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ВСТУП 

       Навчальна дисципліна «Радіаційна хімія матеріалів» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» галузі знань природничі науки з напряму підготовки 040203 - фізика, 

спеціальності – 8.04020302 фізика конденсованого стану. 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04020302 фізика 

конденсованого стану (фізика функціональних матеріалів). 

Викладається у І семестрі   І курсу магістратури в обсязі – 180  год. (6 кредитів 

ЕСТS) зокрема: лекції - 30 год.,лабораторні-30год., самостійна робота – 120 

год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульна контрольна робота. 

Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни - отримання знань з радіаційної хімії при дії іонізуючого 

випромінювання в функціональних матеріалах, оволодіння основами методик 

теоретичного та експериментального дослідження змін властивостей 

полімерних функціональних матеріалів, сприяння розвитку логічного і 

аналітичного мислення студентів. 

Завдання - формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів, 

передбачених програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: формулювання понять та основні величини технологічних 

параметрів, що викликають зміни в функціональних матеріалах, основні закони 

в радіаційній хімії полімерів, набути знань самостійної роботи з літературою. 

вміти: використовувати отримані знання на практиці при розв'язанні 

завдань теоретичного та прикладного характеру. Набути навичок самостійного 

використання і вивчення літератури. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного  напряму).   Спеціальна  навчальна  дисципліна   «Радіаційна  хімія 

матеріалів» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (спеціалізація " фізика функціональних 

матеріалів". 

Зв'язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для ґрунтовного вивчення наступних спеціальних дисциплін «Радіаційна 

фізика рідин та розчинів», «Радіаційна фізика полімерів», «Радіаційна 

модифікація функціональних матеріалів» а також для належного виконання 

дипломної роботи. 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 

входять теми 1 - 9. Обов'язковим для заліку є отримання мінімальної кількості балів 

на модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 

Міп. -12 балів Мах- 20 балів 

Модульна 

контрольна 

робота 

12 20 



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум - 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання заліку 

обов'язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань.. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року. 

 _____ При простому розрахунку отримаємо: 
 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль2 

Екзамен 

(залік) 
 

Підсумкова 

оцінка 

 

Мінімум 12 12 36 60 
 

Максимум 20 20 60 100 

При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

• 65-74 відповідає оцінці «задовільно»; 

• 75-84 відповідає оцінці «добре»; 

• 85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

• 90 -100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності (за умови іспиту) 
 

За  100  - бальною шкалою За   національною шкалою 
 

90-100 5 відмінно 

85-89  

             4 
 

       добре 

 
75-84 

65-74  

             3 
     

     задовільно 

 
60-64 

35-59           2 не задовільно 

1 -34   

 

 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1   Радіаційна хімія   наноструктур 

ТЕМА І. Досягнення та перспективи використання наноструктурних полімерних 

матеріалів в радіаційній хімії та радіаційних технологіях. (5 год.) 

Вступ. 1.1. Аналіз визначних відкриттів вчених-фізиків,що внесли 

вагомий внесок в прогрес атомної науки, ядерної енергетики і техніки з 1918по 

1970рр(Л.С.Коловрат- Червінський, А.Ф.Іоффе, І.В.Курчатов, Л.І.Мандельштам  

М.А.Леонтович, І.Е.Тамм, С.І.Вавілов, П.А.Черенков, І.М.Франк, Я.І.Френкель, 

В.І.Векслер, А.І.Лейпунский, Г.М.Флеров, В.А.Карнаухов, А.М.Кабакчі.) 

1.2. Основні розділи радіаційної технології - модифікація функціональних 

матеріалів, радіаційно-хімічна полімеризація і радіаційне обеззараження 

матеріалів. Вивчення основних напрямків радіаційних технологій, освоєних в 

ІФХ НАН України. 

ТЕМА 2. Радіаційно - хімічні процеси в нанопоруватих полімерах.          (12 год.) 

