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Dabartiniame technikos ir pažangos amžiuje nė vienoje žmonių veiklos
srityje neišsiverčiama be jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – JSŠ).
Technologinių procesų valdymo ir kontrolės priemonės, moksliniai tyrimai ir
naudingųjų iškasenų paieška, radiografija ir krovinių bei bagažo kontrolė –
tai tik nedaugelis pramonės sričių, kuriose Lietuvoje naudojami JSŠ.
Šis leidinys skirtas supažindinti su šalies pramonės įmonėse ir įstaigose naudojamais JSŠ ir pagrindiniais radiacinės saugos reikalavimais, užtik
rinančiais jų saugų naudojimą.

JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ
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Visa mūsų aplinka sudaryta iš atomų – mažiausių nedalomų dalelių,
turinčių visas fizines ir chemines medžiagos savybes. Atomus sudaro
branduoliai ir elektronų apvalkalai. Branduoliai sudaryti iš protonų ir neutronų. Kai branduolyje esančių protonų ir neutronų skaičiai skiriasi, branduoliai tampa radioaktyvūs ir skyla. Jų skilimo metu išsiskiria energija ir
išspinduliuojama jonizuojančioji spinduliuotė.
Jonizuojančioji spinduliuotė geba jonizuoti aplinką, o jos poveikis
gali sukelti pokyčių gyvuosiuose organizmuose. Esant didelei apšvitai,
ląstelės žūva arba yra pažeidžiamos. Žuvusios ląstelės neatsinaujina, o
pažeistosios gali atsikurti. Kai pažeista ląstelė nesugeba tinkamai atsikurti, iškyla ląstelės išsigimimo pavojus, galintis nulemti vėžinius ir genetinius susirgimus.
Jonizuojančiosios spinduliuotės yra keletas rūšių, nes jonizaciją gali
sukelti tiek dalelės, tiek ir fotonai. Dalelės – tai helio atomai (vadinami
alfa dalelėmis) arba elektronai (beta dalelės), taip pat krūvio neturinčios
dalelės – neutronai. Rentgeno ir gama fotonai – labai trumpos elektromagnetinės bangos, kurios aplinkoje sklinda šimtus metrų, lengvai
prasiskverbia pro gyvųjų organizmų audinius. Rentgeno ir gama fotonus
susilpninti gali tik storas betono ar švino sluoksnis.
JSŠ dėl savo naudingų savybių plačiai naudojami pramonėje, pavyzdžiui, įvairių gamybos
procesų metu galimiems objektų defektams nustatyti naudojami pramoniniai gama arba rentgeno radiografai, kuriuose yra
uždarieji JSŠ arba jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai.
Technologiniams procesams
valdyti ir kontroliuoti naudojami
1 pav. Rentgeno vamzdis
įvairios paskirties matuokliai su

uždaraisiais JSŠ, leidžiantys
matuoti ir reguliuoti tokias
gaminių savybes, kaip storis, tankis, cheminė sudėtis
ir pan. Keleivių bagažui, įvairioms siuntoms, svetimkūnių paieškai maiste tikrinti
naudojama rentgeno kont
rolės įranga, kurios skleidžiamais rentgeno spinduliais peršviečiami tikrinami
2 pav. Uždarieji JSŠ
daiktai ir galima aptikti įvairias tik
rinamuose daiktuose
esančias pavojingas medžiagas ar draudžiamus daiktus ir pan.
Bet kurio jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus pagrindinė
dalis yra rentgeno vamzdis (1 pav.). Tai stiklinis cilindras, kurio viename
gale yra neigiamas elektrodas – katodas, kitame teigiamas elektrodas –
anodas. Prie šių elektrodų prijungta aukštoji įtampa sukuria elektrinį lauką, iki labai didelio greičio pagreitinantį katodo emituojamus elektronus.
Elektronams atsitrenkus į anodą, jų įgyta kinetinė energija virsta rentgeno spinduliuote.
Uždaruosiuose JSŠ radionuklidai yra hermetiškame apvalkale arba tokio pavidalo, kad negali patekti į aplinką.

