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ВСТУП 

 

Сучасний стан екологічної безпеки вимагає частого контролю за 

забрудненнями. Особливо це стосується промислових регіонів та мегаполісів. 

Наразі приладобудівна галузь пропонує велику кількість засобів для 

періодичного та безперервного контролю. Ці засоби умовно поділяють на 

аналізатори рідини, газоаналізатори та лічильники випромінювання. 

Принципи роботи приладів різних виробників базуються на тих самих же 

фізичних принципах, але відрізняються технічними показниками. Методичні 

вказівки призначені для отримання практичних навичок при вивченні методів 

та приладів, що використовуються для визначення екологічних показників 

навколишнього середовища. Лабораторний практикум рекомендується 

проводити у два етапи. На першому занятті студенти знайомляться з 

конструкцією приладу, основними функціями та інструкцією з експлуатації. 

Друге заняття відведено для проведення вимірів і оформлення звіту.  

При проведенні занять використовуються сучасні прилади екологічного 

моніторингу стану повітря і газового середовища TESTO, забруднення водойм 

– фотометр NOVA, включено засоби і методи оцінення радіоактивного 

забруднення за допомогою газорозрядних лічильників. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ГАЗОРОЗРЯДНОГО ЛІЧИЛЬНИКА 

ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА 

 

Мета роботи: вивчення роботи газорозрядного лічильника, отримання 

лічильної характеристики газорозрядного лічильника, визначення мертвого 

часу лічильника. 

 

1.1. Загальні відомості 

Лічильник Гейгера – Мюллера, а також іонізаційна камера і 

пропорційний лічильник належать до газонаповнених детекторів [1, 2] і мають 

подібні елементи будови.  

Усі газові детектори є конденсаторами, які розташовані у вакуумній 

оболонці, заповненій будь-яким інертним газом (гелій, аргон та інше) під 

тиском 13  26 кПа (100  200 мм рт.ст.). На електроди подається напруга. 

Залежно від величини і розподілу напруженості електричного поля в 

міжелектродному проміжку детектори мають різні властивості.  

Розглянемо роботу лічильника Гейгера–Мюллера. Розрізняються 

циліндричні лічильники (рис. 1), торцеві лічильники (рис. 2) і пакетні 

лічильники. Найбільш поширеними є циліндричні лічильники.  

Один електрод (катод) лічильника розташований біля циліндричної 

стінки, а якщо камера скляна, то це може бути металева плівка (з вольфраму, 

міді, ніхрому та інше), яку нанесено на внутрішню поверхню камери.  

 

 

 

Рисунок 1 – Циліндричний лічильник 
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Рисунок 2 – Торцевий лічильник 

 

Другий електрод – центральний електрод (анод) – це тонкий 

вольфрамовий дріт (діаметром 0,1 мм), яка натягнута вздовж осі циліндра і 

закріплена в ізоляторах, що забезпечують її ізоляцію від стінок камери. 

Лічильники можуть реєструвати різні види іонізуючого випромінення: α-, β-,  - 

рентгенівське, ультрафіолетове випромінення, а також нейтрони. Особливості 

конструкції лічильника залежать від його призначення. Лічильники для 

реєстрації  α-частинок і м’якого (нижня ділянка спектра) β-випромінення мають 

вхідне вікно, зазвичай із слюди завтовшки 2 ÷ 15 мкм. Вхідне вікно мають 

також лічильники для рентгенівського випромінення (виготовляються із 

берилію) і ультрафіолетового випромінювання (виготовляються із кварцового 

скла). Для реєстрації жорсткого (верхня ділянка спектру) β-випромінювання і 

 - випромінювання  використовуються циліндричні лічильники з товщиною 

стінки 0,05 ÷ 0,06 мм (стінка також слугує катодом). Реєстрація лічильником 

нейтронів і  -квантів відбувається по вторинним іонізуючим частинкам. Так, у 

лічильниках нейтронів на катод наноситься тонкий шар кадмію чи бору, в 

якому внаслідок ядерних реакцій відбувається перетворення нейтронного 

випромінення в потік -частинок, які легко реєструються.  
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На електроди лічильника  (рис. 3) подається напруга U ≈ 700 ÷ 1000 В за 

допомогою резистора   R1, який зашунтовано загальною електричною ємністю 

кола C1. Така конфігурація електродів забезпечує сильно неоднорідне 

електричне поле поблизу центрального електрода. Конденсатор С2  розділяє 

високовольтне коло живлення лічильника і вхідне коло електричної схеми.    

 

 

Будь-яка частинка (, β, нейтрон або -) рентгенівський чи 

ультрафіолетовий фотон, які потрапили до лічильника, викликають іонізацію 

атомів газу – утворення позитивно заряджених іонів і негативно заряджених 

електронів (рис. 4), які під дією електричного поля дрейфують до відповідних 

електродів. Середня швидкість дрейфу пропорційна напруженості Е 

електричного поля і зворотно пропорційна тиску Р газу. Наприклад, коли Е/Р = 

1 В/(см·мм рт.ст.), то рухливість іонів (рухливість чисельно дорівнює 

дрейфовій швидкості при Е = 1 В/м), зокрема в аргоні складає близько 2·103
 

 
см/с.  

1 

 U 
C1 

R1  

C2 

Ізолятор Ізолятор 

Центральний електрод 

Рисунок 3 – Схема включення лічильника Гейгера–Мюллера:  1– лічильник 

Гейгера–Мюллера; 2 – високовольтне джерело живлення; 3 – підсилювач; 4 – 

лічильний прилад; R1 – резистор; С1 – розподілена ємність кола; С2 – 

конденсатор. Різниця потенціалів U прикладена між стінками і центральним 

електродом через резистор R1, який зашунтовано конденсатором C1 

 

1 

2 3 

4 

– іонізуюча частинка;  – іон;  
– атом газу; – електрон 
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Рухливість електронів більша десь на три порядки за рухливість іонів, 

тому час збирання електронів на аноді у тисячу разів менший за час збирання 

іонів на катоді. Від значення рухливості іонів залежить швидкість спрацювання 

лічильника. Тому важливо, щоб негативний заряд переносили лише електрони, 

а не важкі іони з негативним зарядом. Це означає, що молекули газу повинні 

мати малі коефіцієнти прилипання електронів. Коефіцієнт прилипання визначає 

ймовірність утворення іона з негативним зарядом під час зіткнення електрона з 

нейтральним атомом. Цей коефіцієнт залежить від будови зовнішньої оболонки 

атома. Найменші значення коефіцієнта прилипання – близькі до нуля – мають 

інертні гази – гелій, аргон, криптон та інше, які називаються 

електронегативними. Перед заповненням детекторів проводять ретельне 

очищення газів від домішок для того, щоб видалити електропозитивні гази 

(пари води, кисень, азот та ін.), які мають великі коефіцієнти прилипання.   

При значеннях напруги 700 ÷ 1000 В у газі виникає самостійний коронний 

розряд. Електрони рухаються до центрального електроду і поблизу нього 

швидко набувають кінетичних енергій, достатніх для збудження і ударної 

іонізації атомів, на які вони натикаються. Ударна іонізація – це процес 

утворення електрона і позитивно зарядженого іона при зіткненні зарядженої 

частинки (електрона, іона)  певної енергії (більшої за енергію іонізації атома) і 

нейтрального атома (процес 1 на рис. 4).   

Електрони, які утворилися, мають назву вторинних електронів. 