Джерела іонізуючого випромінювання. Ізотопні радіаційні установки та 

прискорювачі електронів. Основні фактори, що впливають на властивості 

нанопоруватих матеріалів (мембраних фільтрів). Основні величини в 

радіаційній хімії та технології-активність радіонуклідних джерел, поглинена 

доза іонізуючого випромінювання, інтенсивність поглиненої дози, 

продуктивність радіаційної установки, коефіцієнт використання потужності 

ДІВ. 

ТЕМА 3. Дозиметричні системи при опромінюванні наноструктурних матеріалів. 

Контроль радіаційно-хімічного процесу. (13год.) 

Основні методи дозиметрії на прискорювачах електронів та гамма-

установках. Хімічні дозиметри, плівкові полімерні дозиметри. 

Термолюмінісцентні і радіолюмінісцентні, газові дозиметри. Діапазони 

вимірюємих доз. 

ТЕМА 4. Закономірності та механізми радіаційно-хімічної деструкції та зшивки 

полімерних матеріалів. (14 год.) 

Полімери, що деструктують під дією іонізуючих випромінювань. 

Полімери, що зшиваються під дією іонізуючих випромінювань. Зміна структури 

та властивостей вказаних полімерів. Методи визначення радіаційно-хімічних 

виходів, гель-ефект, золь-ефект. 

ТЕМА 5. Особливості радіаційної полімеризації водних розчинів полімерів для 

для медицини і техніки (13 год.) 

Використання дії іонізуючих випромінювань на підготовку розчинів 

поліакриломідних гелів для медицини  і нафтової та газової галузей 

виробництва. 

Радіаційна    очистка    розчинів    поліакриломідних    гелів    для    медицини, 

використання  для виготовлення оптичних лінз, аплікаційних протиопікових 

пов'язок. 

ТЕМА 6. Радіаційно-хімічні процеси в водних розчинах, знезараження стоків 

лікарень та тубдиспансерів. (9год.) 

Радіаційно-хімічні процеси в воді та в розчинах полімерів. Очистка та 

обеззараження стоків полімерних виробництв та лікарень, утилізація 

відпрацьованих функціональних матеріалів. 



 

ТЕМА 7. Радіаційна стерилізація  іонізуючим  випромінюванням 

функціональних   матеріалів та медичних виробів на їх основі та нана 

матеріалів. (15год.) 

Особливості та переваги радіаційно-хімічного методу в порівнянні з 

іншими відомими методами стерилізації. Відмінності процесів радіаційної 

обробки матеріалів на прискорювачах електронів та гамма-установках. 

Опромінення наногідроксилапатитів та кісткових тканин на їх основі. 

 

ТЕМА 8. Радіаційна хімія еластомерів. Механізми хімічних реакцій при 

вулканізації та деструкції гум. (12год.) 

Для іонізуючих випромінювань на гуми та гумові вироби. Вулканізація-зшивка 

макромолекул гуми,деструкція,зміна молекулярної маси. Утилізація відпрацьованих 

гумових виробів (шин,камер) та промислових відходів гумових виробництв. 

 

ТЕМА 9. Радіаційна технологія легірування металів та сплавів і надструктурних 

матеріалів. (5год.) 

Для іонізуючого випромінювання на метали  і сплави, зміна кристалічної 

гратки, закалка поверхневого шару металів та сплавів. Для  іонізуючого 

випромінювання  на фулерени та фулерати. 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 

Назва лекції Кількість годин 

лекції семінари/ 

лаборат., 

практичні 

С/Р Інші 

форм 
и 

контр 

Змістовий модуль 1 

Радіаційна хімія матеріалів 

 

1 Тема 1 Досягнення та перспективи використання 

наноструктурних полімерних матеріалів в радіаційній хімії 

та радіаційних технологіях 

2       13  

2 Тема 2. Радіаційно ~ хімічні процеси в нанопоруватих 

полімерах 

4 4 14  

3 Тема.З. Дозиметричні системи при опромінюванні 

наноструктурних  матеріалів. Контроль радіаційно-

хімічного процесу. 