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAI
LIETUVOJE
Visi duomenys (JSŠ numeriai, radionuklidai, aktyvumai, jų pagaminimo data, rentgeno vamzdžių pavadinimai, numeriai ir pan.) apie
pramonėje naudojamus JSŠ yra kaupiami Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras), kurio tvarkytoju paskirtas Radiacinės saugos centras. Registro
duomenimis, šiuo metu pramonės įmonės uždaruosius JSŠ daugiausia
naudoja gama radiografijoje, naudingųjų iškasenų paieškoje. Pastaraisiais metais pradėjo didėti medžiagų srauto ar pripylimo (užpildymo)
lygio, kelių dangos tankio ir drėgmės matuoklių su uždaraisiais JSŠ
skaičius. Be uždarųjų JSŠ, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
taip pat plačiai naudojami rentgeno radiografijoje, vykdant krovinių ir
bagažo kontrolę bei nustatant įvairių metalo lydinių sudėtis.
Toliau trumpai apžvelgsime kai kuriuos mūsų šalyje naudojamus prietaisus su JSŠ.
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Pramoniniai radiografai
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Įvairių gamybos procesų metu (suvirinimo, lydimo, liejimo ir pan.) galimiems objektų defektams nustatyti naudojami pramoniniai gama arba
rentgeno radiografai, kuriuose yra uždarieji gama spinduliuotės šaltiniai
arba rentgeno spinduliuotės generatoriai.
Gama radiografą sudaro nuskurdinto urano apsauginis konteineris,
kuriame yra 192Ir (gali būti naudojami 60Co, 137Cs ar 75Se) JSŠ. Gama radiografams nereikalingas papildomas energijos šaltinis, jie yra mažų matmenų, todėl šie prietaisai nepakeičiami dirbant lauko sąlygomis, vamzdynuose, laivų triumuose ar kitose ankštose patalpose.
Rentgeno radiografų techninės galimybės ne blogesnės nei gama radiografų, tačiau dėl didesnių matmenų ne visur juos galima naudoti. Daugiausia jie naudojami darbams lauko sąlygomis arba stacionariose rentgeno radiografijos laboratorijose. Rentgeno radiografai – elektroniniai
prietaisai, kurie generuoja rentgeno spinduliuotę tik tada, kai yra įjungti.
Toliau supažindinsime su Lietuvoje dažniausiai naudojamais gama radiografais, kurių JSŠ nėra išvedamas ekspozicijos metu, ir gama radiografais, kurių JSŠ yra išvedamas ekspozicijos metu, bei rentgeno radiografais:
 gama radiografai, kurių JSŠ nėra išvedamas ekspozicijos metu
(3 pav.):
Radionuklidas
Pavojingumo kategorija
Šaltinių skaičius prietaise
Modelis
Aktyvumas
Svoris
Gamybos metai
Kitos savybės

Ir
2
1 vnt.
STAPEL-5
500 GBq
10 kg
nuo ~1980 m.
Mažesnė galimybė pamesti JSŠ, kadangi jis
negali iškristi iš apsauginio korpuso

3 pav. Gama radiografai (modelis STAPEL-5)

192

 gama radiografai, kurių JSŠ išvedamas ekspozicijos metu (4 ir 5 pav.):
Radionuklidas
Šaltinių skaičius prietaise
Pavojingumo kategorija
Modelis
Aktyvumas
Svoris
Gamybos metai
Kitos savybės

Ir

Ir arba 75Se

192

192

1 vnt.
2
GAMARID
GAMMAMAT
4,5 TBq
4,5 TBq
< 20 kg
< 20 kg
nuo ~1980 m.
Kelia didesnį pavojų nei gama radiografas, kurio JSŠ nėra išvedamas ekspozicijos metu, kadangi darbo metu galima
pamesti atsikabinusį JSŠ
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4 pav. Gama radiografas GAMARID

5 pav. Gama radiografas GAMMAMAT

 rentgeno radiografai (6 ir 7 pav.).

