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Вступ. Радіаційна безпека людини та довкілля визначена законодавством України, як один з 

основних пріоритетів екологічної політики держави. Важливе місце в проблемі обмеження впливу на 

людину радіації від будівельних матеріалів та виробів займає радіаційний-гігієнічний контроль, 

метою якого є забезпечення дотримання радіаційно-гігієнічних нормативів, а також мінімізація доз 

опромінення населення [1, 2]. 

Виклад матеріалу. Джерелом іонізуючого випромінювання, яке згубно діє на людей та 

навколишнє середовище, є радіоактивні елементи. Для обмеження впливу на людину іонізуючого 

випромінювання встановлені контрольні рівні питомої активності природних радіонуклідів в 

будівельних матеріалах та виробах, що використовуються в будівельному комплексі. 

Радіоактивність будівельних матеріалів спричиняє як внутрішнє, так і зовнішнє опромінення 

мешканців громадських та житлових будівель. Внутрішнє опромінення здійснюється за рахунок 

попаданням в організм людини через органи дихання радіоактивного газу радону-222 і продуктів 

його розпаду. Дане опромінення можливо отримати перебуваючи в закритих приміщеннях будівель. 

Радіоактивність будівельних матеріалів, виробів та конструкцій зазвичай, спричиняє зовнішнє 

опромінення, яке безпосередньо залежить від величини активності іонізуючого випромінювання 

будівельного матеріалу і створюється за рахунок опромінювання радіонуклідами радію-226, торію-

232, калію-40, які містяться в даному матеріалі [3, 4]. 

Зовнішнє опромінення в приміщеннях створюється за рахунок гамма – випромінюючих 

природних радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах. При цьому чим більше вміст 

радіонуклідів, тим вищі рівні гамма- випромінювання  

Згідно діючих нормативних документів контроль впливу радіоактивних речовин в будівельній 

галузі здійснюється за наступними параметрами: 

 - ефективна питома активність природних радіонуклідів (ПРН) в будівельних матеріалах і в 

мінеральній будівельній сировині; 

 - потужність поглиненої в повітрі дози (ППД) гамма-випромінювання в приміщеннях будівель 

і споруд; 

 - середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність (ЕРОА) радону-222 і торона в 

повітрі приміщень. 

При введенні будівельних об’єктів в експлуатацію, де передбачено постійне перебування 

людей, потужність поглиненої дози гамма – випромінювання в повітрі не повинна перевищувати 

0,28 мкГр/год або 30 мкР/год. 

Висновки. При виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій необхідно 

дотримуватися будівельних норм, спрямованих на зниження рівня іонізуючого випромінювання 

природних радіонуклідів у будівництві. 
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