходів щодо 
забезпечення радіаційної безпеки, за якого рівні випромінювання від джерел 
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зовнішнього та внутрішнього опромінення не перевищуватимуть 
регламентовані дозові межі для відповідних категорій осіб і груп критичних 
органів.  

Необхідно зазначити, що підготовка офіцера військ РХБ захисту за 
основним фахом передбачає надання фундаментальних систематизованих 
знань не тільки з питань бойового застосування ВДА в ході бойових дій 
військ, але і з організації радіаційної безпеки у військах у мирний час. 
Вивчити призначення, будову і принцип роботи технічних засобів радіаційної 
розвідки та контролю, а також правила роботи з ними та з джерелами 
іонізуючого випромінювання, багато в чому допоможе матеріал даного 
підручника. 

 У перших двох розділах підручника розглядаються загальні 
характеристики іонізуючих випромінювань і взаємодія їх із речовиною, у 
тому числі і з організмом людини, основи забезпечення боєздатності військ 
під час впливу  радіаційного фактора. Крім того для закріплення знань у 
розділах проведена систематизація усіх типових завдань, які необхідні для 
практичної організації радіаційної безпеки у військах.  

Третій розділ присвячений теоретичним основам методів реєстрації та 
дозиметрії іонізуючих випромінювань, які застосовуються у військовій 
дозиметричній апаратурі. 

Четвертий розділ цього підручника присвячений військовій 
дозиметричній апаратурі – основам її будови та вимогам до аналітичних 
засобів радіаційної розвідки та контролю; технічним засобам радіаційного 
спостереження, радіаційній розвідці та контролю радіаційного опромінення. 
У розділі, на відміну від попередніх видань, значно більше уваги 
приділяється особливостям побудови блоків детектування та цифровим 
схемам і пристроям обробки інформації. Крім того в розділі розглядаються 
основи радіометричного аналізу та можливість застосування спектрометрії ІВ 
у військах РХБ захисту. На погляд авторів, використання методів 
спектрометрії є доцільним під час забезпечення оперативної оцінки рівня 
забрудненості та складу радіонуклідів. 

У п’ятому розділі проведена систематизація та аналіз керівних 
документів щодо експлуатації джерел іонізуючого випромінювання, 
відпрацьовані алгоритми розробки інструкцій щодо забезпечення радіаційної 
безпеки та ліквідації наслідків аварій (пожеж) з джерелами іонізуючого 
випромінювання. Методичні рекомендації, які наведені у даному розділі, 
призначені для використання в повсякденній діяльності особами, що 
відповідають за радіаційну безпеку у військових частинах, формуваннях, 
складах (базах), установах Міністерства оборони. 

Автори висловлюють глибоку вдячність В.Г. Єременку, В.Б. Матикіну, 
О.М. Григор`єву за наданий матеріал, який сприяє поліпшенню змісту 
підручника. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬК 

 
Радіація (від латинського слова radio- випромінюю) являє собою 

випромінювання, яке йде від якого-небудь тіла. Світло, радіохвилі – усі вони 
відрізняються довжиною хвилі, вірніше, визначеним діапазоном довжини 
хвиль. Чим коротше довжина хвилі, тим більшу енергію переносить 
випромінювання. Енергію цих хвиль прийнято вимірювати в електрон-
вольтах (еВ). У таких одиницях світлові хвилі, що виникають під час 
взаємодії молекул, які ми сприймаємо за допомогою зору, мають енергію 
близько 2 еВ.  

Ядерні випромінювання виникають під час перетворення атомних ядер, і 
їхньої енергії значно більше – у сотні тисяч і навіть мільйони разів! 
Наприклад, радіоактивний цезій-137 випускає гамма-кванти з енергією 661 
кілоелектронвольт (кеВ). Наші органи почуттів не сприймають такі 
випромінювання, тобто для людини вони залишаються невидимими й 
невідчутними. Під час оцінки ефекту взаємодії з різними живими 
організмами прийнято поділяти випромінювання на іонізуючі та неіонізуючі. 

