SU MATAVIMO ĮRENGINIAIS DIRBANČIŲ
DARBUOTOJŲ RADIACINĖ SAUGA
UŽDARIEJI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAI MATAVIMO ĮRENGINIUOSE
Matavimo įrenginiai su uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – matavimo įrenginiai) – tai prietaisai, kuriuose yra uždarųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – uždarasis šaltinis) ir kurie
skirti storiui, tankiui, drėgmės arba užpildymo lygiui matuoti.
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Nešiojamieji matavimo įrenginiai dažniausiai naudojami dirbant lauko
sąlygomis, pavyzdžiui, tiesiant kelius arba atliekant gręžinių tyrimus.
VEŽIMAS

Matavimo įrenginį paprastai sudaro uždarasis šaltinis, detektorius ir sklendė. Uždarasis šaltinis visą laiką skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, tačiau ją galima sumažinti uždarius sklendę.
Sklendė

NEŠIOJAMIEJI MATAVIMO ĮRENGINIAI

Nešiojamuosius matavimo įrenginius privaloma vežti vežimo pakuotėse, kurios atitinka Lietuvos Respublikos teisė aktuose ir tarptautinėse
sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą, nustatytus reikalavimus.
Radioaktyvioji medžiaga yra kietame metaliniame korpuse, kuris
apsaugo nuo radioaktyviosios medžiagos išsibarstymo, tačiau nevisiškai ekranuoja jonizuojančiąją
spinduliuotę.

Kapsulės sienelės yra plonesnės,
todėl beta spinduliai gali pro jas
prasiskverbti. Beta uždarieji šaltiniai dažniausiai yra pažeidžiamesni nei gama ar neutronų uždarieji
šaltiniai.

Gama, beta ir neutronų uždarieji šaltiniai gali būti naudojami matavimo Gama spinduliuotė yra labai skvarbi ir labiausiai išsisklaido didelio
įrenginiuose priklausomai nuo šių įrenginių naudojimo tikslo.
tankio medžiagose. Gama spinduliuotė naudojama tokių medžiagų,
kaip metalas, storiui ar tankiui matuoti bei pripylimo lygiui nustatyti.
Neutronų spinduliuotė yra labai skvarbi, ją išsklaido medžiagos su dideliu
vandenilio kiekiu, pvz., vanduo. Dažniausiai tokia spinduliuotė naudoja- Būtina atlikti kasdienius testus siekiant įsitikinti, kad šaltinio kapma grunto ar asfalto dangos drėgmės kiekiui matuoti.
sulė nepažeista ir radioaktyviosios medžiagos neprasiskverbia į
Beta spinduliuotė nėra tokia skvarbi. Dažniausiai tokia spinduliuotė nau- išorę.
dojama popieriaus, plastiko ar tekstilės storiui ar tankiui matuoti.

Vežimo pakuotės gali būti:
 nekontroliuojamos;
 A tipo;
 B tipo.
A ir B tipų pakuotės turi būti paženklintos ženklais ir pažymėtos užrašais,
informuojančiais apie dozės galią pakuotės paviršiuje 1 metro atstumu nuo
pakuotės.

Dozės galia aplink nekontroliuojamąją pakuotę turi neviršyti 5 µSv/h.
Nėra reikalavimo nurodyti dozės galią žymint pakuotę.
Vairuotojas turi turėti vežimo dokumentus, įskaitant siuntėjo duomenis. Transporto priemonės, vežančios matavimo įrenginius, turi būti
paženklintos 7 klasės radioaktyviųjų medžiagų didžiaisiais pavojaus
ženklais, išskyrus transporto priemones, vežančias nekontroliuojamas
pakuotes.

Lygio matuoklio šaltinio konteineryje yra gama uždarasis šaltinis.
Detektorius yra priešingoje talpyk
los pusėje.

Nešiojamieji matavimo įrenginiai dažniausiai naudojami grunto ir asfalto
dangos drėgmei ir tankiui matuoti. Šiuose matavimo įrenginiuose sumontuoti
gama ir neutronų uždarieji šaltiniai.