7 pav. Mobilusis rentgeno
radiografas ARINA-1

6 pav. Mobilusis rentgeno radiografas
ERESCO MF3

8 pav. Mobilusis rentgeno
radiografas RAPAN M 200/100

Gręžinių tyrimo įrenginiai
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, atliekami geofiziniai matavimai,
kurių metu naudojami specialūs įrenginiai su uždaraisiais JSŠ. Gręžinių tyrimo įrenginiai naudojami žemės giluminio grunto tyrinėjimams, naudingųjų iškasenų (naftos) paieškai, moksliniams tyrimams (uolienų tankiui
matuoti). Šiems tyrimams atlikti dažniausiai naudojami įrenginiai su 137Cs
ir 241Am/Be uždaraisiais JSŠ (10 pav.).
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9 pav. Žemės giluminio
grunto tyrinėjimas

Radionuklidas
Šaltinių skaičius prietaise
Pavojingumo kategorija
Kitos savybės

10 pav. Uždarieji JSŠ, naudojami gręžinių tyrimo
įrenginiuose

Cs, 241Am+Be
1 vnt.
3
Prietaisas mobilus. JSŠ montuojamas
specialiuose saugojimo ar pervežimo konteineriuose
137

Matuokliai
Technologiniams procesams valdyti ir kontroliuoti plačiai naudojami
įvairios paskirties matuokliai. Matuoklį sudaro apsauginis konteineris su
JSŠ ir registravimo prietaisas. Tiriamasis objektas įdedamas tarp jų. Spinduliuotės sąveikos su medžiaga ypatybės leidžia matuoti ir reguliuoti šias
gaminių savybes: storį, tankį, cheminę sudėtį ir pan.
Dažniausiai naudojami storio, tankio ir lygio matuokliai, kuriais matuojamas polimerinių plėvelių, popieriaus, medžio drožlių plokščių storis. Sumontavus tokį matuoklį prie konvejerio, galima matuoti konvejeriu slenkančių atskirų gaminių storį arba per tam tikrą laiką perneštos
žaliavos storį, pripildymo lygį (11 ir 14 pav.). Pramonės įmonėse taip pat
naudojami matuokliai, leidžiantys automatiškai valdyti įvairius gamybos
procesus. Juos sumontavus viršutinėje ir apatinėje saugyklos ar cisternos
dalyse, galima automatiškai palaikyti reikiamą talpyklų pripildymo lygį
(12 ir 13 pav.). Tiesiant kelius naudojami drėgmės ir tankio matuokliai, leidžiantys vienu metu matuoti keletą dydžių (15 pav.). Kelio dangos tankis
matuojamas naudojant gama spinduliuotės JSŠ, o sankasos drėgmė nustatoma naudojant neutronų spinduliuotės JSŠ.
Dažniausiai matuokliuose naudojami JSŠ ir jų panaudojimo sritys:
 147Pm – popieriaus tankiui nustatyti;
 204Tl – popieriaus, gumos, audinių storiui matuoti;
 85Kr – kartono storiui nustatyti;
 90Sr/90Y – metalo skardos storiui matuoti;
 241Am – stiklinės taros pripildymo lygiui nustatyti;
 137Cs – plieno lakštų storiui, talpyklų pripildymo lygiui nustatyti;
 60Co – deginimo krosnių, saugyklų pripildymo lygiui nustatyti;
 137Cs, 241Am/Be – tiesiant kelius drėgmei ir tankiui matuoti.
Kadangi pašalinių medžiagų ir svetimkūnių gali patekti į produktą beveik visuose maisto gamybos etapuose, o tai gali sukelti sveikatos sutrikimų, įmonės pradėjo diegti svetimkūnių aptikimo produkcijoje rentgeno
introskopus (16 pav.). Šie introskopai padeda aptikti metalus, stiklą, keramiką, akmenis, kaulus, plastikus, gumą ir kitus svetimkūnius supakuotuose ir nesupakuotuose maisto produktuose, padeda nustatyti deformuotus, pažeistus ar trūkstamus produktus pakuotėse.
Svetimkūnių aptikimo produkcijoje rentgeno introskopai gali būti
naudojami ne tik svetimkūniams aptikti maiste, bet ir farmacijos bei kitų
gaminių arba žaliavos patikros linijose.
Lietuvoje dažniausiai naudojami matuokliai:
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 medžiagų srauto, lygio ir tankio matuokliai:

11 pav. Tankio matuoklis

13 pav. Pripildymo lygio matuoklis

8
12 pav. Pripylimo lygio matuoklis

Radionuklidas
Šaltinių skaičius prietaise
Pavojingumo kategorija
Kitos savybės

Cs, 60Co, 241Am/Be
1 vnt.
3
Matuokliai montuojami stacionariai, JSŠ
iš prietaiso gali būti išimamas tik jo pakeitimo metu. Gali būti naudojami įvairios
paskirties objektuose: energetikos, statybinių medžiagų, trąšų gamyboje ir pan.
Mažesnio aktyvumo JSŠ naudojami produkcijos taroje pripildymo lygiui matuoti
(pvz., skardinių ar kartoninių pakuočių
maisto pramonėje patikrai)
137

 popieriaus storio matuokliai:

14 pav. Popieriaus storio matuoklis

Radionuklidas
Šaltinių skaičius prietaise
Pavojingumo kategorija
Kitos savybės

Kr, 90Sr, 147Pm
Nuo 1 iki 4 vnt.
4
Matuokliai montuojami stacionariai,
JSŠ iš prietaiso gali būti išimamas tik
jo pakeitimo metu. Naudojami popieriaus ar polietileno plėvelės gamyboje
85

 drėgmės ir tankio matuokliai:
Radionuklidas 137Cs, 241Am/Be
Šaltinių
2 vnt.
skaičius
prietaise
Pavojingumo
4
kategorija
Kitos savybės Prietaisas mobilus. JSŠ sumontuotas prietaise,
kuris yra ir transportavimo konteineris

15 pav. Drėgmės ir tankio matuoklis

9

 svetimkūnių aptikimo produkcijoje rentgeno introskopas.

10

16 pav. Svetimkūnių aptikimo produkcijoje rentgeno įrenginys (introskopas)

Krovinių ir bagažo kontrolės prietaisai
Oro uostuose kroviniams, keleivių bagažui, pašto punktuose įvairioms
siuntoms tikrinti, valstybinėse institucijose, kalėjimuose, muziejuose ir kitose įmonėse ar įstaigose, kur taikomi griežtesni saugumo reikalavimai ir
todėl privaloma tikrinti lankytojų bagažą, naudojami bagažo saugumo
kontrolės prietaisai – introskopai. Šie prietaisai rentgeno spinduliuote
peršviečia tikrinamą daiktą ir monitoriaus ekrane sukuria jo matomą vaizdą. Papildomai apdorojus skaitmeninį vaizdą galima ne tik aptikti, bet ir
identifikuoti įvairias sprogstamųjų medžiagų bei narkotikų rūšis. Tikrinami daiktai po šios patikros netampa radioaktyvūs.
Mobilius bei stacionarius rentgeno kontrolės prietaisus taip pat dažnai naudoja kontrolę vykdančių institucijų (sienos apsaugos tarnybos ir
muitinės) pareigūnai. Šie prietaisai skirti stambiagabaričiams konteineriams, sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams ir geležinkelio ried
menims peršviesti, siekiant užtikrinti, jog nebūtų vežama draudžiamų ar
kontrabandinių medžiagų ar prekių.
Krovininių ir kitų transporto priemonių patikros prietaisai veikia saugiai, nes jie sureguliuoti taip, kad gali atpažinti transporto priemonės kabiną su vairuotoju (vairuotojai gali būti ramūs – jie tikrai nėra veikiami
jonizuojančiąja spinduliuote) ir įsijungia tik tada, kai pravažiuoja vairuotojo kabina. Lengvųjų automobilių patikros metu transporto priemonės
vairuotojas ir keleivis privalo palikti automobilį.

