
 02.  Радиоактивно загађивање и заштита 

 Радоактивност је својство неких хемијских елемената, материја да емитују 

невидљиве честице или зраке високе енергије         

 

 

ПРОДОРНА МОЋ 3 ТИПА РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА 

-алфа  чесрице -позитивно наелектрисане 

-бета честице-електрони, негативно наелекрисани 

-гама честице-неутрални електромагнетни таласи врло малих таласних дужина 

   Извори јонизујућег зрачења су: 

-природни извори зрачења: 

1.космичка радијација 

2. земаљска радијација 

3. зрачење из радиоактивних извора који се налазе у ткивима животиња 

-вештачки извори зрачења: 

1.нуклеарне електране 

2. нуклеарна пражњења и оружје 

3.радиоактивни изотопи у медицини 

4.рендген и скенер апарати 

5.нуклеарни отпад 

6.соларијуми 



Биолошки ефекти зрачења: Настају апсорпцијом енергије у ткивима, а узроковани су јонизацијом 

ткива  , односно ћелија кроз које пролази зрачење,стварајући слободне радикале. Настале  

последице излагања  зрачењу  се  акумулирају  током  читавог живота.  Настале  промене  не  могу  

да  се  поправе  и  не постоји  начин да  човек  стекне  отпорност  на  зрачење. 

 

Штетно дејство зрачења:  

-дирекно-дејство на озрачени организам 

-индирекно-дејство на нареду генерацију-потомство 

 

Радиоактивне супстанце  представљају најопасније материје у природи,и то је једино 

загадђивање које не могу да региструју људска чула. 

Чак и ниске дозе радијације , могу да изазову–настанак рака ,тератогенезе и генетске мутације 

(штетне последице за будуће генерације). 

Високе дозе  око 5 греја (Gy) изазивају  смртност за око три  месеца,(зато сто се уништи коштану 

срж и епител црева), а дозе око десет (Gy) изазивају тренутну смрт.  

 

Негативне послецице зрачења су: 

-оштећење очију,  

-опекотине,  

-рак коже и других органа 

-леукемија/тумор ћелија крви и коштане сржи/ 

-оштећење генетског материјала-мутације 

-неплодност 

-смрт 

НАЈОСЕТЉИВИ  су сисари, и то ћелије које се брзо деле као коштане –коштане сржи. 

-Додатно радиоактивно загађење: 

1.атомске бомбе 

-2. нуклеарни инциденти 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%98


-3.нуклеарне електране 

 

 

   

И Фукушиму у Јапану сврставају у акцидент 7.  



 

Заштита од радиоактивности: своди се на смањивање зрачења на најмању могућу меру 

-временска –што пре напустити место где се налази извор загађивања, 

-даљинска-боравак у што већем растојању од извора,  

-заштитом помоћу апсорбера/дебљи заштитни слојеви бетона, земље, олова/ 

-лична заштита/лична опрема и не излагање изворима заштите. / 

 

Домаћи задатак 

1. Шта је радиоактивност? 

2. Који су извори радиоактивности?  

3. Које је штетно дејство зрачења?   

4. Које су негативне последице зрачења? 

 

 

 

 

 