Рухаючись в напрямку відповідних електродів у сильному електричному полі, 

вторинні електрони та іони  набувають кінетичної енергії.  Внаслідок того що 

маса електрона десь у 2000 разів менша за масу іона, енергія вторинних 

електронів зростає набагато швидше за енергію іонів і вони набувають змоги 

також іонізувати атоми газу, тому загальна кількість електронів по мірі 

наближення електронів до аноду буде зростати лавиноподібно. Сила 

електричного струму зростає.  
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Рисунок 4 – Ударна іонізація 

 

Але ударної іонізації недостатньо для утворення самостійного газового 

розряду – розряду, який не потребує зовнішнього іонізатора. Для цього 

потрібний механізм відтворення електронних лавин, а саме, щоб у газі під час 

проходження певних процесів виникали нові електрони. Такі процеси 

схематично показані на рис. 4: 1) прискорені електричним полем позитивно 

заряджені іони, вдаряючись у катод, вибивають із нього електрони (процес 2); 

2) позитивні іони, стикаючись з атомами газу, переводять їх у збуджений стан; 

перехід таких атомів в основний стан супроводжується випромінюванням 

кванта світла – фотона (процес 3); 3) поглинання нейтральним атомом фотона, 

енергія якого більша за енергію іонізації атома, викликає його іонізацію 

(процес 4): 4) вибивання електронів із катода під дією фотонів (процес 5). 

Нарешті при значних напругах на електродах має місце іонізація атомів при 

зіткненні з позитивно зарядженими іонами, які набувають енергію, також 

достатню для ударної іонізації (процес 6), що викликає утворення вже іонних 

лавин, які стрімко рухаються до катода. У цьому випадку сила струму зростає 

вже навіть без підвищення напруги на електродах. Внаслідок цих процесів (1 –

 6) виникає послідовність електронних лавин, які проходять крізь 
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міжелектродний проміжок, і сила струму крізь лічильник зростає за 

експоненційним законом 

 

0

t

I I e ,      (1) 

 

де  τ – час руху електрона до анода (τ ~ 10-8 ÷ 10-7 с).  

Таким чином, величина заряду, який накопичується на аноді, не залежить 

від початкової іонізації. Позитивно заряджені іони рухаються до катода, але 

значно повільніше, тому в об’ємі лічильника утворюється значний позитивний 

заряд. Розподіл напруженості електричного поля в міжелектродному проміжку 

змінюються, і струм припиняє зростати. В зовнішньому колі виникає імпульс 

напруги амплітудою до 1 В,  тривалість якого складає долі мілісекунди.  

Максимальне значення сили струму:  max m cI U U R  ,  де mU  – початкова 

напруга відліку; cR  – внутрішній опір газорозрядного проміжку, який залежить 

від розмірів лічильника, відношення діаметрів анода і катода,  виду молекул 

газу і тиску (зазвичай його значення складає близько 106 ÷ 107 Ом). У такому 

режимі лічильник може зареєструвати тільки одну частинку чи фотон.  Щоб 

лічильник міг зареєструвати також інші частинки або фотони, які потрапили до 

його камери, потрібно створити умови для гасіння розряду, тобто розряд 

повинен обриватися на першій лавині. У схемах, які використовують 

лічильники із зовнішнім гасінням розряду (лічильники без самозагасання 

розряду), для досягнення цієї цілі включається резистор R1 (опір 106 ÷ 109 Ом) 

(рис. 3). Розряд у лічильнику гаситься, коли напруга між електродами 

зменшується внаслідок накопичення електронів на аноді до значення, нижчого 

за те, яке потрібне для підтримки розряду. Це має місце тому, що стала часу 

вхідного кола набагато менша за час руху позитивно заряджених іонів до 

катода. Зазначимо, що такі схеми мають досить низьку роздільну здатність за 

часом, десь 10-3 с і більше. 
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У лічильниках із самозагасанням розряду для гасіння розряду до 

основного інертного газу додаються пари органічних речовин, наприклад, 

багатоатомного спирту, молекули якого мають малі потенціали іонізації і малі 

коефіцієнти прилипання електронів. Такі молекули поглинають 

ультрафіолетове випромінювання, що виникає при розряді, а при зіткненні із 

позитивно зарядженими іонами газу нейтралізують їх і переводять із 

збудженого стану в основний. Внаслідок цього, катоди досягають не іони 

інертного газу, а іони багатоатомних молекул, які мають значно меншу енергію. 

Біля катода вони нейтралізуються. Час дисоціації молекули (10-13 с) менший за 

її час життя (10-7 с) по відношенню до випромінювання фотона і за час (10-12 с), 

необхідний для того, щоб іон підійшов до катода на відстань, достатню для 

виривання з нього електрона. Тому молекула  розпадається раніше, ніж 

випроменить фотон чи підійде на потрібну відстань до катода. Лічильники із 

самозагасанням розряду більш ефективні за лічильники із зовнішнім гасінням 

розряду, тому вони набули значного поширення. Але такі лічильники мають 

суттєвий недолік – швидке старіння  внаслідок дисоціації молекул спирту – 

втрат газу, який гасить розряд. Цей недолік було усунено у галогенових 

лічильниках, в яких до основного газу додається незначна кількість (~ 0,1 %) 

галогену (зазвичай Cl чи Br). Механізм гасіння розряду в галогенних 

лічильниках подібний до цього процесу в лічильниках з органічними сумішами 

для гасіння, але на відміну від них під час гасіння галоген не втрачається. Під 

час гасіння розряду двохатомні молекули галогену дисоціюють, але завдяки 

рекомбінації, яка відбувається одночасно, кількість газу не змінюється. 

Зазначимо, що лічильники з домішками неону мають досить низьку робочу 

напругу – 300 В. Вони можуть використовуватись у струменевому режимі, що 

дозволяє їхнє використання для вимірювання радіоактивного випромінювання 

великої інтенсивності.  

Амплітуда імпульса в лічильниках Гейгера–Мюллера визначається тільки 

характеристиками самого лічильника, тобто його розмірами, складом газу, 

значенням робочої напруги, і зовсім не залежить від величини початкової 
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іонізації, яка спричинена частинкою. Тому ці лічильники можуть 

використовуватися тільки для рахування частинок. Вони знаходять широке 

застосування там, де не потрібно знання енергетичного спектра частинок: у 

дозиметрії для вимірювання потужності дози випромінювання, у 

багаточисельних експериментах з реєстрації космічних променів, а також у 

промисловості, наприклад, для контролю товщини прокату. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІЧИЛЬНИКА 

 

Ефективність лічильника 

Ефективність лічильника визначається за формулою  

 

т

N
 ,       (2) 

 

де m – кількість зареєстрованих частинок; N –  загальна кількість 

частинок, які пройшли крізь лічильник. 

Частинка може не викликати електронної лавини або утворені іони 

можуть потрапити до неробочої зони лічильника.  

Ефективність лічильника залежить від конструкції і матеріалів, з яких 

вироблено лічильник, а також від типу реєстрованих частинок. Для електронів 

ефективність сягає 99–99,9 %, для -квантів – 1÷ 2 %. 

