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skirtą gamtinės apšvitos problemoms aptarti.
Svarbiausi žmogaus gamtinės apšvitos
šaltiniai yra radonas patalpose, radionuklidai grunte, statybinėse ir kitokiose medžiagose ir kosminė spinduliuotė. Iš visų
radionuklidų, esančių maiste, didžiausia
apšvita yra nuo gamtinio 40K jonizuojančiosios spinduliuotės. Net ir dabar, kai mūsų
aplinkoje yra žmogaus sukurtų radionuklidų ir vis didesnę reikšmę turi medicininės
procedūros, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, gamtinė spinduliuotė yra svarbiausias apšvitos šaltinis.
Gamtinės kilmės apšvitos šaltiniai identifikuojami ir tiriami siekiant nustatyti šių
šaltinių svarbą Lietuvoje bei atskiruose regionuose ir rasti būdų žmonių apšvitai mažinti. Ypač daug dėmesio gamtinei apšvitai
skiriama pastaraisiais metais. Intensyviai
atliekami apšvitos nuo kosminės spindu-
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liuotės, radono patalpose, gamtinės kilmės
radioaktyviųjų medžiagų ir radionuklidų,
esančių statybinėse medžiagose, jonizuojančiosios spinduliuotės tyrimai.
Šiame leidinyje pateikiama medžiaga
apie įvairių gamtinės apšvitos šaltinių tyrimų, atliktų Radiacinės saugos centre, rezultatus. Šių šaltinių nulemtą apšvitą patiria
kiekvienas šalies gyventojas, o šios dozės
yra daug didesnės negu dozės, kurias lemia
atominės energetikos ar branduolinių avarijų į aplinką išmesti radionuklidai.
Kitas skiriamasis gamtinės apšvitos šaltinių požymis yra tas, jog labai skirtingos
yra šių šaltinių savybės – apšvitos būdai
(išorinė ar vidinė), radionuklidai, jų vieta
žmogaus aplinkoje.
Būtina pažymėti ir tai, kad atsirandant
naujos informacijos apie gamtinės apšvitos
šaltinius, kai kurių, net ir anksčiau žinotų,
šaltinių svarba didėja. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie gamtinės kilmės radioaktyviąsias medžiagas.
Visa tai rodo, kad gamtinės apšvitos
analizė ir apsaugos nuo gamtinės apšvitos
priemonių ieškojimas yra svarbi, sudėtinga
ir perspektyvi radiacinės saugos sritis.

Radonas patalpose

Europos ALARA tinklas, skirtas
gamtinės kilmės radioaktyviųjų
medžiagų problemoms tirti

Europos Komisijos Jungtinių
tyrimų centro Aplinkos ir tvarumo
institutas

Jungtinių Tautų mokslinis
komitetas jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikiui tirti
(UNSCEAR)

Radono izotopas 222Rn (radonas) yra
radioaktyviosios inertinės dujos, atsirandančios skylant 238U grandinės radionuklidui
radžiui 226Ra. Skylant radonui, susidaro jo skilimo produktai.
Žmogui kvėpuojant į plaučius patenka ir
paties radono, ir ore esančių jo skilimo produktų. Jie nusėda kvėpavimo takuose ir skildami švitina jų epitelį. Nuo tokio jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio gali atsirasti
plaučių vėžys.
Radono šaltiniai yra visos medžiagos,
kuriose yra radžio. Tad į patalpas radono gali
patekti iš grunto, statybinių medžiagų, vandens (ypač vandentiekio), gamtinių dujų ir
atmosferos.
Siekiant nustatyti, kiek radono yra Lietuvos namuose (ne tik gyvenamuosiuose, bet
ir mokyklose, vaikų darželiuose), buvo atlikti
didelės apimties tūrinių radono aktyvumų
patalpose matavimai.
Paprastai matuojama dviejuose nuolat