17 pav. Krovininių ir kitų transporto priemonių patikros sistema
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18 pav. Stacionarus geležinkelio
riedmenų rentgeno kontrolės prietaisas

19 pav. Bagažo saugumo kontrolės
prietaisas

Analitiniai prietaisai
Jonizuojančiajai spinduliuotei sklindant kristalinėmis medžiagomis, ji
ne tik sugeriama, bet ir išsklaidoma. Išsklaidytosios spinduliuotės matavimai leidžia tirti įvairių gaminių vidinę struktūrą.
Rentgeno fluorescenciniai spektrometrai plačiai naudojami ne tik
laboratorijose tiriant puslaidininkių struktūrą (21 pav.), bet ir atliekant
gaminamos produkcijos kontrolę bei lauko sąlygomis (20 pav.) tiriant iškasamų rūdų, superkamo metalo laužo sudėtį. Šiais prietaisais taip pat

galima nustatyti įvairių metalo lydinių sudėtį (pvz., metalo laužo, gaminių
iš brangiųjų metalų prabas). Šie prietaisai dažniausiai naudojami didelėse
metalo laužo supirkimo ir metalo laužo perdirbimo įmonėse.
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20 pav. Mobilus rentgeno
fluorescencinis spektrometras

21 pav. Stacionarus rentgeno
fluorescencinis spektrometras

Elektronų pagavimo detektoriai
Dujų chromatografijoje nustatant chloro, fosforo, sieros ir azoto organinių junginių koncentracijas naudojami elektronų pagavimo detektoriai
su JSŠ. Dujų chromatografai yra su 63Ni uždaruoju JSŠ. Jonizacinės srovės kitimo matavimas leidžia nustatyti pratekančio dujų mišinio cheminę
sudėtį.
Palyginti su klasikiniais cheminiais metodais, tyrimams dujų chromatografiniu metodu reikalingos mažesnės laiko sąnaudos ir rezultatų apdorojimas sutrumpina analizės laiką iki kelių minučių. Todėl dabar dujų
chromatografija plačiai taikoma ne tik analitinių, bet ir technologinių procesų kontrolei.

22 pav. Dujų chromatografai

Cheminių medžiagų analizatoriai

23 pav. Cheminių medžiagų
analizatorius

Cheminių medžiagų analizatoriai
skirti medžiagų cheminei sudėčiai
nustatyti. Juos dažniausiai naudoja
kontrolę vykdančių institucijų (sienos apsaugos tarnybos ir muitinės),
kurios užtikrina, kad nebūtų vežama draudžiamų medžiagų (narkotikų, sprogmenų ir pan.), pareigūnai.
Cheminių medžiagų analizatoriuose
naudojamas 63Ni uždarasis JSŠ. Šie
analizatoriai vienos analizės metu
gali aptikti ir identifikuoti sprogstamąsias ir narkotines medžiagas bei
platesnį kitų medžiagų spektrą.

Nepanaudojamos rentgeno spinduliuotės
generatoriai
Rentgeno spinduliuotės generatoriai jonizuojančiąją spinduliuotę sukuria tikslingai, tačiau kai kuriuose prietaisuose ji atsiranda kaip šalutinis,
žalingas produktas. Tokie prietaisai vadinami nepanaudojamos rentgeno
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spinduliuotės prietaisais.
Juose spinduliuotė sukuriama su pagreičiu judant
įelektrintoms
dalelėms,
dažniausiai bombarduojant teigiamai įelektrintą
elektrodą arba taikinį. Šiai
grupei priskiriami elektroniniai mikroskopai, jonų
implantavimo įrenginiai,
įvairūs aukštosios įtampos
vakuuminiai prietaisai.

24 pav. Elektroninis mikroskopas

14

Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai
Atvirieji JSŠ – tai šaltiniai, kuriuos naudojant juose esančių radioaktyviųjų medžiagų gali patekti į aplinką. Talpykla su atviruoju JSŠ paprastai
būna įdėta į švininius ar kitokius apsauginius konteinerius. Atvirieji JSŠ
naudojami pramonės įmonių moksliniuose padaliniuose ir dažniausiai
skirti mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (pvz., radioaktyviems zondams
kurti ar produktų baltymų elektroforezei ir analizei atlikti).
Dažniausiai naudojami šie atvirieji JSŠ:
137
Cs, 60Co, 125I, 131I, 192Ir;
90
Sr, 3H, 14C;
210
Po, 226Ra.