4 6 14  

4 Тема 4. Закономірності та механізми радіаційно-хімічної 

деструкції та зшивки полімерних матеріалів 

4 4 15  

5 Тема 5. Особливості радіаційної полімеризації водних 

розчинів  полімерів  для медицини і техніки 

4 4 12  

6 Тема 6. Радіаційно-хімічні процеси в водних розчинах, 

знезараження стоків лікарень та тубдиспансерів 

4  14  

7 Тема.7. Радіаційна стерилізація іонізуючим 

випромінюванням функціональних матеріалів та 

медичних виробів на їх основі, та наноматеріалів. 

4 6 14  

8 Тема 8. Радіаційна хімія еластомерів. Механізми хімічних 

реакцій при вулканізації та деструкції гум. 

2 6 12  

9 Тема 9. Радіаційна технологія легірування металів та 

сплавів і наноструктурних матеріалів. 

2  12  

 Підсумкова модульна контрольна робота    1 

 ВСЬОГО 30 30 120 1 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій - 30 год     

Лабораторні роботи-30 год.                                           

Самостійна робота - 120 год. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Радіаційна хімія матеріалів 

ТЕМА №1. Досягнення та перспективи використання наноструктурних 

полімерних матеріалів в радіаційній хімії та радіаційних технологіях. (5год.)  

Лекція 1 

Аналіз визначних відкриттів вчених-фізиків , що внесли  вагомий внесок  в 

прогрес  атомної науки,ядерної енергетики і техніки з 1918 по 1970рр. 

Лекція 2 

Основні розділи  радіаційної технології-модифікація наноструктурних 



матеріалів, радіаційно-хімічна полімеризація і радіаційне  обеззараження  

матеріалів, радіаційні нанотехнології. Вивчення основних напрямків радіаційних 

технологій, освоєних  в ІФХ НАН України.  

Завдання для самостійної роботи                                                     (3год) 

1. Вивчення матеріалу лекції №2 

2. Опрацювання матеріалу,що винесений на самостійне вивчення.  

Література[1,2,8] 

ТЕМА№2. Радіаційно-хімічні процеси полімерах. (12 год.)  

 Лекція 3  

  Джерела іонізуючого випромінювання ізотопні радіонуклідні  та 

прискорювачі електронів. 

Лекція 4 

       Основні фактори, що впливають на властивості нанопоруватих матеріалів, 

мембранних  фільтрів. Основні величини в радіаційній хімії та технології-

активність радіонуклідних джерел, поглинена доза іонізуючого випромінювання, 

інтенсивність поглиненої дози, продуктивність радіаційної установки, 

коефіцієнт використання потужності ДІВ. 

Лабораторна робота №1                                                                          (4год) 

Вивчення основних радіаційних  процесів освоєних в ІФХ НАН України. 

1. Ознайомлення  з основними  нормативними документами  Норми 

радіаційної безпеки-НРБУ України-97/2000 і Основні  Санітарні  Правила 

забезпечення  радіаційної безпеки України  ОСПЗРБУ-2005. 

2. Ознайомлення з Інструкціями по охороні  праці і Радіаційної безпеці. 

3. Проведення  інструктажу на робочому місці та допуск до роботи. 

       Література[1,2,9] 
 

Завдання для самостійної роботи                                                               (4год) 

1. Вивчення матеріалів  лекцій 3.4. 

2. Обробка  результатів  вимірювання   та оформлення  лабораторної роботи. 

3. Опрацювання матеріалу , що винесений на самостійне вивчення. 

Література[1,3,6,9] 
 

ТЕМА  №3. Дозиметричні системи  при опромінюванні наноструктурних 

матеріалів. Контроль   радіаційно-хімічного процесу.                 (14 год.) 

Лекція 5 

Основні методи дозиметрії на прискорювачах електронів та гамма-

установках. Хімічні дозиметри, плівкові полімерні дозиметри. 

Термолюмінісцентні і радіолюмінісцентні, газові дозиметри. Діапазони 

вимірюємих доз.                                                                                          

Лабораторна робота №2                                                                             (6год) 

1. Визначення  параметрів прискорювача електронів ИЛУ-6. Вивчення 

паспорта на ИЛУ-6. 