naudojamuose namo ar buto kambariuose. Matavimams naudojami E-PERMTM (angl.
Electret Passive Environmental Radon Monitor) elektretai ir jonų kameros. Radono patalpose tyrimai buvo vykdomi keliais etapais.
Tyrimai pradėti 1995 m. individualiuosiuose namuose. Atsitiktinai buvo išrinkta
400 individualiųjų namų. Taip buvo siekiama
kuo tiksliau įvertinti, kiek radono yra patalpose, ir nustatyti tuos Lietuvos regionus, kur
radono patalpose yra daugiau.
Tyrimo tikslas – įvertinti gyventojų apšvitos dozes, todėl namai matavimams buvo
parenkami atsižvelgiant į jų tankį. Nustatyta,
kad tūrinio radono aktyvumo individualiuosiuose namuose vidurkis yra (55±4) Bq•m-3.
Tais atvejais, kai naujuose namuose šie tūriniai aktyvumai viršija 200 Bq•m-3, o senos
statybos namuose – 400 Bq•m-3, pagal Europos Komisijos ir Lietuvos reikalavimus rekomenduojama imtis priemonių tūriniams
radono aktyvumams patalpose mažinti.
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Radonas patalpose
Atlikus matavimus paaiškėjo, kad daugiausia radono į
mūsų šalies namus patenka iš grunto.
Nustatyti regionai, kur tūriniai radono aktyvumai yra didesni negu šalies vidurkis, ir tuose regionuose atlikti detalūs
tūrinių radono aktyvumų tyrimai.
1998–2007 m. papildomai ištirti 2 103 individualieji namai
regionuose, kur 1995–1998 m. tyrimų metu rasti palyginti didesni tūriniai radono aktyvumai.
Kadangi dauguma šalies gyventojų gyvena daugiaaukščiuose namuose, matavimai buvo atlikti ir juose. Iš viso ištirti
304 butai. Tūrinių radono aktyvumų vidurkis šiuose namuose
buvo 19 Bq•m-3. Jis mažesnis už vidurkį individualiuosiuose
namuose, nes patalpose, esančiose aukščiau, radono paprastai yra mažiau.
Karstinis regionas pasižymi didesniais radono tūriniais aktyvumais patalpose. To priežastis yra tuštumos grunte, per kurias grunto oras su radonu nesunkiai ir greitai pasiekia grunto
paviršių ir pastatus.
Iš visų tyrimų Lietuvoje įvertintas tūrinių radono aktyvumų pasvertasis vidurkis. Jis yra 32 Bq•m-3.
Kaip minėta, atskiri tūrinių radono aktyvumų tyrimai taip
pat buvo atliekami švietimo įstaigose, ypač regionuose, kur
didesni tūriniai radono aktyvumai. Tai buvo daroma siekiant
atkreipti dėmesį į vaikus, kurie jonizuojančiajai spinduliuotei
yra kelis kartus (priklauso nuo amžiaus) jautresni už suaugusius asmenis. Matavimai taip pat suteikė galimybę informuoti
mokinius apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir radiacinę saugą.
Švietimo įstaigose padėtis radono atžvilgiu yra panaši, kaip ir tų
pačių regionų gyvenamuosiuose namuose. Tai akivaizdu, nes
pagrindinis radono patalpose šaltinis yra gruntas.
Lietuvoje nėra darbo vietų, kur būtų dirbama su dideliais
kiekiais medžiagų, iš kurių išsiskiria daug radono (pavyzdžiui,
su retųjų žemės elementų rūda). Todėl didžiausia padidintos
radono sąlygotos apšvitos tikimybė yra tose darbo vietose,
kurios įrengtos rūsiuose ir pusrūsiuose. Ištirtos 157 darbo vietos. Didžiausias išmatuotas tūrinis radono aktyvumas buvo