25 pav. Atvirieji JSŠ

VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
Pramoninių JSŠ naudotojams keliami tie patys reikalavimai, kaip ir
kitų sričių naudotojams. Veikla su JSŠ turi būti vykdoma vadovaujantis
toliau pateikiamais principais:
JSŠ naudojimo pagrįstumo principu – visų rūšių veiklų, kurių metu
naudojami JSŠ, duodama ekonominė, socialinė ir kitokia nauda žmogui
ar visuomenei turi būti didesnė, negu daroma žala žmonių sveikatai ir
aplinkai;
dozių ribojimo principu – visų veiklų sąlygota dozių suma negali
viršyti ribinių dozių, nustatytų darbuotojams, mokiniams (studentams) ir
gyventojams;
optimizavimo principu – atskirų asmenų ir visos visuomenės apšvita
turi būti kiek galima mažesnė atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius
veiksmus.
Radiacinės saugos įstatymas draudžia verstis bet kokia veikla su JSŠ,
neturint Radiacinės saugos centro išduotos licencijos. Ūkio subjektas,
norėdamas pradėti veiklą su JSŠ, Radiacinės saugos centrui turi pateikti
paraišką išduoti licenciją veiklai su JSŠ vykdyti. Kartu su paraiška licencijai
gauti turi būti pateikta:
 motyvuotas būsimosios veiklos paaiškinimas;
 darbuotojų radiacinės saugos programa ir dokumentai, įrodantys,
kad verčiantis veikla su JSŠ bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė ir fizinė sauga;
 išsami informacija apie JSŠ: sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos.
Darbuotojų radiacinės saugos programa – vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo ūkio subjektas turi įrodyti, kad bus užtikrinama darbuotojų, gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga ir JSŠ fizinė sauga. Radiacinės
saugos programą sudaro:
 radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas;
 darbuotojų sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo
dirbti su konkretaus modelio JSŠ dokumentų kopijos;
 darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir A kategorijos
darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimo tvarkos aprašas;
 darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, darbo vietų stebėsenos matavimų, protokolų kopijos;
 darbuotojų radiacinės saugos instrukcijos;
 darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais
tvarkos aprašas;
 veiklos kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonių
aprašas;
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 kontroliuojamosios ir stebimosios zonų valdymo tvarkos aprašas;
 asmeninių apsaugos priemonių sąrašas;
 jeigu būsima veikla gali lemti gyventojų apšvitą, numatytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės;
 radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo
planas;
 JSŠ fizinės saugos aprašas;
 radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarkos aprašas;
 preliminarus veiklos nutraukimo planas;
 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tvarkos aprašas.
Įvertinęs ūkio subjekto pasirengimą dirbti su JSŠ, Radiacinės saugos
centras priima sprendimą išduoti licenciją arba motyvuotą atsisakymą
išduoti licenciją ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą, kuris pateikė
paraišką išduoti licenciją.
Tuo atveju, kai planuojama verstis branduolinės energetikos srities
veikla su JSŠ, ūkio subjekto pasirengimą dirbti su JSŠ vertina Valstybinė
atominės energetikos saugos inspekcija.
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RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI VERČIANTIS
VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS
Už darbuotojų radiacinę saugą atsako licencijos turėtojas. Darbuotojų
sauga užtikrinama laikantis šių priemonių:
 veiklos saugos optimizavimo ir išankstinio saugaus įvertinimo;
 darbo zonų klasifikavimo;
 darbuotojų suskirstymo į kategorijas;
 darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės ir fizinės saugos
klausimais;
 darbuotojų sveikatos tikrinimo;
 individualiosios apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo.
Kontroliuojamosios ir stebimosios zonų valdymo tvarka nustatoma licencijos turėtojo parengtame kontroliuojamosios ir stebimosios
zonų valdymo tvarkos apraše. Pramonės įmonėse prietaisai su JSŠ dažniausiai dirba automatiniu režimu, darbuotojas prie prietaiso būna tik
nustatydamas JSŠ darbo arba saugojimo padėtį, todėl jam nuolat būti
kontroliuojamoje zonoje nebūtina. Patekimas į ją turi būti ribojamas
(atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, kontroliuojamoji zona turi būti atitverta mechaninėmis priemonėmis, barjerais, pažymėta Lietuvos standarte LST ISO 361:1998 „Pagrindinis jonizuojančiosios spinduliuotės
ženklas“ nustatytu ženklu). Į kontroliuojamąją zoną patekti gali tik tokią