 

Лічильна характеристика 

Лічильна характеристика – залежність швидкості рахування імпульсів 

N N t  (N – кількість імпульсів, які зареєстровані за інтервал часу t) від 

прикладеної до лічильника напруги U при постійній інтенсивності іонізуючого 

випромінювання (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Лічильна характеристика  

 

Напруга початку відліку Um відповідає мінімальній амплітуді імпульсів, 

які реєструються електронною схемою. Починаючи з певного значення 

швидкість рахування майже не залежить від  напруги на лічильнику; у цій 

області кожна частинка, яка викликала появу хоча б однієї пари електрон-іон, 

створює імпульс з амплітудою, достатньою для реєстрації. Ця ділянка лічильної 

характеристики називається плато. Плато – робоча ділянка лічильної 

характеристики. Довжина плато зазвичай складає до 200 В. Нахил плато 

зумовлений вторинними електронами (вибиваються із катода іонами, 

збудженими атомами та фотонами), які утворюють паразитні імпульси і 

зумовлюють невелике збільшення чутливості об’єму лічильника при зростанні 

напруги. Зазвичай величина нахилу плата складає 0,01 ÷ 0,05 % на вольт. 

Робочу напругу Up лічильника – напругу, при якій працює лічильник, 

вибирають посередині плато. Їй відповідає  рN U  – швидкість рахування у 

цьому режимі. 

При подальшому зростанні напруги виникає «пробій» лічильника. 

Частинка, яка потрапила до лічильника, утворює незатухаючу лавину 

електронів та іонів (за рахунок вторинних електронів, які вибиваються із катода 
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електронами та іонами) – в лічильнику розвивається неперервний газовий 

розряд. 

Лічильна характеристика залежить від тиску газу: з його підвищенням 

зростає напруга початку відліку, а також рівень плато внаслідок більш 

ефективного захоплення іонізуючих частинок молекулами газу.  

Роздільний час лічильника 

Проміжок часу на початку розвинення розряду, протягом якого частинки, 

що потрапили до лічильника, не реєструються, називається мертвим часом 

лічильника  tм (рис. 6). Типові значення мертвого часу 0,01 ÷ 1 мс.  

 

 

Рисунок 6 – Залежність напруги від часу після початку розряду 

 

Протягом деякого часу після розряду напруженість електричного поля в 

лічильнику внаслідок наявності хмари позитивно заряджених іонів 

зменшується. Тому імпульси, які утворюються частинками, що потрапили до 

лічильника у цей час, мають амплітуду, меншу за амплітуду імпульсу в 

робочому режимі. Електричне поле відновиться до нормальної величини, коли 

всі іони зберуться на катоді. Інтервал часу, потрібний для повного відновлення 

величини імпульсу після закінчення мертвого часу, називається часом 

відновлення tв (рис. 6). Типові значення часу відновлення 0,01 ÷ 1 мс. Мертвий 
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час і час відновлення ябмежують найбільшу потужність дози, яка може бути 

зареєстрована. Основні параметри, які визначають tм  і tв – тиск газу і величина 

обмежувального резистора R1. Роздільний час τр (рис. 6) лічильної системи 

визначає найменший інтервал часу між послідовними проходженнями ядерних 

частинок крізь лічильник, коли вони можуть бути зареєстровані роздільно.  

Експериментальна швидкість рахування N N t  і істинна швидкість рахування 

n n t , яка мала б місце, коли б роздільний час τ → 0, пов’язані 

співвідношенням 

 

1

n
N

n



 .      (3) 

 

Роздільний час можна визначити методом декількох радіоактивних 

джерел [1, 2]. Позначимо швидкість рахування лічильником імпульсів за 1 с як 

0N . Як відомо, радіоактивний розпад – статистичне явище, тому інтервал часу 

між розпадами не є постійною величиною. Внаслідок існування мертвого часу 

експериментально визначена швидкість рахування  0N N . Загальний мертвий 

час за 1с дорівнює N . Кількість незареєстрованих частинок за 1 с дорівнює 

0N N . Таким чином, 

0 0N N N .      (4) 

 

Значення 0N  невідоме, тому визначити τ за допомогою одного джерела 

неможливо. Але якщо використовувати декілька радіоактивних джерел, то 

необхідність у знанні 0N   відпадає.   Для визначення τ потрібно щонайменше   

два радіоактивних джерела. Метод визначення мертвого часу за допомогою 

двох радіоактивних джерел полягає в наступному. На деякій відстані від 

лічильника встановлюються радіоактивні джерела. Відкривається одне джерело 

і вимірюється швидкість рахування 1N . Потім відкривається інше  радіоактивне 
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джерело і вимірюється швидкість рахування від двох джерел 12.N   Закривається 

перше джерело і вимірюється швидкість рахування  2N  від другого джерела.  

Величини 1N , 12N , 2N  і τ пов’язані співвідношеннями: 

 

  01 1 01 1N N N N   , (5) 

 

  01 02 12 01 02 12N N N N N N     , (6) 

 

 02 2 02 2N N N N   . (7) 

 

Розв’язуючи рівняння (5 – 7) відносно τ, отримаємо 

 

  1 2 12

1 22

N N N

N N


 
 . (8) 

 

Дозиметрична характеристика 

Важливою характеристикою лічильника є його дозиметрична 

характеристика – залежність швидкості рахування імпульсів від потужності 

еквівалентної дози іонізуючого випромінення (рис. 7). За нею можна обчислити 

чутливість лічильника – відношення швидкості рахування лічильником 

імпульсів до потужності еквівалентної дози іонізуючого випромінення. 

Характерні значення чутливості складають 0,1 ÷ 1 імп/(с·мк3в). На робочій 

ділянці лічильної характеристики чутливість є коефіцієнтом пропорційності 

між швидкістю рахування імпульсів і потужністю еквівалентної дози 

іонізуючого випромінення. За межами робочої ділянки пропорційність 

порушується (рис.7). Дозиметрична характеристика лічильника залежить від 

тиску газу в лічильнику.  

1.3 Опис установки та методика вимірювання 

Схема експериментальної установки подана на рис. 8. Вона складається з 
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лічильника Гейгера-Мюллера 1, формувача імпульсів 2, високовольтного 

джерела живлення 3, підсилювача 4, рахувального приладу 5, свинцевої 

захисної будівлі («будиночка») 6, в якій знаходиться радіоактивне джерело 7, і  

 

осцилографа 8. Свинцева захисна будівля забезпечує безпечні умови 

проведення експерименту. Як рахувальний  прилад  може використовуватись 

прилад типу JDM11-6H або прилад подібного типу. У роботі використовується 

торцевий лічильник СБМ-19, який може реєструвати жорстке β-випромінення і 

-випромінення.  Лічильна характеристика лічильника визначається за 

допомогою -радіоактивного джерела GBa3.10 (радіонуклід Ва-133). Мертвий 

час і час відновлення лічильника можна визначити за допомогою осцилографа 

8. На робочому місці знаходяться монтажна схема та інструкція щодо 

використання лічильного приладу.   

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчення лічильної характеристики лічильника 

1.1. Відчинити дверцята «будиночку» і, повільно підвищуючи напругу на 

лічильнику, починаючи з 250 В з кроком 20 ÷ 30 В,  виміряти значення 

Рисунок 7 – Залежності швидкості рахування N від потужності 

еквівалентної дози Н радіактивного випромінювання для двох 

лічильників із різним тиском газу (1 – 1 5 кПа, 2 – 2  30 кПа) 
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швидкості рахування  N  при різних значеннях напруги  U. Виміри в кожній 

точці виконувати 2–3 рази так, щоб розбіжність значень величин не 

перевищувала 3–5%. Коли швидкість рахування зросте по відношенню до 

швидкості рахування  

 

 

на плато десь на 30 %, завершити вимірювання, щоб не викликати неперервний 

розряд у лічильнику.   

1.2. Побудувати графік залежності  N f U . 

1.3. Визначити порогову напругу Um, за якої починається реєстрація 

імпульсів, а також робочу напругу лічильника Up як напругу, що відповідає 

середині плато. 