1 pav. Vietų, kur 1995–2007 m. matuotas tūrinis
radono aktyvumas, žemėlapis

Tūrinių radono aktyvumų matavimas
gyvenamosiose patalpose

Tūrinio radono
aktyvumo matavimo prietaisas
E-PERMTM

Radono rizikos matavimai prieš statant gyvenamąjį namą

(176±13) Bq•m-3, mažiausiasis – (20±3) Bq•m-3. Daugelyje tirtų
patalpų, esančių rūsiuose, tūrinių radono aktyvumų vidurkis
neviršija 100 Bq•m-3. Vidutinis tūrinis radono aktyvumas
tokiose darbo vietose buvo (65±5) Bq•m-3. Darbo vietose,
įrengtose naujuose pastatuose, kur dirbama 80 proc. ir
daugiau darbo laiko, vidutinis tūrinis radono aktyvumas turi neviršyti 200 Bq•m-3. Jeigu tokioje darbo
vietoje dirbama mažiau kaip 80 proc. darbo
laiko, vidutinis tūrinis radono aktyvumas joje
turi neviršyti 400 Bq•m-3. Senos statybos pastatuose įrengtose darbo vietose, jei dirbama
80 proc. ir daugiau darbo laiko, vidutinis tūrinis radono aktyvumas turi neviršyti 400 Bq•m-3.
Jeigu tokioje darbo vietoje dirbama mažiau kaip
80 proc. darbo laiko, vidutinis tūrinis radono aktyvumas turi neviršyti 800 Bq•m-3.
Žemėlapyje parodytos vietos pastatų, kuriuose atlikti
tyrimai.
Sprendžiant radono patalpose problemą, svarbus yra
radono rizikos prognozavimas. Tam atliekami tūrinių radono aktyvumų grunte ir grunto laidumo tyrimai ir apytiksliai
įvertinama tikimybė, kad radono toje vietoje pastatytuose
pastatuose gali būti daug. Paprastai tai daroma ten, kur numatomos statybos.
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Kosminė spinduliuotė į Žemę patenka iš Galaktikos,
o mažesnė jos dalis – iš Saulės. Ji sąveikauja su Žemės
atmosfera (deguonies ir azoto branduoliais), vyksta
įvairios branduolinės reakcijos, todėl Žemės paviršių
pasiekia pakitusi kosminė spinduliuotė. Kadangi didelę
jos dalį Žemės atmosfera sugeria, kosminės spinduliuotės intensyvumas jūros lygyje daug kartų mažesnis už
jos intensyvumą viršutiniuose atmosferos sluoksniuose.
Svarbu ir tai, jog kosminės spinduliuotės sąveikos branduolinių reakcijų metu atsiranda kosmogeninių radionuklidų 3H, 14C, 22Na.
Gyventojų gaunama efektinė dozė dėl kosminės spinduliuotės priklauso nuo šalies geografinės platumos ir
aukščio virš jūros lygio. Lietuvoje gyventojų gaunama metinė efektinė dozė nuo kosminės spinduliuotės yra apie
0,32 mSv per metus.
Visai kitokias dozes žmonės gauna skraidydami lėktuvais – ten kosminės spinduliuotės intensyvumas daug didesnis. Tai, kokią dozę žmogus gaus vieno ar kito skrydžio

2 pav. Saulės ciklo įtaka gaunamai dozei. Maršrutas
Vilnius–Kopenhaga, 37 000 pėdų aukštis, skrydžio laikas
šiame aukštyje – 41 min., kilimo / nusileidimo trukmė – 18 min.

val.

Kosminė spinduliuotė

3 pav. Skrydžių 2000-09-25–2000-09-27 maršrutu
Vilnius–Barselona–Las Palmas–Barselona–Vilnius metu
užregistruotos fotoninės spinduliuotės dozės galios (μSv/val.) kitimas

metu, priklauso nuo skrydžio trukmės, jo geografinės platumos (kuo arčiau ašigalių, tuo dozės didesnės), Saulės aktyvumo (kuo Saulės aktyvumas didesnis, tuo dozė mažesnė, išskyrus atvejus, kai Saulėje siaučia milžiniškos audros).
Saulės ciklo įtaka dozėms parodyta 2 paveiksle. 2007 m.
Saulės aktyvumas buvo minimalus, todėl gaunamos dozės
palyginti didesnės.
3 paveiksle parodytas gaunamų dozių kitimas priklausomai nuo skrydžio trukmės, geografinės platumos, Saulės
aktyvumo. Matyti, kaip lėktuvui skrendant į pietus dozės
galia mažėjo, o grįžtant į šiaurę – didėjo.
Kosminė spinduliuotė lemia lėktuvų įgulos narių profesinę apšvitą. Todėl būtina įvertinti, kokias dozes gali per
metus gauti dažnai skraidantys įgulų nariai, ir prireikus imtis tam tikrų radiacinės saugos priemonių. Pavyzdžiui, įgulų
narės, sužinojusios, kad yra nėščios, apie tai turi informuoti
savo darbdavį, o šis – sudaryti tokias darbo sąlygas, kad
per likusį nėštumo laikotarpį vaisius negautų daugiau
kaip 1 mSv.
Lėktuvų įgulų dozės vertinamos atliekant dozės galios
matavimus skrendančiuose lėktuvuose ir skaičiuojant vieno ar kito skrydžio dozes. Tam naudojama speciali programinė įranga.