2. Освоєння методик та вимірювання  енергії електронів,ширини пучка та 

поглиненої дози. 

3. Проведення дозиметрії на основі полі метилметакрилату з вимірюванням 

оптичної густини в залежності від дози на спектрофотометрі СФ-26. 

Література[4,5,6] 



 

Завдання для самостійної роботи                                                       (4год)  
 1.Вивчення матеріалів лекції 5  

 2.Обробка  результатів  вимірювання   та оформлення  лабораторної роботи. 

 3.Опрацювання теоретичного матеріалу. 

Література[1,4,6] 
 

ТЕМА №4. Закономірності та механізми радіаційно-хімічної деструкції та 

зшивки полімерних матеріалів.     

(13год.) Лекція 6 

Полімери, що деструктують під дією іонізуючих випромінювань. Полімери, 

що зшиваються під дією іонізуючих випромінювань. Зміна структури та 

властивостей вказаних полімерів. Методи визначення радіаційно-хімічних 

виходів, гель-ефект, золь-ефект.                                                                       

Лабораторна робота №3                                                                             (4год) 

«Опромінення на прискорювачі електронів різних типів наноструктурних 

полімерних матеріалів: 

- полімери,які зшиваються; 

- полімери,які деструктують. 

1. Перевірка рівня підготовки студентів  для виконання лабораторної роботи. 

2. Підготовка зразків для опромінення на ИЛУ-6 

3. Захист студентами попередньо виконаної лабораторної роботи. 

Література[1,7,9] 

Завдання для самостійної роботи                                                              (5год)  
1. Вивчення матеріалів лекцій   

2. Оформлення лабораторної 

роботи №3  Література [1-4] 

 

ТЕМА №5 Особливості  радіаційної полімеризації  водних 

розчинів полімерів для медицини    і техніки. ( 13год.)  

 

Лекція 6 

Використання  дії іонізуючих випромінювань на підготовку розчинів 

поліакриломідних гелів для медицини  та нафтової,газової галузей  

виробництва. 

Радіаційна  очистка розчинів поліакриломідних гелів для медицини, 

використання  для виготовлення оптичних лінз,аплікаційних протиопікових 

пов’язок. 
 

Лабораторна робота №4                                                                      (4год) 

«Опромінення водорозчинного полімера на основі ПАА. Підготовка розчинів 

для медицинських виробів. 

1. Дослідження умов опромінення ,вибір енергії електронів,струму пучка 

електронів, поглиненої дози. 

4. Захист студентами попередньо виконаної лабораторної роботи. 

Література[1,2,7] 

 



Завдання для самостійної роботи (5год) 
 1.Вивчення матеріалів лекції №6 

 2.Обробка  результатів  розрахунків   та оформлення  лабораторної роботи. 

 3.Освоєння основних величин в радіаційній хімії. 

Література[1,7] 

 

ТЕМА  №6. Радіаційно – хімічні процеси в водних розчинах,знезараження  

стоків лікарень та тубдиспансерів.                                                    (9 год.)  

 

Лекція 7 

Радіаційно-хімічні процеси в воді та в розчинах полімерів. Очистка та 

обеззараження  стоків полімерних виробництв та лікарень, утилізація 

відпрацьованих полімерних матеріалів.    

Завдання для самостійної роботи                                                               (5год)  
Вивчення матеріалів лекції 7 

Література[1,7] 

 

ТЕМА  №7. Радіаційна стерилізація  іонізуючим   випромінюванням  

функціональних матеріалів та медичних виробів на їх основі, та 

наноматеріалів.     (15год) 

 

Лекція 8 

Особливості та переваги радіаційно-хімічного методу в порівнянні  з іншими 

відомими методами стерилізації. Відмінності  процесів  радіаційної обробки 

матеріалів  на прискорювачі  електронів та гамма-установках.        

Опромінення наногідроксилапатитів  та кісткових тканин на їх основі.                                                                                   

 

Лабораторна робота №5                                                                    (6год) 

«Відпрацювання  технологічних  умов радіаційної стерилізації  прискореними 

електронами виробів  медичного призначення » 

1. Вивчення та освоєння методик; 

 Вимірювання поглинених доз електронного випромінювання; 

 Методика дозиметрії при проведенні  радіаційної стерилізації 

медичних виробів. 