 

2. Визначення мертвого часу tм і часу відновлення tв лічильника 

2.1 Отримати на екрані осцилографа чіткий стабільний імпульс напруги. 

Рисунок 8 – Схема експериментальної установки 
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2.2 Перенести картинку з осцилографа на папір з міліметровими 

поділками. 

2.3 Визначити мертвий час tм і час відновлення tв лічильника. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. В чому полягає відмінність у роботі іонізаційної камери, 

пропорційного лічильника і лічильника Гейгера – Мюллера? 

2. Опишіть будову лічильника Гейгера – Мюллера. 

3. Як розвивається самостійний газовий розряд у лічильнику Гейгера – 

Мюллера? Які види самостійного газового розряду ви знаєте? 

4. Наведіть принципову схему включення лічильника Гейгера – Мюллера. 

5. Як забезпечується гасіння самостійного газового розряду в лічильнику 

Гейгера – Мюллера? 

6. Наведіть характеристики лічильника Гейгера – Мюллера. 

7. Наведіть переваги і недоліки лічильника Гейгера – Мюллера. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ НАПІВРОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДА 

 

Мета роботи: експериментальне визначення періоду напіврозпаду 

короткоживучого та довгоживучого радіоактивного ізотопу. 

 

2.1. Загальні відомості 

Радіоактивним розпадом називається процес спонтанного перетворення 

шляхом розпаду ядер одних елементів в ядра інших елементів, який 

супроводжується емісією іонізуючих частинок та випромінювань. Кожний 

елемент таблиці Д.І. Менделєєва має декілька радіоактивних ізотопів – 

радіонуклідів. Важливою характеристикою радіонукліда є період напіврозпаду 

1 2T  –  час, протягом якого в середньому розпадається половина початкової 
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кількості ядер. Від цієї величини залежить час установлення рівня 

еквівалентної дози, зумовленої радіонуклідом. 

Розпад радіоактивних ядер – статистичний процес. Закон радіоактивного 

розпаду був установлений Е. Резерфордом і Ф. Содді і має вигляд  

 

 0
tN N e  ,  (1) 

 

де N0 – початкова кількість радіоактивних ядер; N – кількість радіоактивних 

ядер, що не розпались за час t;  – стала радіоактивного розпаду, яка визначає 

ймовірність розпаду ядра за одиницю часу (у СІ – за 1 с). Стала радіоактивного 

розпаду пов’язана з періодом  напіврозпаду співвідношенням 

 

      
1 2

ln 2

T
  .  (2) 

 

Радіоактивне джерело характеризується активністю. Активність 

радіонукліда А – величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів за 

одиницю часу 

 
dN

A
dt

 . (3) 

 

У СІ   1БкA  . 

Величина N визначається співвідношенням (1), тоді  

 

 1 2

ln 2

0 0 0

t

Tt tA N e A e A e 


    , (4) 

 

де A0 = N0 ‒ початкова активність радіонукліда. 
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Діапазон значень періодів напіврозпаду радіонуклідів дуже великий –від 

мікросекунд до мільярдів років, тому методи визначення періодів напіврозпадів 

різних ізотопів суттєво відрізняються один від одного.  

 

2.2. Визначення періоду напіврозпаду короткоживучих радіонуклідів 

Із співвідношення (4) отримуємо 

 

   0ln lnA A t  . (5) 

 

Як бачимо, залежність  ln A f t  має лінійний характер. Модуль  

тангенса кута   нахилу графіка  ln A f t  до осі часу 0t визначає чисельне 

значення сталої радіоактивного розпаду (рис.9) 

 

  0 0ln lnA A

t t
    .  (6) 

 

 

 

Рисунок 9 – Графік залежності lnA = f(t): А – активність радіонукліда; 

t – час 

t 
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Як зазначалося, радіоактивний розпад – статистичне явище, тому завжди 

буде розкид експериментальних точок відносно прямої лінії ( див.рис. 9) [3]. 

Внаслідок цього пряма лінія повинна бути побудована за допомогою методу 

найменших квадратів, тобто так, щоб середньоквадратичне відхилення точок 

від прямої було мінімальним. Якщо досліджуваний радіоактивний препарат має 

кілька короткоживучих ізотопів, то   графік   ln A f t   матиме вигляд ламаної 

прямої лінії.  Знаючи кути нахилу різних ділянок цього графіка до осі часу, 

можна визначити сталі радіоактивного розпаду складових препарату і, таким 

чином, навіть визначити його склад.  

Для досягнення мети лабораторної роботи можна  використати 

природний радіоактивний фон земної атмосфери. 

Радіаційний фон Землі зумовлюють: 

1. Космічне випромінювання. 

2. Земне випромінювання, що утворюється розсіяними в земній корі, воді 

та повітрі природними радіонуклідами, які належать до радіоактивних рядів 

торію, радію, або актинію. 

3. Випромінювання штучних радіонуклідів. Такі радіонукліди  

утворюються при випробуваннях ядерної зброї або є складовими радіоактивних 

відходів, що утворюються під час роботи атомних електростанцій (АЕС) та 

інших підприємств, які використовують у своїй роботі радіонукліди.  

Допустимий рівень природного радіаційного фону в Україні складає 

15 мкР/год = 0,15 мЗв/год [4]. Причинами зростання рівня радіаційного фону 

можуть бути викиди теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що працюють на 

природному органічному паливі (вугіллі, нафті, газі), з включенням природних 

радіонуклідів; викиди двигунів літаків; використання газу в побуті та інше. 

Серед великої кількості радіоактивних ізотопів, які знаходяться в 

атмосфері Землі, доволі багато ізотопів, що мають невеликий період 

напіврозпаду (від кількох хвилин до кількох десятків років). Наприклад, у 

повітрі завжди є радіоактивний газ радон і продукти його розпаду – ізотопи 
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полонію 212
84Ро  ( 1 2Т =  45 хв);  вісмуту 214

83Bi  ( 1 2Т =19,6 хв), 213
83Bi  ( 1 2Т = 45 хв), 

212
83Bi  ( 1 2Т = 60,6 хв), 211

83Bi  ( 1 2Т =2,15 хв); свинцю 214
82 Pb  ( 1 2Т = 26,8 хв) та інше. 

Активність короткоживучих ізотопів може істотно змінюватись за час 

виконання лабораторної роботи. Тому такі ізотопи можна використовувати для 

експериментального визначення періоду напіврозпаду. 

Для виготовлення джерела короткоживучих ізотопів можна використати 

стандартний пилосос. Якщо потужний струмінь повітря із пилососу деякий час 

продувати, наприклад, крізь ватний тампон або шар фільтрувального паперу, то 

на фільтрі осяде радіоактивний пил, що містить у собі короткоживучі ізотопи.  

Активність радіонуклідів можна вимірювати за допомогою відповідного 

радіометра (наприклад, дозиметр-радіометр ТЕРРА МКС-05, радіаційний 

дозиметр-радіометр професіональний Kailishen GB188) або безпосередньо 

лічильника Гейгера–Мюллера (наприклад, СБМ-20).  Вимірювання активності 

препарату залежно від часу дозволяє визначити період напіврозпаду 

радіонуклідів, що осіли на тампоні.  

 

2.3 Опис установки та методика вимірювання 

Для виконання роботи необхідно зібрати схему (рис. 10), що складається 

з газорозрядного лічильника 1, формувача імпульсів 2, системи 

електроживлення лічильника 3, підсилювача  4 і рахувального пристрою 5. 