RADIACINĖ SAUGA

PRIEŽIŪRA
 Darbams su matavimo įrenginiais
prižiūrėti darbdavys turi paskirti asmenį, atsakingą už radiacinę saugą.
 Turi būti sudarytas matavimo įren
ginių, su kuriais dirbama, sąrašas.
 Privaloma atlikti nuolatinius patikrinimus siekiant įsitikinti, kad
jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinis yra prietaise, šaltinio konteineris nepažeistas ir šaltinis yra konteineryje.
SAUGYKLA
Kai matavimo įrenginys nenaudojamas, turi būti užtikrinta jo radiacinė ir fizinė sauga arba, jeigu
tai nešiojamasis matavimo įrenginys, jis turi būti tinkamai saugomas.
Saugykla turi būti:






Dozės galia didėja

Storio matuoklis su beta uždaruoju šaltiniu aukščiau esančiame paveikslėlyje
yra konteineryje virš produkto, kurį ketinama matuoti, detektorius yra priešingoje uždarojo šaltinio pusėje.

PRIEŽIŪRA IR FIZINĖ SAUGA

apsaugota (užtikrinta fizinė sauga);
atspari ugniai;
atspari vandeniui;
ekranuota;
paženklinta ir pažymėta.

Saugykloje turi būti saugomi tik
matavimo įrenginiai ir su jais susiję
prietaisai.
ŽENKLINIMAS IR ŽYMĖJIMAS
Matavimo įrenginiai turi būti aiškiai
paženklinti ženklu „Radioaktyvu“, be
to, būtina pažymėti uždarojo šaltinio
radionuklidą ir jo aktyvumą. Šis uždarasis šaltinis turėjo būti sutvarkytas kaip panaudotas šaltinis, tačiau
jis buvo rastas metalų laužo supirkimo aikštelėje. Tinkamas matavimo
įrenginio ženklinimas ir jo priežiūra
būtų leidę išvengti šio įvykio.

RADIACINĖS SAUGOS PRIEMONĖS
FIZINĖ KONTROLĖ

LAIKAS

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

Tam, kad būtų sumažintos apšvitos dozės, prie jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinio reikia būti kuo trumpiau. Kuo daugiau laiko
praleidžiama prie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio, tuo didesnė apšvitos dozė patiriama.

Kito ūkio subjekto teritorijoje planuojami darbai su matavimo įrenginiais
turi būti suderinti iš anksto. Prieš pradedant darbus turi būti sutarta dėl:
15 min.

30 min.

1 val.

2 val.

0 µSv

25 µSv

50 µSv

100 µSv

200 µSv

Aplinkoje, kurioje dozės galia siekia 100 µSv/h, apšvitos dozė bus:

ATSTUMAS
		

Jei dozės galia 1 m atstumu siekia 100 µSv/h,
tai 2 m atstumu dozės galia bus 25 µSv/h.

EKRANAS
1 cm plastiko visiškai sugers beta
spinduliuotę.
Švinas ir betonas
naudojami gama ir
rentgeno spinduliams ekranuoti.

100 µSv/h

25 µSv/h

1m
2m

Betonas taip pat
gali būti naudoja
mas neutronų spin
duliams ekranuoti.

plastikas

švinas

betonas

 užtikrinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai būtų
saugomi laikantis radiacinės ir fizinės saugos reikalavimų;
 uždaryti sklendę, kai matavimo įrenginys nenaudojamas
(jeigu būtina, patikrinti dozės galios matuokliu, ar sklendė
uždaryta);
 vadovautis įspėjamaisiais šviesiniais signalais, įspėjamaisiais ženklais ir užrašais;
 vadovautis darbdavio patvirtintomis instrukcijomis;
 asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, pranešti apie visus pažeidimus, susijusius su radiacine sauga;
 darbo metu nešioti savo individualųjį dozimetrą.

DARBUOTOJAMS DRAUDŽIAMA:
 palikti nešiojamąjį matavimo įrenginį be priežiūros neužtikrinant jo fizinės saugos;
 liesti rankomis neekranuotą uždarąjį šaltinį;
 bandyti taisyti sugedusį matavimo įrenginį ar jo saugos elementus, jei nėra apmokyti tai daryti.