Išorinė apšvita
Iš ne kosmogeninės kilmės gamtinių radionuklidų
(jie dar vadinami Žemės plutos radionuklidais) didžiausią įtaką žmonių apšvitai turi vadinamieji pirminiai radionuklidai (radionuklidai, kurie susiformavo kartu su
Visata): 40K, uranas 238U, toris 232Th ir jų skilimo produktai. Kitų gamtinės kilmės radionuklidų, pavyzdžiui, 87Rb,
138
La, 147Sm, 176Lu ir 235U grandinės radionuklidų kiekiai
gamtoje yra nedideli, o jų įtaka žmogaus gaunamai dozei yra nykstamai maža.
Gamtinių radionuklidų esama Žemės plutoje, statybinėse medžiagose, ore, vandenyje, maiste ir žmogaus kūne.
Skiriasi tik jų kiekiai. Nuo kai kurių šaltinių žmogaus apšvita
yra palyginti vienoda visur ir visiems. Tokios apšvitos pavyzdys gali būti apšvita nuo 40K, esančio maiste ir žmogaus
kūne, spinduliuotės. Apšvita nuo kitų radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės labai priklauso nuo gyvenamosios
vietos, urano ir torio kiekių skirtinguose gruntuose.
Grunte ir statybinėse medžiagose esančių gamtinės kil-

mės radionuklidų gama spinduliuotė yra vienas svarbiausių
išorinės apšvitos šaltinių.
Išorinę apšvitą žmonės patiria lauke ir patalpose. Lauke ji
yra nuo radionuklidų, esančių grunte, viduje – nuo radionuklidų, esančių statybinėse medžiagose, ir dalis – nuo grunto
radionuklidų.
Dalį iš lauko ateinančios spinduliuotės sugeria namų
konstrukcijos, tačiau skirtingų medžiagų skleidžiama spinduliuotė nevienodai sulaikoma.
Antai mediniuose namuose žmonės gauna palyginti
nedidelę apšvitą nuo statybinėse medžiagose esančių radionuklidų (medienoje radionuklidų kiekis nedidelis), tačiau,
kita vertus, medis ne itin gerai apsaugo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės iš lauko. Todėl dozės galia medinio namo
viduje gali tik nežymiai skirtis nuo dozės galios lauke.
Kitaip yra plytiniuose, betoniniuose, akmeniniuose ir
iš kitų mineralinių statybinių medžiagų pastatytuose namuose.
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Išorinė apšvita
Plytiniai, betoniniai, akmeniniai ir iš kitų mineralinių
statybinių medžiagų pastatyti namai nuo gama spinduliuotės iš lauko apsaugo geriau, tačiau didesnę dozės
galią jų viduje lemia statybinėse konstrukcijose esantys
radionuklidai. Dozės galia viduje dažniausiai yra didesnė, net jeigu gamtinės kilmės radionuklidų savitieji
aktyvumai statybinėse medžiagose yra tokie pat kaip
grunte, nes pastatuose žmogų statybinės medžiagos
supa iš visų pusių.
Apšvita nuo jonizuojančiosios spinduliuotės patalpose
daugiausia priklauso nuo medžiagų, iš kurių pastatytas namas. Ši apšvita yra didesnė ten, kur naudojamos mineralinės kilmės statybinės medžiagos.
Lietuvoje gamtinės spinduliuotės dozės galia buvo išmatuota beveik 4,5 tūkst. patalpų: individualiuose namuose, butuose, mokyklose, vaikų darželiuose, darbo vietose.
Matavimų rezultatai pateikti 4 paveiksle.
Lietuvoje didelė dozės galios verčių įvairovė. Dozės galios įvairovė išorėje yra daug mažesnė. Turint galvoje, kad
patalpose žmogus praleidžia apie 80 proc. laiko, aišku, jog
išorinės spinduliuotės įtaka mūsų apšvitai patalpose yra
kur kas svarbesnė negu lauke.