2. Підготовка виробів до опромінення виробів в ящиках. 

3. Визначення  розподілення  поглиненої дози по виробах та вимірювання  

оптичної густини дозиметрів на спектрофотометрі СФ-26. 
Література[1,4,7] 

 
 Завдання для самостійної роботи                                                        (5год)  
 1. Вивчення матеріалів лекцій 7;8 

  2.Проведення розрахунків та  оформлення  лабораторної роботи №5 

 Література (1,4,7) 

 

ТЕМА  №8. Радіаційна  хімія  еластомерів. Механізми хімічних реакцій при 

вулканізації та деструкції гум.                                                                (12год) 



Лекція 8  

    Для іонізуючих випромінювань на гуми та гумові вироби. 

Вулканізація - зшивка макромолекул гуми, деструкція,  зміна 

молекулярної маси. Утилізація відпрацьованих  гумових 

виробів(шин,камер) та промислових відходів гумових 

виробництв. 

Лабораторна робота №6                                                                      (6год) 

Дослідження  умов  опромінення  для утилізації відпрацьованих гум,освоєння 

дозиметрії. 

Література 

Завдання для самостійної роботи                                                        (4год)  
 1. Вивчення матеріалів лекцій №8 

  2.Оформлення  лабораторної роботи. 

 Література[4,5,7,10] 

 Додаткова література(4) 
 

 

ТЕМА №9 Радіаційна технологія легірування металів та сплавів і 

наноструктурних  матеріалів. (5 год.) Лекція 9 

Дія  іонізуючого випромінювання  на метали  і  сплави, зміна кристалічної 

ґратки, закалка поверхневого шару металів та сплавів.Дія іонізуючого 

випромінення на фулерени та фулерити. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

1. Вивчення матеріалів лекцій№9.  

2. Розрахунок  і оформлення  

попередньої лабораторної 

роботи 

3. Література [1,7,8,9] 

Контрольні запитання до змістового модуля I 

1. Основні розділи радіаційної технології: радіаційна модифікація 

функціональних матеріалів; радіаційна полімеризація, технологія 

легірування металів і сплавів; радіаційна стерилізація та радіаційне 

обеззараження, радіаційні нанотехнології. 

2. Джерела іонізуючих випромінювань - прискорювачі електронів, ізотопні 

установки, типи прискорювачів, що використовуються в радіаційних 

технологіях. 

3. Види іонізуючих випромінювань: фотонні і корпускулярні. 

4. Чому нейтронне або змішане (нейтронне і гамма) випромінювання не 

використовують в радіаційній хімії? 

5. Основні величини в радіаційній хімії - активність радіонуклідних джерел, 

поглинена доза іонізуючого випромінювання, інтенсивність поглиненої 

дози, продуктивність радіаційної установки. 

6. Дозиметричні системи, хімічні та фізичні методи дозиметрії. 

7. На якому методі заснована плівкова дозиметрія. Назвіть основні плівкові 

дозиметри. 

8. Чому опромінені функціональні полімери потрібно стабілізувати? 

9. Проведіть класифікацію полімерів по радіаційній стійкості. 



10.Установка та технологічні параметри стерилізації медичних виробів на 

основі функціональних  та наноструктурних матеріалів.  

11.Вулканізація та деструкція гум під дією іонізуючих випромінювань. 

12.3оль- і гель- ефекти в функціональних матеріалах. 
 

 

Завдання модульної контрольної роботи II 

Варіант №1 

1. Привести співвідношення між променевими характеристиками 

прискорювача електронів, швидкістю руху конвеєра, конфігурацією 

виробу і дозою. 

Коли потребується переорієнтація виробу. 

2. Який гарантований рівень стерильності виробів, затверджений 

нормативними документами. Величина дози стерилізації. 

3. Привести формулу розрахунку зшитого полімеру в опромінених 

функціональних полімерах та наноструктур. 

