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Plataus vartojimo gaminiai (vartojimo gaminys) –
prietaisas ar gaminys, kuriame yra sąmoningai įdėtas arba
aktyvavimo būdu pagamintas vienas ar daugiau radionuklidų, arba
kuris generuoja jonizuojančiąją spinduliuotę ir
kuris gali būti parduotas gyventojams.

ISTORINĖ APŽVALGA
Bandymai naudoti radioaktyviąsias medžiagas vartojamuosiuose gaminiuose užfiksuoti
dar XIX a., kai radioaktyviųjų urano junginių (toliau – uranas) savybės, galinčios keisti gaminių
spalvą, pradėtos taikyti stiklo, vėliau ir keramikos pramonėje (iki 1973 m.), papuošalų gamyboje
(iki 1980 m.) (1 pav.), nes leido išgauti naujas dirbinių spalvas.

1 pav. Urano naudojimo pavyzdžiai

XIX a. pabaigoje, atradus radioaktyviosios medžiagos radžio (226Ra) (toliau – radis) liuminescencinę (švytėjimo) savybę, šis radionuklidas pradėtas naudoti įvairios paskirties prietaisų
(laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų prietaisų skalių ir pan.) gamyboje (2 pav.).

2 pav. Radžiu padengtos skalės
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Vėliau radioaktyviosios medžiagos pradėtos naudoti įvairiose srityse: odontologijoje
(1940–1986 m.) – porcelianinių dantų išvaizdai gerinti, fotografijoje (1950–1980 m.) – optinėms
prietaisų savybėms gerinti, nuotraukoms spausdinti, taip pat karinėje pramonėje – tamsoje
šviečiantiems ginklų taikikliams, ženklams, skalėms, jungikliams gaminti (3 pav.) ir kt.

3 pav. Vartojamųjų gaminių pavyzdžiai
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai iš vienų gaminių gaminami kiti (4 pav.).
Vieni plačiausiai paplitusių vartojamųjų gaminių, kurių galima aptikti dar ir šiandien, – priešgaisriniai dūmų jutikliai su radioaktyviaisiais plutoniu (239Pu) arba americiu (241Am) (5 pav.). Jutikliai anksčiau plačiai naudoti gamyklose, muziejuose, koncertų salėse, bažnyčiose ir t. t. Tokie
dūmų jutikliai yra pažymėti jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu.

4 pav. Iš radžiu padengtų
skalių pagaminti papuošalai

5 pav. Dūmų jutikliai KI-1 ir RID-6M, pažymėti jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu

XX a. aštuntajame dešimtmetyje žaibolaidžių gamyboje naudoti americio (241Am), radžio
(226Ra) ir kt. radionuklidai (6 pav.).

6 pav. Žaibolaidis, pažymėtas jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu
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Plataus vartojimo gaminiams taip pat priskiriami prietaisai, generuojantys nepanaudotą rentgeno spinduliuotę. Pavyzdžiui, katodiniai vamzdeliai, praėjusiame šimtmetyje plačiai naudoti televizorių ir kompiuterių monitorių gamybai (7 pav.), kaip šalutinį produktą
generavo jonizuojančiąją (rentgeno) spinduliuotę. Vadovaujantis tarptautinių standartų
reikalavimais monitorių gamybos metu užtikrinama, kad naudojant šią technologiją rentgeno spinduliuotės lygis būtų nežymus ir nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Pastaraisiais
metais situacija rinkoje keičiasi, kadangi katodinių vamzdelių technologija keičiama kitomis – skystųjų kristalų, šviesos diodų ir plazmos technologijomis, neskleidžiančiomis šalutinės rentgeno spinduliuotės.

7 pav. Televizorių ir kompiuterių monitorių pavyzdžiai

VARTOJAMIEJI GAMINIAI ŠIANDIEN
Nepaisant skaudžių istorijos pamokų ar net žmonių mirčių dėl radioaktyviųjų medžiagų
naudojimo plačiajai visuomenei skirtuose produktuose, tokie gaminiai paplitę ir šiandien.
Tačiau naujos žinios apie jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmogaus organizmui bei
šiuolaikinės technologijos leido sukurti ir serijiniu būdu gaminti plataus vartojimo gaminių,
kurių neigiamas poveikis vartotojui visiškai panaikintas arba sumažintas iki minimumo. Pavyzdžiui, šiuolaikinių laikrodžių indikatorių švytėjimui sukelti naudojami tritis (3H) ir prometis
(147Pm). Šie radionuklidai yra mažos energijos beta spinduoliai, todėl gaminiai papildomos
apšvitos nesukuria.
Šiandien įvairios paskirties apšvietimo lempų bei jų komponentų gamyboje naudojamos radioaktyviosios medžiagos – kriptono (85Kr), torio (232Th) ir tričio (3H) dujos (8 pav.). Šios
medžiagos plačiai taikomos automobilinėms „Xenon“ lempoms, metalo halogeninėms lempoms, starteriams, kino teatro apšvietimo, medicininėms lempoms ir t. t. gaminti.

8 pav. Apšvietimo lempų pavyzdžiai
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Žinoma, kad kai kuriuose brangakmeniuose (pavyzdžiui, cirkonyje)
yra gamtinės kilmės radionuklidų.
Paprastai tokių brangakmenių sąlygota apšvita yra nežymi ir jų naudojimas nereguliuojamas, kadangi šiuo
atveju radionuklidai yra brangakmenių dalis. Siekiant išgauti tam tikras
brangakmenių spalvas ir suteikti
9 pav. Apšvitintas topazas įgauna mėlyną spalvą
patrauklesnę išvaizdą, daugelyje
pasaulio šalių jie švitinami specialiuose įrenginiuose. Svarbu tai, kad apšvitinus pakinta ne tik
brangakmenių spalva, bet atsiranda ir šalutinių aktyvacijos produktų – radionuklidų. Dažniausiai apšvitinami brangakmeniai – topazai (9 pav.), turmalinai, cirkoniai, beriliai, kvarcai ir deimantai. Apšvitinti brangakmeniai išlaikomi tam tikrą laiką, kol radionuklidų aktyvumas sumažės
iki nustatytų lygių, ir tik tada parduodami.

RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
Žinios apie jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmogaus organizmui ir didėjantis radioaktyviųjų medžiagų naudojimas gaminiuose paskatino Europos Tarybą, Tarptautinę atominės
energijos agentūrą (TATENA) ir Lietuvos institucijas skirti atitinkamą dėmesį gyventojų radiacinei saugai užtikrinti. Pagrindiniai reikalavimai ir rekomendacijos, reglamentuojantys vartojamų
gaminių radiacinę saugą, yra nustatyti:
 2013 m. gruodžio 5 d. Europos Tarybos direktyvoje 2013/59/EURATOMAS,
kuria nustatomi pagrindiniai saugos
standartai siekiant užtikrinti apsaugą
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
apšvitos keliamų pavojų;
 TATENA dokumentuose (10 pav.) „Pagrindiniai saugos standartai“, Saugos
rekomendacijose Nr. SSG-36 „Vartojamųjų gaminių radiacinė sauga“;
 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme;
 Lietuvos higienos normoje HN
73:2001 „Pagrindinės radiacinės sau10 pav. TATENA dokumentai
gos normos“.
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, draudžiama sąmoningai dėti radioaktyviųjų medžiagų gaminant žaislus bei papuošalus, tokius produktus importuoti ar eksportuoti. Taip pat draudžiama
švitinti žaisluose ir papuošaluose naudojamas medžiagas.
Lietuvoje valstybinę vartojamųjų gaminių radiacinės saugos priežiūrą vykdo Radiacinės
saugos centras (toliau – RSC), kuris, remdamasis vartojamųjų gaminių gamintojų ar tiekėjų pateikta informacija, priima sprendimą dėl galimybės juos tiekti gyventojams. Įmonė, ketinanti
gaminti ar importuoti vartojimo gaminį, RSC turi suteikti visą susijusią informaciją ir nurodyti:
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1)
2)
3)
4)

gaminio paskirtį;
gaminio technines charakteristikas;
jei gaminių sudėtyje yra radioaktyviųjų cheminių medžiagų – informaciją apie jų tvirtinimo būdą;
dozės galias atitinkamais atstumais, kurių būtina laikytis naudojant gaminį, taip pat dozės
galias 0,1 m atstumu nuo bet kurio prieinamo paviršiaus;
5) tikėtinas apšvitos, kurią patirs nuolatiniai gaminio naudotojai, dozes.

RADIACINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS
RSC, bendradarbiaudamas su vartojamųjų gaminių importuotojais, nuolat kaupia statistinę informaciją
apie tai, kiek ir kokių vartojamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų, įvežama į Lietuvą,
kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi. Pastaraisiais metais gausiausiai importuojama įvairios paskirties apšvietimo lempų ir jų komponentų, kurių gamyboje
naudojamos kriptono (85Kr), torio (232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios dujos. Šios radioaktyvios medžiagos plačiai taikomos gaminant automobilių „Xenon“
lemputes, halogenines metalų lempas, starterius, kino
11 pav. Dozimetrinė įranga DP 5V
teatrų apšvietimo, medicinines lempas ir t. t. Europos Komisijos duomenimis, apšvietimo lempų sąlygota apšvita
nesiekia 10 μSv per metus, todėl pavojaus gyventojams nekelia. RSC atlikti tyrimai panaudotų lempų surinkimo ir rūšiavimo aikštelėse parodė, kad dozės galia neviršija gamtinio fono, o aplinka nėra
užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis, taigi darbuotojų ir aplinkos radiacinė sauga yra užtikrinta.
RSC specialistai, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos, nuolat kontroliuoja vartojamųjų
gaminių pardavimo vietas ir tiria gyventojų atneštus vartojamuosius gaminius. RSC radiologiškai
tiria senovinius laikrodžius, barometrus, karinės technikos dalis (laivų, lėktuvų ir kitų prietaisų skales) bei papuošalus, kadangi sendaikčių turguose, antikvariatuose ir panašiose prekybos vietose
vis dar pasitaiko XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje pagamintų gaminių, kurių sudėtyje yra
radioaktyviųjų medžiagų. Taip pat tikrinama parduodama sena dozimetrinė įranga, kadangi jai
kalibruoti galėjo būti naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (11 pav.).

KAIP APSISAUGOTI?
Turint informacijos ar kilus įtarimų, kad vartojamasis gaminys skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, kreipkitės į RSC. Gyventojams radiologiniai tyrimai atliekami nemokamai, o esant poreikiui radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti daiktai surenkami ir tvarkomi valstybės lėšomis.
Geriausia apsisaugojimo priemonė – domėtis tuo, ką perkate. Įtarę, kad įsigijote vartojamąjį
gaminį, kuriame gali būti radioaktyviųjų medžiagų, laikykitės atsargumo priemonių, padedančių mažinti jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį: nelaikykite jo šalia savęs, atsitraukite toliau,
neardykite, nes galite užsiteršti radioaktyviosiomis medžiagomis ar užteršti savo namus. Saugokite tokius gaminius nuo vaikų.
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