Коли до лічильника потрапляє заряджена частинка, то у зовнішньому колі на 

резисторі R1 виникає імпульс напруги, який поступає до підсилювача, а потім 

на вхід рахувального пристрою. У роботі використовується газорозрядний 

лічильник Гейгера–Мюллера СБМ-20. Як рахувальний пристрій 

використовувється прилад JDM11-6H. За допомогою цього приладу ведеться 

підрахунок числа імпульсів за певний інтервал часу. 

Для виготовлення радіоактивного зразка 6 можна використати 

стандартний пилосос і ватний тампон або фільтрувальний папір.  



23 

 

 

 

Порядок виконання роботи 

1. Увімкнути джерело живлення газорозрядного лічильника і встановити 

на лічильнику робочу напругу (вказана на робочому місці). 

2. Виконати вимірювання кількості імпульсів кожні 100 с протягом 10 хв. 

Визначити середнє значення фону за 100 с. 

3. Розташувати безпосередньо  перед вхідним отвором пилососу тампон з 

фільтрувального паперу або вати. Продувати крізь тампон струм повітря 

протягом 15–20 хв. 

4. Розташувати перед газорозрядним лічильником тампон. Виконати 

вимірювання кількості імпульсів кожні 100 с протягом однієї години. 

5. Побудувати залежність lnA = f(t). За тангенсом кута нахилу прямої до 

осі часу визначити період напіврозпаду, використовуючи формули (2) і (6). 

6. Визначити похибку вимірювань  методом найменших квадратів. 

 

 

Рисунок 10 – Схема експериментальної установки 
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2.4 Визначення періоду напіврозпаду довгоживучих радіонуклідів  

Із формули (4) виходить, що для довгоживучих ізотопів активність не 

буде змінюватись за час вимірювання, тому метод визначення періоду 

напіврозпаду, який описано раніше, непридатний. 

Формулу (4) можна переписати у вигляді 

 

 0
1 2

ln2tA N e N N
T

    .  (7) 

 

Тоді період напіврозпаду   

 

1 2

ln2N
T

А
 .      (8) 

 

Таким чином, для визначення періоду напіврозпаду потрібно знати 

кількість N радіоактивних нуклідів та їхню активність А. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Опишіть метод визначення активності радіонукліда та її одиницю. 

2. В чому полягає радіоактивний розпад ядра елемента? Наведіть 

визначення періоду напіврозпаду радіонукліда.   

3. Надайте визначення природної та штучної радіоактивності та наведіть 

їхні джерела.  

4. Яка фізична величина визначає рівень радіації? Наведіть допустимий 

рівень радіації в Україні. Який документ визначає цей рівень? 

5. Які радіонукліди загалом зумовлюють рівень природного радіаційного 

фону? 

6. Чому не можна застосовувати метод, описаний у п 2.1, для визначення 

періоду напіврозпаду довгоживучих радіонуклідів?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 

ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ГРАНІТУ І ВМІСТУ УРАНУ 

ТА ТОРІЮ У ГРАНІТІ 

 

Мета роботи: експериментальне визначення активності природного 

граніту та вмісту торію і урану у зразку, який досліджується. 

 

3.1 Загальні відомості 

Радіоактивний розпад – статистичний процес. Кількість N радіоактивних 

ядер з часом змінюється за законом   

 

 0
tN N e  ,  (1) 

 

де N0 – початкова кількість радіоактивних ядер;  – стала радіоактивного 

розпаду, яка визначає ймовірність розпаду ядра за одиницю часу. Вона 

пов’язана з періодом напіврозпаду 1 2T  ядер співвідношенням 

 

      
1 2

ln 2

T
  .  (2) 

 

 Активність радіонукліда А – величина, що чисельно дорівнює кількості 

розпадів за одиницю часу 

 

 
dN

A N
dt

  . (3) 

У СІ   1A Бк . 

Таким чином, активність препарату зменшується з часом пропорційно 

кількості атомів, які не розпались. 
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Як відомо в гірських породах, зокрема в граніті, є елементи 238
92 U  та 

232
90Th  . Обидва радіонукліди -активні. Поширеність 238

92 U  у природі складає  

99,2745(106) % [5, 6]. Він є родоначальником радіоактивного сімейства 4n+2, 

яке має назву ряду радію. 

Радіонуклід розпадається за схемою  

 

 238 234 4
92 90 2U Th He  . (4) 

 

Ймовірність цього типу розпаду складає майже 100 %. Енергія -

частинок, які випромінюються, дорівнює 4,151 МеВ у 21 % випадків і 

4,198 МеВ у 79 % випадків [5, 6].  Мають місце ще два типи розпадів цього 

ізотопу: спонтанний поділ і подвійний β-розпад до плутонію Pu-238, але 

ймовірність цих розпадів дуже мала: відповідно, 5,45(7)·10−5 % і 2,2(7)·10−10 % 

див.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238 - 

cite_note-Nubase2003-2  [5].  

Поширеність торію-232 складає 100% [5, 6]. Розпад радіонукліду 

відбувається за схемою 

 232 228 4
90 88 2Th Ra He  . (5) 

 

Торій-232 є родоначальником ряду торію. Енергія -частинок, які 

випромінюються, дорівнює 3,947 МеВ у 21,7 % випадків і 4,012 МеВ у 78,2 % 

випадків [5, 6]. Ймовірність цього типу розпаду складає практично 100 %. 

Торій-232 може розпадатись також за схемами: спонтанний поділ (ймовірність  

11(3)·10−10 %), кластерний розпад до утворення Ne-24, або Ne-26 (ймовірність 

2,78·10−10 %) та подвійний β-розпад до U-232 (ймовірність близька до нуля).  

Радіонукліди мають близькі значення періодів напіврозпаду 

( 9
1 2 4,468 10  роківT    для 238

92 U  і 10
1 2 1,405 10  роківT    для 232

90Th ), тому їхній 

вміст у граніті  можна визначити шляхом вимірювання активності  U Th
dN dt


 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238#cite_note-Nubase2003-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238#cite_note-Nubase2003-2
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граніту і співставлення її з активністю етdN dt  еталонного джерела, яке не 

містить 232
90Th  

                               
 

 U+Th

U+Th

етет

dN

N dt

dNN

dt

 
  
 
 
 
 

, (6)      

 

де  U+Th
N  ‒ кількість радіоактивних ядер урану і торію; етN  ‒ кількість 

радіоактивних ядер еталонного зразка. 

Враховуючи, що в граніті одночасно можуть розпадатись як ядра урану, 

так і ядра торію, результуюча активність визначається за формулою 

 

               U U Th Th

dN
N N

dt
   , (7)  

 

де U  і UN  ‒ відповідно стала розпаду і кількість радіоактивних ядер 

238
92 U ; Th  і ThN  ‒ відповідно стала розпаду  і кількість радіоактивних ядер 

232
90Th . 

Приблизно можна вважати, що 

 

                    
 

 

1 2 UU Th

Th U1 2 Th

TN

N T




   , (8) 

 

тоді можна записати 

 

 U U2
dN

N
dt

 .  (9) 
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Беручи до уваги співвідношення (9), відповідно до рівняння (6), 

отримуємо для числа радіоактивних атомів 238
92 U  

 

 

U+Th

ет
U

ет 2

dN
NdtN

dN

dt

  , (10) 

 

маса урана 238
92 U  визначається за формулою 

 

 U
U U U

U

aN N
m N m

M


  , (11) 

 

де Um  ‒ маса атома 238
92 U ; UM  ‒ молярна маса 238

92 U ; 

23 16,02 10  мольАN    ‒ число Авогадро. 