teisę turintys, apmokyti ir instruktuoti darbuotojai. Šis reikalavimas ypač
svarbus, kai JSŠ yra sumontuoti dideliuose gamyklų cechuose arba kilnojamuosiuose prietaisuose. Būtina garantuoti, kad į kontroliuojamąją
zoną nepatektų pašalinių asmenų (pvz., atliekant suvirintų sujungimų
kokybės kontrolę, dirbti turi ne mažiau kaip du darbuotojai – vienas
darbuotojas turi stebėti, kad į kontroliuojamąją zoną nepatektų pašalinių asmenų).
Kontroliuojamosios zonos ribos nustatomos pagal JSŠ skleidžiamos
spinduliuotės dozės galią, laiko sąnaudas, reikalingas darbinėms operacijoms atlikti, ir darbuotojams nustatytą apšvitos ištyrimo lygį.
Viena svarbiausių saugos nuo profesinės apšvitos priemonių – sisteminga darbo vietų ir darbuotojų individualiosios apšvitos stebėsena.
Sisteminga ir nuolatinė apšvitos dozių ar radioaktyviosios taršos stebėsena leidžia vertinti profesinę apšvitą ir prognozuoti jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio padarinius, įvertinti taikomų saugos priemonių
veiksmingumą ir darbo sąlygų saugumą. Tais atvejais, kai individualiosios
apšvitos stebėsena netikslinga arba negalima, darbuotojų apšvita vertinama pagal darbo vietų stebėsenos rezultatus. Be to, licencijos turėtojas
privalo užtikrinti, kad:
1) būtų paskirtas asmuo (tarnyba), atsakingas už radiacinę saugą;
2) darbuotojų ir mokinių (studentų) ribinės dozės neviršytų nurodytų
Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663, B priedo B.2. ir B.3.
punktuose;
3) darbuotojai ir mokiniai (studentai) būtų supažindinti su saugos
programomis;
4) darbuotojams ir mokiniams (studentams) taikomos saugos užtikrinimo priemonės atitiktų planuojamos arba tikėtinos profesinės apšvitos dydį bei tikimybę;
5) darbuotojų sveikatos tikrinimas būtų organizuojamas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
6) būtų atitinkama saugos įranga (individualiosios saugos priemonės,
darbo vietų ir individualios stebėsenos prietaisai) ir darbuotojai bei
mokiniai (studentai) apmokyti ja naudotis;
7) darbuotojai ir mokiniai (studentai) mokomi ir instruktuojami saugos
klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
8) individuali ir darbo vietų stebėsena būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka;
9) darbuotojų ir mokinių (studentų) profesinės apšvitos dozės būtų registruojamos teisės aktų nustatyta tvarka;
10) su darbuotojais ir mokiniais (studentais) būtų bendradarbiaujama visais saugos užtikrinimo klausimais;
11) būtų sudarytos sąlygos saugos kultūrai plėtoti.
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Visi JSŠ ir konteineriai, kuriuose laikomi JSŠ, turi būti pažymėti Lietuvos standarte LST ISO 361:1998 „Pagrindinis jonizuojančiosios spinduliuotės ženklas“ nustatytu ženklu (26 pav.).
I–III pavojingumo kategorijos JSŠ ar jų vidiniai apsauginiai korpusai turi būti papildomai pažymėti Lietuvos standarte LST ISO
21482:2009 „Įspėjimas apie jonizuojančiąją spinduliuotę. Papildomasis
simbolis (tapatus ISO 21482:2007)“ nustatytu ženklu (27 pav.).
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26 pav. Pagrindinis jonizuojančiosios
spinduliuotės ženklas