Іонізуючі випромінювання мають ряд загальних властивостей, два з яких 
– здатність проникати через матеріали різної товщини й іонізувати повітря і 
живі клітинки організму – заслуговують особливо пильної уваги. 

1.1. Загальні характеристики іонізуючих випромінювань 

1.1.1. Іонізуюче випромінювання 

Іонізуюче випромінювання (ІВ) – випромінювання, енергії якого 
достатньо для іонізації середовища, що опромінюється. 

Іонізація – це процес поділу електрично нейтрального атома на дві 
протилежно заряджені частинки: негативний електрон і позитивний іон.  

Для цього необхідно затратити деяку енергію, яка у більшості атомів 
знаходиться в межах від 9 до 34 еВ. Якщо енергія, яка передана атому, менша 
за енергію, необхідну для виривання електронів, то іонізації не відбувається. 
В цьому випадку може відбутися збудження атома. Збуджений атом має 
збиток енергії, яка вивільняється у вигляді випромінювання у разі повернення 
атома в нормальний стан. Електрон, вирваний із атома в результаті іонізації, 
як правило, не залишається довго у вільному стані: він «прилипає» до 
нейтрального атома або нейтральної молекули, створюючи негативний іон.  

Таким чином, у звичайних умовах іони створюються парами. Іони, які 
виникли, зникають у результаті їх рекомбінації, тобто процесу возз’єднання 
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негативних та позитивних іонів, у якому створюються нейтральні атоми або 
молекули.  

Під час середньої роботи на один акт іонізації у повітрі, яка дорівнює 
34 еВ (еВ=1,602∙10-19Дж), мінімальна частота електромагнітних хвиль, що 
мають іонізуючі здібності, визначається в такий спосіб: 

,105
10055,1

10602,134 16
34

19

min Гц
сДж

Дж
h
E               (1.1) 

де h – стала Планка. Частота min відповідає глибокій ультрафіолетовій 
області спектра електромагнітних хвиль. Отже до іонізуючого 
випромінювання належать ультрафіолетові та рентгенівські промені, гамма-
кванти (рис. 1.1). Причому, чим вища їхня частота, тим більша їхня енергія 
(Е) і тим сильніша проникна здатність.  

Рис. 1.1. Спектр електромагнітних випромінювань 

Ніякий інший вид енергії, поглиненої у тій же кількості, не 
супроводжується настільки важким ураженням організму, яке викликано 
іонізуючим випромінюванням. 

Наприклад, зовнішнє опромінення людей гамма-квантами, а також 
тепловими і швидкими нейтронами при поглиненій енергії (дозі) відповідно 
315, 105 і 32 Дж (якщо маса людини 70 кг) призводить у 50 % випадків до 
смерті протягом наступного місяця.  

Враховуючи надзвичайно високу біологічну небезпеку іонізуючих 
випромінювань ЯВ, та випромінювань, які створюються під час зруйнувань 
(аварій) на підприємствах атомної енергетики, у подальшому під ІВ будемо 
розглядати тільки випромінювання внутрішньоядерного походження: потоки 
заряджених часток, незаряджених  (нейтральних) частинок і фотони (гамма-
кванти).  

Розрізняють безпосередньо іонізуюче випромінювання та непряме 
іонізуюче випромінювання. Безпосередньо ІВ – випромінювання, що 
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складається із заряджених частинок, які мають кінетичну енергію, достатню 
для іонізації під час зіткнення. До нього належать електрони, протони, альфа-
частинки. Непряме ІВ – випромінювання, що складається з незаряджених 
частинок, які можуть створювати безпосередньо ІВ і (або) викликати ядерні 
перетворення. Непряме ІВ може складатися з нейтронів, фотонів тощо.  

Фотонне ІВ може складатися з гамма-випромінювання, рентгенівського 
випромінювання, гальмового й характеристичного випромінювання.  