Вміст урану в зразку граніту 

 

 U
U 100%

m
n

m
  ,  (12) 

 

де m  ‒ маса зразка граніту. 

 

Для кількості радіоактивних атомів 232
90Th  

 

 
 

 

1 2 Th

Th U

1 2 U

T
N N

T
 . (13) 

 

Маса торію 232
90Th  визначається за формулою 
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 Th
Th Th Th

Th

aN N
m N m

M


  , (14) 

 

де Thm  ‒ маса атома 232
90Th ; ThM  ‒ молярна маса 232

90Th ; 

23 16,02 10  мольАN    ‒ число Авогадро. 

Вміст торію в зразку граніту 

 

                            Th
Th 100%

m
n

m
  ,  (15) 

 

де m  ‒ маса зразка граніту. 

 

3.2 Опис установки та методика вимірювання 

Визначення активності зразка природного граніта виконується за 

допомогою установки, блок-схема якої наведена на рис. 11. 
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Рисунок 11 – Схема експериментальної установки 
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До складу установки входять торцевий лічильник Гейгера–Мюллера серії 

БЕТА, формувач імпульсів 2, високовольтне джерело живлення 3. Імпульс 

напруги, який виникає в лічильнику, коли до нього потрапляє заряджена 

частинка, поступає в підсилювач 4, а потім на вхід  лічильного пристрою 5. Як 

рахунковий пристрій може використовуватись прилад типу JDM11-6H або 

прилад подібного типу. За допомогою цього приладу ведеться підрахунок числа 

імпульсів за певний інтервал часу. 

Радіоактивність природного граніту досить мала і за  порядком величини 

вона може зрівнятися з природним радіаційним фоном, тому лічильник 

Гейгера–Мюллера розміщується у свинцевій оболонці (свинцевий 

«будиночок») 6, яка має дверцята, що щільно  прилягають до неї. Вхідні і 

вихідні з’єднувальні провідники підключаються через спеціальні штекери, які 

розташовані у верхній частині «будиночку». Товщина свинцевих стінок 

«будиночку» така, що показання лічильника за відсутності в «будиночку» 

радіоактивного препарату дорівнюють нулю.  

Порядок виконання роботи 

1. Включити коло живлення лічильника і  встановити на ньому робочу 

напругу (вказана на робочому місці). 

2. Переконатися у відсутності радіоактивного фону всередині свинцевого 

«будиночку». 

3. Розташувати зразок граніту 7 (див. рис. 11) у свинцевому «будиночку» 

поблизу торцевого лічильника. Виміряти число імпульсів, які реєструються 

лічильником, за 20–25 хв. 

4. Замість зразка граніту помістити еталонний радіоактивний препарат 

(азотнокислий уран) і виміряти число імпульсів за той же час, що і в 

попередньому вимірюванні. 

5. Виключити експериментальну установку.  

6. Повернути інженеру практикуму радіоактивні зразки.  

7. Розрахувати активність еталонного зразка і граніту. 

8.  За допомогою лабораторних вагів виміряти масу зразка граніту. 
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9.  За формулами (10), (11), (12) та (13), (14), (15), відповідно, визначити 

вміст урану і торію у граніті. Значення періодів напіврозпаду радіонуклідів   

взяти із таблиці, яка знаходиться на робочому місці. 

10.  Визначити похибку вимірювань вмісту урану і торію у граніті. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Опишіть метод визначення активності радіонукліда та  її одиницю. 

2. Наведіть закон радіоактивного розпаду. Які чинники впливають на це 

явище? 

3. Який фізичний сенс має стала  радіоактивного розпаду.? 

4. Які типи розпаду зазнають U-238 і Th-232?  

5. Яку будову має торцевий лічильник Гейгера–Мюллера? Які 

конструктивні особливості характерні для лічильників, що призначені для 

реєстрації -частинок?  

6. Опишіть методику визначення вмісту урану і торю у природному 

граніті. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 

ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ  

У ДИМОВИХ ГАЗАХ ПРИЛАДАМИ TESTO 

 

Мета роботи: 

o вивчити призначення, принцип дії та конструкцію приладів TESTO 

350/450 MXL; 

o провести вимірювання концентрації шкідливих викидів у димових 

газах; 

o підготувати звіт. 

 

4.1 Призначення та конструкція приладів TESTO  

Мета розробки системи TESTO 350/454 у тому, щоб забезпечити 

професіоналів передовим і якісним обладнанням для виконання точних і 

грамотних вимірів концентрації шкідливих викидів підприємств. 

Повністю обладнана вимірювальна система складається з окремих 

функціональних модулів (компонентів), що можуть працювати як у складі 

системи (в будь-яких комбінаціях), так і самостійно. 

Управляючий модуль призначений для контролю і керування усіма 

функціями системи. Окрім того, він є окремим вимірювальним приладом. Він 

обладнаний умонтованим сенсором диференціального тиску. 

Усі компоненти системи автоматично розпізнають тип підключеного 

зонду, що дозволяє підключати будь-які зонди до їх роз’ємів у довільній 

комбінації. На дисплеї можуть одночасно відображатись 6 вимірюваних 

параметрів. 

Результати вимірювань можна занести до пам’яті або роздрукувати на 

вмонтованому принтері. Ім’я місця разом з даними вимірів записуються у 

пам’ять, що дозволяє швидко ідентифікувати результати вимірювань . 

За допомогою програмного забезпечення можна розробити щоденний 

“маршрут” обходу всіх місць вимірів та записати його до пам’яті компонентів 
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системи. 

Залежно від мети вимірювань (наприклад, “Аналіз димових газів на 

котельній установці” або “Моніторинг промислових установок для вентиляції 

повітря”) мінімальний комплект вимірювальної системи може складатись з 

Управляючого модуля і Аналізатора або Управляючого модуля і Реєстратора. 

Аналізатор TESTO 350 М/XL вимірює всі параметри, необхідні для 

контролю процесів горіння (наприклад, концентрації O2, CO, CO2, NOX, SO2, 

Н2S, СНn ). Реєстратор залежно від підключених зондів (до 4 зондів одночасно) 

може вимірювати і записувати до пам’яті такі параметри як: температура, 

відносна вологість, швидкість потоку повітря / димових газів, диференціальний 

тиск та інші параметри. 

Різні елементи (компоненти) вимірювальних приладів TESTO 350/TESTO 

454 можна сполучити у одну вимірювальну систему. Компоненти можуть 

підключатись один до одного за допомогою контактів, розміщених на корпусах, 

або за допомогою кабельних з’єднань, утворюючи шину даних TESTO. По 

шині даних можна передавати виміряні дані та подавати електроживлення на 

компоненти системи. 

Управляючий модуль може контролювати усю систему і відображати 

виміряні дані. Альтернативне управління усією системою можливо і в 

реальному часі за допомогою ПК. Програмне забезпечення ComSoft дозволяє 

продивлятися результати вимірювань у довільній комбінації вимірювальних 

каналів, роздруковувати їх і зберігати в архіві. 

Залежно від оснащення вимірювальна система може мати 20, 50 або 

більше вимірювальних каналів. Для швидкої і простої ідентифікації виміряних 

даних разом з результатами вимірів у пам’ять приладу записується ім’я місця 

виміру, дата/час і допоміжна інформація. 

Кожному компоненту системи і кожному вимірювальному каналу можна 

призначити своє ім’я і зберегти його. 