Варіант №2 

1. Привести залежність дози та її розподілу від робочих параметрів 

прискорювача у всьому діапазоні опромінення виробів . Мінімальна та 

максимальна доза   за цикл    опромінення    одиниці виробу. 

2. Побудувати схему технологічного процесу радіаційної обробки 

функціональних матеріалів та виробів на їх основі на радіаційно -

технологічні установці. 

3. Пояснити основні фізичні та хімічні перетворення в поліолефінах при 

їх радіаційні модифікації. 

Варіант №3 

1. Що розуміють під терміном”сенсибілізація” радіаційної полімеризації.                     

Які речовини –сенсибілізатори  Вам відомі. 

2. Описати  радіаційно – хімічні процеси в воді та розбавлених розчинах 

полімерів. 

3. Якими факторами визначають вартість радіаційної обробки 

функціональних та наноструктурних матеріалів? 

Варіант №4 

1. Основні переваги радіаційного методу стерилізації функціональних 

матеріалів та виробів  на їх основі серед традиційних методів стерилізації. 

2. Навести приклади  застосування  радіаційно-модифікованих 

поліакриламідних  гелів в медицині та в техніці. 

3. Визначити величину поглинених доз для одержання в опроміненому 

поліетилені 25-30% зшитих макромолекул;   

     45-50 % зшитих макромолекул; 

     60-70% зшитих макромолекул; 

     80-90% зшитих макромолекул 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

Білет №1 

1. Основні розділи  радіаційної технології. 

- радіаційна модифікація  функціональних матеріалів; 

- радіаційна полімеризація; 

- радіаційна технологія  легірування  металів і сплавів; 

- радіаційна стерилізація, радіаційне обеззараження; 

- радіаційна нанотехнологія 

2. Золь- і гель- ефекти  в опромінених функціональних матеріалах. 

3. Поясніть чому нейтронне  або змішане  випромінювання  не  

використовують в радіаційній  хімії полімерів? 

 

 

Білет №2 

1. Основні  величини технологічних параметрів, що викликають зміни в 

функціональних матеріалах при їх опроміненні. 

2. Методи дозиметрії на прискорювачі електронів. Хімічні дозиметри. 

Плівкові  полімерні дозиметри. 

3. Особливості  радіаційної полімеризації водних розчинів полімерів  та їх 

використання  для виготовлення  оптичних лінз, аплікаційних проти  

опікових пов’язок , мікробіологічних середовищ та інших виробів. 

 Білет №3 

1. Провести класифікацію полімерів  по радіаційні стійкості. Назвіть 

полімери  з високою, середньою та низькою радіаційною стійкістю. 

2. Особливості  та переваги  радіаційного методу  в порівнянні  з відомими 

методами стерилізації наноматеріалів. 

3. Відмінності  процесів  радіаційної обробки матеріалів  на прискорювачах  

електронів  та гамма - установках. 

Білет №4 

1. Для іонізуючих  випромінювань на гуми. Зшивка та деструкція  

макромолекул  гуми, зміна молекулярної маси. 

2. Основні газові викиди  при опроміненні функціональних матеріалів. 

Утворення газових  викидів в повітрі  зони  опромінення. 

3. Пояснити  явище  гель-ефекту. Які його причини. 

Білет №5 

1. Радіаційно - хімічні процеси в воді. Очистка  та обеззараження стоків 

полімерних виробництв  та лікарень. 

2. Назвати основні плівкові дозиметри. 

3. Чому опромінені функціональні  полімери потрібно стабілізувати? 

Білет №6 

1. Назвати види іонізуючих  випромінювань, що  використовують в 

радіаційній хімії наноструктурних матеріалів. 

2. Від чого залежить  глибина  проникнення електронів в зразок при  

опроміненні  на прискорювачі електронів? 

3. Які поглинені дози  необхідні  для проведення: 

- стерилізації; 



- модифікації полімерів; 

- обеззараження. 

Білет №7 

1. Які типи  прискорювачів електронів використовують в радіаційній хімії? 