За взаємодією ІВ поділяються на первинне і вторинне. 
Первинне ІВ – це випромінювання, яке в розглянутому процесі взаємодіє 

із середовищем або вважається вихідним. 
Вторинне ІВ – це випромінювання, що виникає в результаті взаємодії 

первинного ІВ з розглянутим середовищем. 
Залежно від характеру поширення в просторі розрізняють спрямоване й 

дифузійне ІВ. Спрямоване ІВ – це випромінювання з виділеним напрямком 
поширення. Дифузійне ІВ – це випромінювання, що не має переважного 
напрямку поширення. 

В залежності від енергії частинок або фотонів ІВ буває 
моноенергетичним, немоноенергетичним і змішаним. 

Моноенергетичне ІВ – це випромінювання, що складається з фотонів 
однакової енергії або частинок одного виду з однаковою кінетичною 
енергією. Немоноенергетичне ІВ – це випромінювання, що складається з 
фотонів різної енергії або частинок одного виду з різною кінетичною 
енергією. Змішане ІВ – це випромінювання, що складається з частинок 
різного виду або частинок і фотонів. 

Поле ІВ характеризується енергією частинок або фотонів, потоком, 
щільністю потоку іонізуючих частинок і фотонів, потоком енергії або 
щільністю потоку енергії. За одиницю енергії в системі вимірювання взято 
джоуль (Дж). Допускається застосування одиниці енергії електрон-вольт (еВ).  

1.1.2. Кількісні характеристики поля іонізуючого випромінювання 

Поле ІВ визначається такими характеристиками: 
– потік іонізуючих частинок – Фп; 
– щільність потоку іонізуючих частинок – φп; 
– потік енергії іонізуючих часток – Ф; 
– щільність потоку енергії іонізуючих часток – φ.  

Потік ІВ – це відношення числа іонізуючих частинок dN, що падають на 
дану поверхню за інтервал часу dt, до цього інтервалу: 

Фп = 
dt
dN , с-1.    (1.2) 

Як одиниця вимірювання потоку взята одна частинка (фотон) за секунду 
(с-1). Щільність потоку ІВ – це відношення потоку іонізуючих частинок dФп, 
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що проникають в об’єм елементарної сфери, до площі поперечного перерізу 
dS цієї сфери: 

φп = 
dS
dФ , с-1∙м-2. (1.3) 

За одиницю вимірюання щільності потоку взята одна частинка (фотон) за 
секунду на квадратний метр (с-1∙м-2). Дані одиниці спеціальної назви не 
мають. Потік енергії ІВ – це відношення сумарної енергії (крім енергії 
спокою) dE всіх іонізуючих частинок, що падають на дану поверхню за 
інтервал часу dt, до цього інтервалу: 

Ф = 
dt
dE , Дж∙с-1 (Вт). (1.4) 

За одиницю потоку енергії випромінювання взятий ват (Вт). Щільність 
потоку енергії ІВ – це відношення потоку енергії іонізуючих часток dФ, що 
проникають в об’єм елементарної сфери, до площі поперечного перерізу dS 
цієї сфери: 

φ = 
dS
dФ , Вт∙м-2. (1.5) 

Одиницею вимірювання щільності потоку енергії іонізуючого 
випромінювання є ват на квадратний метр (Вт∙м-2). У випадку 
моноенергетичного випромінювання dE=E·dN, тоді з урахуванням наведених 
вище виразів отримаємо: 

φ = φп E. (1.6) 

Для безперервного в деякій області спектра енергії випромінювання 

φ = ∫Е Е φп(Е) dЕ, (1.7) 

де Е∙φп(Е) – щільність потоку енергії випромінювання в енергетичному 
інтервалі від E до Е+dЕ. Проходження іонізуючих випромінювань через будь-
яке середовище супроводжується втратою їхньої енергії на іонізацію, 
збудливістю молекул і атомів середовища та на випромінювання під час 
гальмування. Імовірність кожного процесу залежить від виду та енергії 
випромінювання, від атомного номера поглинаючого середовища тощо. 