27 pav. Įspėjimas apie jonizuojančiąją
spinduliuotę. Papildomasis simbolis

FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI VERČIANTIS VEIKLA
SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
Licencijos turėtojai, vykdantys veiklą su JSŠ, privalo užtikrinti, kad
būtų laikomasi sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintose Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklėse nustatytų
reikalavimų. Reikalavimai šaltinių fizinei saugai keliami priklausomai nuo
potencialios grėsmės šaltinių kontrolės praradimo atveju. Taikant tokį diferencijavimo principą užtikrinama geriausia pavojingiausių, t. y. pirmos
pavojingumo kategorijos, šaltinių apsauga.
JSŠ fizinei saugai užtikrinti paprastai naudojamos techninės ir administracinės priemonės. Techninėms priemonėms priskiriami įvairūs
fiziniai barjerai (sienos, grotos, durys, spynos), o administracines priemones sudaro rašytinės tvarkos, darbo taisyklės, įvairūs įstaigos vadovo paskyrimai bei įsakymai ir kitos administracinės techninės priemonės (signalizacija, vaizdo stebėjimo įranga ir pan.). Didesnio aktyvumo
šaltiniams keliami reikalavimai naudoti daugiau techninių priemonių,
kadangi jų veikimas dažniausiai yra nepriklausomas ir mažiau jautrus
tokių veiksnių, kaip žmogaus klaidos, elektros tiekimo trikdžiai bei kt.,
poveikiui. Tačiau vykdant darbus lauko sąlygomis dažniausiai nėra galimybių šaltinių fizinę saugą užtikrinti techninėmis priemonėmis, todėl
turi būti naudojamos papildomos administracinės priemonės.

APSAUGOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS POVEIKIO BŪDAI
Naudojamų JSŠ aktyvumas ir jų keliamas pavojus gali labai skirtis. Kai
kuriais atvejais jų sukeliama apšvita gali tūkstančius kartų viršyti gamtinės apšvitos lygį, todėl labai svarbu sudaryti reikiamas darbo sąlygas, sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį.
Naudojamų JSŠ spinduliuotės sukuriama dozės galia 1 m atstumu
gali siekti net keletą sivertų per valandą, todėl svarbu teisingai parinkti
apsauginius konteinerius, patalpų sienų storius, ekranus bei asmenines
apsaugos priemones.
Patalpų, kuriose ketinama vykdyti arba vykdoma veikla su JSŠ, projektų radiacinės saugos ekspertizė turi būti atliekama teisės aktuose nustatyta tvarka. Projekto ir atliktos projekto radiacinės saugos ekspertizės
išvadų kopijos turi būti pateiktos Radiacinės saugos centrui.
Skiriami trys apsaugos būdai:
 apsauga naudojant ekranus – naudoti apsauginius barjerus tarp
JSŠ ir darbuotojo;

 apsauga laiku – kiek įmanoma sumažinti buvimo prie JSŠ laiką;
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 apsauga atstumu – būti kaip įmanoma toliau nuo JSŠ.

PANAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAI
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Nebeplanuojami naudoti JSŠ, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, turi būti grąžinti uždarojo JSŠ
tiekėjui. Jeigu uždarųjų JSŠ grąžinti tiekėjui neįmanoma, jie turi būti perduoti sutvarkyti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui. Uždarieji JSŠ gali būti
įvežami į Lietuvos Respubliką, jeigu juos panaudojus numatoma grąžinti
uždarojo JSŠ tiekėjui. Uždarojo JSŠ gavėjas turi sudaryti sutartį su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju dėl uždarojo JSŠ tvarkymo tuo atveju, jeigu
uždarojo JSŠ grąžinti tiekėjui bus neįmanoma. Uždarojo JSŠ gavėjas privalo apsidrausti laidavimo draudimu sutarties su radioaktyviųjų atliekų
tvarkytoju paslaugų vertei.
Įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas galima tik turint teisės aktų
nustatyta tvarka Radiacinės saugos centro išduotą leidimą.
Nebetinkami naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
tvarkomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.
kovo 5 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
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