Підключення шини даних до ПК виконується за допомогою плати 

PCMCIA або за допомогою Управляючого модуля та інтерфейсу RS 232. До 
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системи можна підключати один або декілька Модулів живлення. Це дозволяє 

значно збільшити час роботи системи в автономному режимі шляхом 

подавання електроживлення по шині даних з гальванічною розв’язкою. 

Модуль аналогових виходів дозволяє перетворювати будь-який із 

виміряних параметрів у аналоговий сигнал 4...20 мА на будь-якому з 6-ти 

довільно заданих виходів. 

 

4.2 Порядок виконання роботи 

Ретельно вивчити інструкцію з  використання приладів TESTO. 

Ознайомитись із структурою меню, що міститься у додатку А та принципами 

керування приладами за допомогою управляючого модулю. Перевірити 

надійність приєднання управляючого модуля та зовнішнього зонду до модуля 

аналізатора. 

Прилад включається за допомогою кнопки I/O. Одразу прилад переходить 

у тестовий режим і режим виміру. При натисканні кнопки “Книжка” прилад 

перейде з меню вимірів у Головне меню. Це зупинить процес індикації 

поточних значень вимірюваних параметрів у поле даних. 

Якщо в меню введення якого-небудь значення натиснути кнопку 

“Книжка”, то уведені значення будуть збережені в пам'яті, і прилад перейде в 

меню вимірів. За допомогою кнопки ESC ви можете скасувати викликану 

функцію, скасувати вибір або вийти з підменю. Послідовні натискання кнопки 

ESC викликають попередні підменю доти, поки прилад не перейде в меню 

вимірів. 

При натисканні кнопки OK прилад переходить із меню вимірів у меню 

конфігурації системи, що складає з меню конфігурації Керуючого модуля й всіх 

інших, пов'язаних з ним компонентів вимірювальної системи. При виборі 

рядків (або меню) зі списку або в діалогових вікнах, а також при уведенні букв і 

цифр при наборі тексту для підтвердження вибору використовується кнопка 

OK. 

Вибір рядка в меню й підменю, вибір цифр і букв у таблиці символів 
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виконується за допомогою кнопок Курсору. Якщо одночасно відображається 

більше 6 параметрів, то інші параметри відображаються на інших сторінках 

меню вимірів. Кількість сторінок зазначена в рядку стану праворуч (наприклад, 

01/05 позначає: відображена перша сторінка з п'яти). Інші сторінки можна 

переглянути, натискаючи кнопки курсору Вправо й Уліво. Якщо для 

функціональних кнопок призначено більше 4 функцій, тоді над 

функціональним рядком з'являться символи < або > . Після натискання кнопки 

Вправо або Вліво у функціональному рядку будуть відображені інші функції 

функціональних кнопок. Функціональні кнопки дозволяють швидко виконувати 

задані функції або швидко переходити в необхідне меню. У функціональному 

рядку зазначені індивідуальні завдання для кожної з функціональних кнопок. 

Призначення функціональних кнопок можна змінити. Завдання 

функціональних кнопок залежать від обраного меню. 

Для уведення цифр, букв і символів використовується таблиця символів, 

показана на рисунку праворуч. Цифри, букви й символи вибираються в таблиці 

за допомогою кнопок Курсору . Підтвердіть вибір, натиснувши 

кнопку OK. Призначення функціональних кнопок у даному меню: 

1. Вибір заголовних букв / прописних букв / символів. 

2. Видалити (з переміщенням курсору на одну позицію назад). 

3. Пробіл. 

4. Закінчити уведення тексту й вийти з меню. 

Для уведення параметрів використовується таблиця (див. праворуч). За 

допомогою кнопок курсору можна пересуватися по таблиці й вибирати цифри й 

знаки. Для підтвердження вибору натисніть OK. 

Виключення приладу –  за допомогою кнопки I/O. 

Тип палива задає викладач. Занести у поля допоміжної інформації такі 

дані: 

Ecolaboratory 

Work 1 
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Group (*) 

На місці (*) вказати номер своєї робочої групи. 

Лабораторний стенд представляє собою модель системи спалювання 

газоподібного палива( рис. 4.1). Газ подається з балону чи системи 

газопостачання через кран 1. Через кран 3 подають повітря. При спалюванні 

газу у камері 2, утворюються різноманітні хімічні сполуки, кількість яких 

залежить від якості палива. По димоходу 4 продукти згоряння скидаються у 

витяжну вентиляцію. Для вимірювання концентрації газів у димохід 

установлюють відбірний зонд 5, що приєднаний до блоку аналізатору 6. 

Систему спалювання газу налаштовують лаборанти перед виконанням 

лабораторної роботи. При виконанні роботи може бути використане і тверде 

паливо, що не впливає на порядок проведення роботи. 

Важливим фактором точності вимірювання є правильна установка 

відбірного зонду. Його встановлюють так, щоб отвір забірного пристрою 

знаходився точно по середині газового каналу(рис. 4.2.).  

Для цього достатньо виміряти зовнішній діаметр димоходу 1 і розділити 

на 2. Пересувний конус зонду – 2, зміщують відносно отвору на отриману від-

стань і фіксують. 
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Рисунок 4.1 – Схема лабораторного стенду: 1 – газовий кран, 2 – камера 

спалювання, 3 – повітряний кран, 4 – димохід, 5 – зонд, 6 – прилад TESTO 

Після цього зонд уводять до димоходу перпендикулярно його поверхні. 

Увімкнути режим вимірювання. Після закінчення вимірювань роздрукувати 

результати, вийняти зонд і вимкнути прилад. Скласти звіт. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема установки зонду: 1 – газовід, 2 – конус, 3 – зонд 

 

Звіт з лабораторної роботи повинен складатись із: мети роботи, вихідних 

даних (тип палива, діаметр газоводу), порядку налаштування модулів на паливо 
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та допоміжних даних, роздруківки результатів вимірювання. 

 

Контрольні запитання 

1.  Опишіть призначення приладів TESTO. 

2. Наведіть склад і призначення модулів, що входять у вимірювальний 

комплект. 

3. Яке призначення органів керування управляючого модулю? 

4. З чого складається структура меню приладів TESTO? 

5. Викладіть правила користування приладом. 

6. Що таке коефіцієнт надлишку кисню? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 

ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СПОЛУК ХРОМУ 

ФОТОМЕТРОМ «NOVA» 

 

Мета роботи: ознайомитись з фотометричним методом вимірювання, 

принципом роботи і методиками вимірювання концентрації розчинних сполук  

фотометром «Nova». 

 

5.1 Підготовка фотометра до роботи 

Зовнішній вигляд фотометра з позначенням основних елементів 

зображено на рис. 5.1.  

Аналіз концентрацій проводиться шляхом вимірювання інтенсивності 

світлового потоку, що проходить через тестовий осередок і осередок із пробою. 

Підготовка проб для вимірювань проводиться згідно з інструкцією. На кожен 

тип речовин існує спеціальний набір хімічних реагентів і інструкція з 

використання. Підготовані проби наливають у спеціальні скляні ємності– 

циліндричний чи один з трьох прямокутних. 

Перед початком вимірювань виконайте наступні дії. Вставте картку 

пам'яті в бічний отвір у фотометрі до упору. Мітка з позначенням типу і 

програмною версією повинна указувати вгору. Картка з пам'яттю містить всі 

дані, необхідні для виконання операцій фотометрії. Підключіть штепсель блоку 

живлення до гнізда фотометра. Включіть живлення приладу. Відкрийте 

кришку. Час прогрівання фотометра перед виконанням операцій 15 хв. 

Годинник на дисплеї показує зворотний відлік часу прогрівання. Прилад 

завжди потребує прогрівання, навіть якщо вимикався на короткий період часу. 