Поглинаюча дія середовища характеризується коефіцієнтом ослаблення. 
Коефіцієнт ослаблення може бути лінійним, масовим, атомним. Лінійний 
коефіцієнт ослаблення визначається як відношення частки dN/N непрямо 
іонізуючих частинок даної енергії, що взаємодіють між собою під час 
проходження елементарного шляху dl у середовищі, до довжини цього 
шляху: 
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μл = –
dl
dN

N
1 . (1.8) 

Лінійний коефіцієнт ослаблення вимірюється в одиницях м-1 або см-1. 
Величина лінійного коефіцієнта ослаблення пропорційна щільності 
середовища, тому під час практичних розрахунків часто користуються 
масовим коефіцієнтом ослаблення. Масовий коефіцієнт ослаблення 
визначається як відношення лінійного коефіцієнта ослаблення до щільності ρ 
середовища, через яке проходить непрямо іонізуюче випромінювання: 

μm = 
dl
dN

N
1 . (1.9) 

Вимірюється μm в одиницях м2·кг-1 або в см2 ·г-1. Розглядаючи ослаблення 
фотонного випромінювання, можна користуватися також атомним 
коефіцієнтом ослаблення. Атомний коефіцієнт ослаблення визначається як 
відношення лінійного коефіцієнта ослаблення до концентрації n атомів 
середовища, через яке проходить побічно іонізуюче випромінювання: 

μа  = –
dl
dN

Nn
1 . (1.10) 

Поглинальну дію середовища можна характеризувати величиною 
середнього лінійного або масового пробігу іонізуючої частинки, шаром 
половинного ослаблення та гальмівною здатністю речовини. 

Середній лінійний пробіг іонізуючої частинки визначається як середня 
глибина проникнення іонізуючої частинки в даній речовині в заданих умовах. 

Середній масовий пробіг іонізуючої частинки визначається як добуток 
середнього лінійного пробігу іонізуючої частинки в даній речовині на 
щільність цієї речовини. 

Шар половинного ослаблення – це товщина речовини, що послабляє 
спрямоване іонізуюче випромінювання у два рази. Розрізняють шар 
половинного ослаблення потоку іонізуючого випромінювання і шар 
половинного ослаблення енергії випромінювання. Гальмівну здатність 
речовини поділяють на лінійну, масову й атомну. 

Лінійна гальмівна здатність речовини визначається як відношення енергії 
dЕ, що зникає зарядженою частинкою під час проходження елементарного 
шляху dl у речовині, до довжини цього шляху: 

S = 
dl
dE . (1.11) 

Масова гальмівна здатність речовини визначається як відношення 
лінійної гальмівної здатності речовини до густини речовини: 
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Sm = 
dl
dES 1 . (1.12) 

Лінійна гальмівна здатність речовини вимірюється в одиницях Дж·м-1 
або еВ·м-1, масова гальмівна здатність речовини – в одиницях Дж·м2·кг-1 або 
еВ·м2·кг-1. Атомна гальміва здатність речовини визначається як відношення 
лінійної гальмівної здатності речовини до концентрації n атомів цієї 
речовини: 

Sa = 
dl
dE

n
1 . (1.13) 

Для кількісної оцінки дії випромінювання на речовину вводять поняття 
лінійної іонізації й повної іонізації частинкою. Лінійна іонізація визначається 
як відношення числа dNi іонів одного знака, утворених іонізуючою 
частинкою на елементарному шляху dl, до цього шляху: 

      Ni = 
dl

dNi . (1.14) 

Повна іонізація – це повна кількість іонів одного знаку, утворених 
іонізуючою частинкою на всьому її шляху. Поглинання енергії іонізуючого 
випромінювання в речовині може викликати в ньому різні зміни. Ступінь 
зміни може бути мірою величини, що характеризує іонізуюче 
випромінювання.  