APŠVITA IR JOS POVEIKIS
DOZĖS VIENETAI
Sugertosios dozės vienetas yra grėjus (Gy).
Dozės kiekis radiacinėje saugoje matuojamas sivertais (Sv).
Vienas milisivertas (mSv) yra 1/1 000 siverto.
 Metinė dozė, patiriama dėl natūralaus radiacinio fono, pasaulyje vidutiniškai kinta nuo 1 mSv iki 5 mSv.
Vienas mikrosivertas (µSv) yra 1/1 000 milisiverto.
 Vidutinėdozė,patiriamaatliekantkrūtinėsrentgenogramą,–
20 µSv.
DOZĖS GALIA
Dozės galia yra dozė, patirta per laiko vienetą. Ji matuojama
mikrosivertais per valandą (µSv/h).
 Asmuo, būdamas 2 valandas vietoje, kurioje dozės galia
siekia 10 µSv/h, patirs apšvitos dozę, lygią 20 µSv.
Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus sveikatai

Pastaba: ženklas ne pagal mastelį

0 min.

DARBUOTOJAI PRIVALO:

 laikinojo saugaus saugojimo tvarkos. Laikinojoje saugykloje turi būti
užtikrinama matavimo įrenginių fizinė sauga;
 laiko, kada matavimo įrenginiai bus naudojami;
 vietos, kur matavimo įrenginiai bus naudojami;
 būtinybės apriboti įėjimą į zoną aplink darbo vietą;
 įspėjimų, kurie bus naudojami dirbant su matavimo įrenginiais (uždarajam šaltiniui esant darbinėje padėtyje), arba kokie įspėjimai bus
naudojami perspėjant apie galimą apšvitą;
 už matavimo įrenginius darbo vietoje atsakingojo asmens objekte;
 avarinės procedūros.

Jei matavimo įrenginyje yra sklendė, šviesinė signalizacija gali būti
naudojama įspėjant, kai sklendė yra
atidaryta ir uždaryta. Fiziniai barjerai
ribojant žmonių patekimą prie matavimo įrenginių gali būti naudojami
tais atvejais, kai dozės galia didelė.
PROCEDŪROS
Darbdavys turi parengti rašytines darbo procedūras, kad būtų aiškiai
suprantama, kaip vykdyti darbus naudojant matavimo įrenginius. Jei
darbuotojai vadovausis procedūrų aprašais, jų patirta apšvitos dozė bus
„tokia maža, kokią tik įmanoma pasiekti“ (angl. ALARA, As Low As Reasonably Achievable).

Iš anglų kalbos vertė
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 236 1936, (8 5) 236 1934
Faks. (8 5) 276 3633
rsc@rsc.lt www.rsc.lt

KAI NESILAIKOMA
MATAVIMO ĮRENGINIŲ
SAUGAUS EKSPLOATAVIMO
TAISYKLIŲ
Šis tankio matuoklis buvo
paliktas keletui sekundžių be
priežiūros. Volas pervažiavo
tankio matuoklį ir stipriai jį
pažeidė.

Jei apšvitos dozė yra labai didelė, nulemtųjų reiškinių (odos paraudimų, nudegimų, pūslių ir kt.) patyrus apšvitą ant žmogaus
kūno atsiras labai greitai. Šių sužalojimų atsiras, jei sugertoji
dozė bus didesnė už ribinę vertę; matavimo įrenginiuose esantys uždarieji šaltiniai gali sukelti tokias apšvitos dozes, todėl
ypač svarbu laikytis darbo tvarkos ir taisyklių.
Net jeigu patirta apšvita nėra tokia didelė, kad galėtų lemti
rimtus sužalojimus, vis tiek išlieka tikimybė, jog pasireikš kitų
sveikatos pakitimų. Šie pakitimai, pvz., jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti onkologiniai susirgimai, yra tikimybiniai, t. y.
kuo didesnė dozė, tuo didesnė tikimybė susirgti. Tam, kad būtų
išvengta šių pasekmių, turi būti laikomasi ALARA (angl. As Low
As Reasonably Achievable) principo.

Šis darbuotojas turi vykdyti aiškias darbo procedūras keisdamas uždarąjį šaltinį
gręžinių tyrimo įrenginyje. Darbo procedūros apraše turi būti nurodyta, kad jis /
ji turi užtikrinti, jog į darbo zoną nepateks pašalinių asmenų, kol bus atliekamas
šis darbas, taip pat jis / ji turi naudoti nuotolinio valdymo įrankius ir atlikti užduotį kaip galima greičiau.
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