Після прогрівання фотометр виконує перевірку (Самоперевірка, 

включаючи Автоперевірку) всієї системи і потім автоматично перемикається 

до режиму вимірювання концентрації. З цієї миті Автоперевірка виконується 

кожні 5 хв, якщо в перебігу цього часу не вставлявся жодна ємність. Якщо 

Автоперевірка не може бути виконана, тому що вставлена ємність, перевірка 
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автоматично повторюється, як тільки ємність буде видалена. Протягом 

вимірювання, фотометр не може виконати Автоперевірку через вставлену 

ємність. Через 5 с прилад автоматично переходить до режиму вимірювання 

концентрації. Щоб вимкнути фотометр, закрийте кришку. 

 

 

Рисунок 5.1 – Зовнішній вигляд приладу «Nova»: 

1 – дисплей; 2 – функціональні клавіші; 3 – ніша для мікросхем пам’яті; 4 

– виріз для вирівнювання ємності; 5 – отвір для круглоїємності; 6 – картки для 

аналізів; 7 – прозоре захисне скло; 8 – отвір для прямокутної ємності; 9 – 

цифрова клавіатура; 10 – отвір для карти пам’яті. 

 

5.2 Порядок роботи з фотометром  

5.2.1 Автоматичне вимірювання концентрації 

Вимірювання концентрації може проводитись у кількох режимах. Після 

увімкнення фотометра і переходу в режим вимірювання на дисплеї 

відображається напис, як на рис. 5.2.  
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Рисунок 5.2 – Напис на дисплеї 

 

Для вимірювання вставте круглу ємність з штриховим кодом, що містить 

готовий зразок у круглий відсік, натискаючи до тих пір, поки він ні 

защипнеться на місці, або спочатку вставте Автовизначник у круглий відсік, 

потім вставте прямокутну ємність, що містить готовий зразок, у прямокутний 

відсік. Вирівняйте мітку на осередку за прорізом на фотометрі. Якщо на дисплеї 

відображається меню вибору методу – ємність установлена неправильно. 

Вирівняйте мітку на ємності або Автовизначнику за прорізом на фотометрі. 

Виміряне значення з'являється на дисплеї. 

Для повторного вимірювання: 

– Натиснути кнопку . Тривалість вимірювання залежить від 

вимірюваного значення. Максимальна тривалість – 10 s. 

 

5.2.2 Вимірювання з використанням закодованих тестових осередків. 

Вставте круглу ємність з штриховим кодом у круглий відсік до упору. 

Вирівняйте мітку на ємності по прорізу на фотометрі. Фотометр прочитує 

штриховий код круглої ємності і автоматично вибирає необхідний метод. 

Метод і форма відображаються в заголовку дисплея. Наприклад, для 

фосфат-іонів, як на рис. 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Напис на дисплеї 
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Виміряне значення з'являється на дисплеї. Значення поза вказаним 

діапазоном вимірювань виводяться маленькими цифрами. Якщо знову 

з'являється меню вибору методу, фотометр  ще не розпізнав штриховий код 

Автовизначника. Вирівняйте мітку на Автовизначнику за прорізом на 

фотометрі. Виміряне значення з'являється на дисплеї. 

 

5.2.3 Вимірювання з використанням реагентного тесту з 

Автовизначником. 

Вставте Автовизначник у круглий відсік до упору. Автовизначник 

служить для передачі коду тесту реактиву до фотометра. Вставте прямокутну 

ємність. Завжди вирівнюйте прямокутні ємності таким чином: вертикально, 

матова сторона до передньої стінки (рис. 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Установка проби 

 

Якщо фотометр не розпізнає вставлену прямокутну ємність, натисніть 

 ще раз. За допомогою клавіш  або  потрібно обрати необхідну 

прямокутну ємність (10 мм, 20 мм, 50 мм) і натиснути . Вимірювання 

починається автоматично. Виміряне значення з'являється на дисплеї. 

 

5.2.4 Вимірювання без штрихового коду (ручний вибір методу). 

Завжди використовуйте тільки одну ємність (круглу або прямокутну). 

Відсік осередку, який не використовується, повинен бути порожнім. Вставте 

ємність з пробою у відповідний отвір. 
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Останній метод, встановлений уручну з'являється на дисплеї, як на 

рис.5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Напис на дисплеї 

 

Якщо ємність вставлена, введіть необхідний номер методу, 

використовуючи цифрову клавіатуру, або виберіть метод, натискаючи  . 

Фотометр сприймає тільки ті методи, які є доступними для цього типу ємності. 

Натисніть . Виміряне значення з'являється на дисплеї. 

 

5.3 Вимірювання спектральної поглинальної здатності/коефіцієнта 

пропускання. 

Щоб почати вимірювання, спочатку натисніть  для вимірювання 

спектральної поглинальної здатності. Для перемикання до режиму вимірювання 

коефіцієнта пропускання натиснути . Для перемикання до режиму 

вимірювання спектральної поглинальної здатності знову натиснути . Вставте 

ємність у відповідний отвір. 

Вимірювання коефіцієнта пропускання працює таким же чином, як і 

вимірювання спектральної поглинальної здатності. Проте, результат 

вимірювання відображений як «Коефіцієнт пропускання «%T» замість «А» для 

«Спектральної поглинальної здатності», як на рис. 5.6 і 5.7. 

Вимірювання з використанням кодових ємностей для тестів аналогічне 

раніше описаним. У цьому випадку використовують ємність із штриховим 

кодом. Вставте круглу ємність із штриховим кодом в круглий відсік, до упору. 

Вирівняйте мітку на ємності за прорізом на фотометрії. 
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Рисунок 5.6 – Напис на дисплеї для вимірювання спектра поглинання 

 

 

Рисунок 5.7 – Напис на дисплеї для вимірювання спектра пропускання 

 

Вимірювання з використанням Автовизначника також аналогічне 

раніше описаним. Вставте Автовизначник у круглий отвір. Вирівняйте мітку 

за прорізом на фотометрі. Вставте прямокутну ємність в прямокутний відсік 

для осередку. 

Після того як вимірювання закінчене, значення указується для довжини 

хвилі, відображеної у правому верхньому куті дисплея. 

Вимірювання без використання штрихового коду аналогічне описаному 

для фотометричного аналізу. Увага! Завжди використовуйте тільки одну 

ємність. Вставте круглу або прямокутну ємність з пробою у відповідний отвір. 

Остання довжина хвилі, яка вибиралася уручну з'являється на дисплеї. 

Для вибору довжини хвилі використовуйте цифрову клавіатуру (рис. 5.8). Для 

початку вимірювання натисніть . 

 

   

Рисунок 5.8 – Напис на дисплеї для початку роботи 
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Після того, як вимірювання закінчено, отримане значення указується для 

довжини хвилі, відображеної у правому верхньому куті дисплея. Зміряне 

значення автоматично зберігається. 

 

5.4 Звіт з роботи. 

Уважно вивчіть інструкції, описані вище. При виконанні роботи 

використовуйте проби, що приготовані заздалегідь. Виконайте вимірювання 

концентрації іонів хрому за різними методиками. Запишіть у звіт методику та 

результати вимірювань. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Опишіть принцип роботи фотометра. 

2. Що таке спектральна поглинальна здатність? 

3. Навіщо необхідна попередня обробка проби? 

4. Як провести вимірювання концентрації за відсутності 

Автовизначника? 
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ДОДАТОК А 

Структура меню газоаналізатора TESTO 350 
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Навчальне видання 
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