Під вимірюванням іонізуючого випромінювання розуміють вимірювання 
фізичної величини, що характеризує джерело або поле іонізуючого 
випромінювання, радіоактивні зразки або взаємодію іонізуючих 
випромінювань із речовиною. 

Теоретичною та практичною основою дозиметрії є закони взаємодії 
іонізуючих випромінювань із середовищем. На різних видах взаємодії 
випромінювань із середовищем засновані методи їхньої реєстрації. 

1.1.3. Джерела іонізуючого випромінювання 

Джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) – об’єкт, що містить 
радіоактивний матеріал або технічний пристрій, який створює або в певних 
умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання. Розрізняють закриті 
та відкриті джерела іонізуючих випромінювань. 

Закрите джерело – радіонуклідне джерело іонізуючого 
випромінювання, конструкція якого перешкоджає взаємним контактам 
радіоактивного матеріалу і середовища, що оточує джерело і виключає його 
забруднення радіоактивною речовиною вище допустимого, за діючими 
нормами, рівня в умовах, передбачених для джерела. 
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У військах у озброєнні та військовій техниці використовуються, як 
правило, лише закриті ДІВ, короткі радіаційні характеристики яких надані в 
табл. 1.22 та дод. 10. Крім того під час роботи з радіоактивними речовинами 
та іншими ДІВ з’являються радіоактивні продукти, які отримали назву 
«радіоактивні відходи» та підлягають видаленню.  

У військових умовах найбільш широко використовується як джерело 
іонізуючого випромінювання кобальт-60 (цезій-137) для перевірки і 
відновлення градуювання дозиметричних приладів. Цей ізотоп має період 
піврозпаду 5,3 роки і є джерелом бета-випромінювання з енергією частинок 
0,31 МеВ і гамма-випромінювання з енергією квантів 1,17 і 1,33 МеВ. 

У практичному використанні кобальта-60 основну роль відіграє гамма-
випромінювання. 

Відкрите джерело – радіонуклідне джерело іонізуючого 
випромінювання, конструкція якого допускає контакт радіоактивного 
матеріалу і середовища, що оточує і не виключає можливості його 
забруднення речовиною вище допустимого рівня, встановленого для 
закритого джерела, в умовах, передбачених для його використання. 

Потужним джерелом іонізуючого випромінювання є ядерний вибух, що 
виникає в результаті штучного ділення розпаду в ході ланцюгової реакції 
урану-235, урану-238 і плутонію-239. Під час ядерного (термоядерного) 
вибуху з’являється потужний потік іонізуючого випромінювання, він виникає 
безпосередньо в процесі розпаду й синтезу речовини, що складає заряд 
боєприпасів. Під час ядерного і комбінованого вибухів в атмосфері на висоті 
менш ніж 30 км на частку енергії іонізуючих випромінювань припадає 15 % 
сумарної енергії вибуху. З них приблизно 5 % – проникаюча радіація (гамма-
нейтронний потік), що діє в першу хвилину після вибуху, 10 % сумарної 
енергії ядерного вибуху припадає на випромінювання радіоактивного 
зараження, що виявляється протягом тривалого часу. Основними джерелами 
радіоактивного зараження є: 

– продукти поділу ядерного заряду (урану U238
92  та плутонію Pu239

94 ); 
– радіоактивні ізотопи (радіонукліди), що утворюються в ґрунті та інших 

матеріалах під впливом нейтронів – наведена активність; 
– частина ядерного палива, що не зазнала поділу. 
Частка енергії іонізуючих випромінювань є невеликою частиною енергії, 

що вивільняється під час ядерного вибуху, однак унаслідок великої її 
проникаючої здатності, вона може впливати на особовий склад вражаючою 
дією на значній відстані від джерела виникнення і навіть в укриттях.  

Одним з найважливіших джерел іонізуючих випромінювань є 
транспортні та стаціонарні енергетичні ядерні реактори. Вони 
використовують ядерне пальне, до складу якого входять речовини, що мають 
властивість ділитися (уран U235

92 , плутоній Pu239
94  тощо). 
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