2. На якому радіаційно - хімічному  процесі  заснований  процес утилізації 

відпрацьованих гумових виробів та промислових відходів? 

3. Назвіть стадії технологічного процесу радіаційної стерилізації. 

Білет №8 

1. Що таке продуктивність  радіаційної установки і від чого вона  

залежить? 

2. Як оцінюють радіаційно- хімічний  вихід  і в яких одиницях він  

вимірюється. 

3. Написати ядерну  реакцію утворення  радіонукліду 
60

Со і ядерну реакцію 

його розпаду. 

Білет №9 

1. При яких технологічних умовах проводять  радіаційно- хімічну  

модифікацію  поліакриламід них гелів? 

2. Принципи дії”дозиметра-Фрикке” при дозиметрії поглинених доз. 

3. При  яких дозах проходить закалка  поверхневого шару  металів і  

сплавів. 

Білет №10 

1. Види та джерела  іонізуючих випромінювань. Радіаційні гамма-

установки та прискорювачі електронів. 

2. Фізичний механізм  дії анти радних добавок  при опроміненні полімерів. 

3. Який гарантований рівень стерильності виробів  затверджений  

нормативними документами? 

 

Білет №11 

1. Пояснити основні  фізичні  та хімічні  перетворення  в поліетилені  при  

його радіаційній модифікації. 

2. Визначити методику  оприділення  зшитого  полімеру  після його 

опромінення. 

3. Назвати одиниці виміру поглиненої дози. 

Білет №12 

1. Взаємодія  іонізуючих  випромінювань з полімерами. Іонізація та 

збудження  атомів та молекул. 

2. Від чого залежить довжина пробігу  електронів  в полімері? 

3. Пояснити  явище “ефект пам’яті “ в опроміненому полімері 

Білет №13 

1. Одиниці виміру  радіаційних величин  в системі  СІ та позасистемні  

одиниці. Співвідношення між одиницями СІ та позасистемними. 

2. Яких нових фізичних властивостей  набуває поліетилен після 

радіаційної модифікації? 

3. Як вимірюють енергію електронів на прискорювачі електронів? 

Білет №14 



1. Основні переваги радіаційного методу стерилізації функціональних 

матеріалів та виробів на їх основі серед традиційних методів 

стерилізації. 

2. Методика дозиметрії при проведенні процесу  радіаційної стерилізації  

виробів медичного призначення  на прискорювачі  електронів. 

3. Назвіть радіаційно небезпечні  фактори при роботі  на прискорювачі  

електронів. 

Білет №15 

1. Апаратура  для регулювання , контролю і запису  критичних  параметрів 

під час  опромінення  на прискорювачі. 

2. Технологічна схема  поточності процесу  стерилізації виробів із 

полімерів. 

3. Які ізотопи  використовують  в радіаційні хімії  полімерів? 

 

Білет №16 

1. Приведіть умови  опромінення виробів із поліетилену , трубок , 

ізоляційних рукавиць, плівок, тари. 

2. Методика виконання  вимірювання  поглинутої дози при електронно- 

променевій  обробці  наноматеріалів та виробів на прискорювачі. 

3. В чому полягає  мета  стерилізаційної обробки матеріалів? Чому не  

можна  використовувати  для стерилізації електрони  з енергією більше  

10 Мев. 

Білет №17 

1. Вплив температури  при опроміненні  функціональних матеріалів на 

прискорювачі.  Формула  зміни  температури  від енергії 

випромінювання. Технологічні прийоми регулювання температури. 

2. Радіаційний захист  персоналу  та навколишнього  середовища для 

забезпечення вимог основних нормативних документів. 

 

3. Що таке кольорові дозиметри – індикатори, «зразки-свідки» процесу 

опромінення? 

Білет №18 

1. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною в залежності  від 

енергії. Три  механізми взаємодії. 

2. Приведіть технічну  характеристику   прискорювача електронів ИЛУ-6. 

3. Які шкідливі газоподібні  речовини  є продуктами радіолізу  в зоні  

опромінення. Назвіть технологічні  прийоми для їх усунення. 
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