4 pav. Dozės galios pasiskirstymas tirtose patalpose Lietuvoje

Pagal Lietuvos higienos normos HN 85:2003 „Gamtinė
apšvita. Radiacinės saugos normos“ reikalavimus, gamtinės spinduliuotės sąlygota lygiavertės dozės galia gyvenamosiose patalpose turi būti ne didesnė kaip 350 nSv/val.,
darbo vietose – ne didesnė kaip 450 nSv/val. Patalpų, kuriose dozės galia viršytų nurodytus lygius, neaptikta.

Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
lemiamos apšvitos įvertinimas
Gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos (angl.
santrumpa NORM) – tai medžiagos, kuriose yra didesnių
gamtinės kilmės radionuklidų savitųjų aktyvumų. Dėl šios
priežasties tokios medžiagos kai kuriais atvejais gali būti
svarbus žmonių apšvitos šaltinis.
Didesnių gamtinių radionuklidų savitųjų aktyvumų yra
tam tikrose vulkaninėse uolienose ir rūdose. Gamtinės kilmės radionuklidai gali koncentruotis kai kurių technologinių procesų metu, todėl didesnių jų savitųjų aktyvumų gali
būti nuosėdose, atliekose ar šalutiniuose gamybos produktuose. Paminėtinos tokios pramonės šakos kaip fosfatų
pramonė (trąšų gamyba), akmens anglies gavyba ir šlako
panaudojimas, monazitinio smėlio perdirbimas, ugniai atsparių statybinių ir šlifavimui skirtų medžiagų, keramikos
gamyba, geriamojo vandens valymas vandenvietėse, naftos gavyba ir perdirbimas, šiluminė energetika, popieriaus
gamyba.
Daugelį metų į šią problemą nebuvo kreipiama reikiamo
dėmesio. Tyrimai, pastaraisiais metais atlikti kai kuriose Europos ir Amerikos šalyse, rodo, kad gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali lemti dideles tiek su jomis dirbančių
darbuotojų, tiek gyventojų apšvitos dozes.
Europos Komisija šiai problemai spręsti skiria vis daugiau
dėmesio – reikalavimai apsaugai nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų lemiamos apšvitos nustatyti radiacinės
saugos teisės aktuose. Atliekami tyrimai ir skelbiami rezultatai, kuriais siekiama palengvinti šios problemos sprendimą
valstybėse narėse. Lietuvos higienos normoje HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ yra nustatyti
darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų lemiamos apšvitos reikalavimai.

Visos valstybės privalo išsiaiškinti, ar ši problema yra
svarbi, nustatyti apšvitos nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų būdus ir dozes, kokių radiacinės saugos
priemonių reikia imtis, ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.
Dažnai šie tikslai gali būti įgyvendinami tik bendromis visų
pastangomis, nes gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problema yra sudėtinga tiek metodine, tiek technine
prasme.
2004–2006 m. Lietuvoje atlikti bandomieji tyrimai – tirta
AB „Lifosa“ produkcija, žaliavos ir atliekos. Kritinė grupė, galinti
patirti didesnę apšvitą, yra darbuotojai. Lygiavertės dozės galios matavimai atlikti visuose AB „Lifosa“ gamybos etapuose:
iškraunant žaliavas (dozės galia 68–104 nSv/val.), gamybos
proceso metu (dozės galia 54–87 nSv/val.), atliekų laikymo
vietose (dozės galia 33–40 nSv/val.). Išmatuota dozės galia
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 nurodytų
dozės galios lygių („normaliomis darbo sąlygomis lygiavertės dozės galia 0,1 m atstumu nuo bet kokio įrenginio
paviršiaus neviršija 1 µSv/val.“). Tyrimų rezultatai rodo, kad
šiuo metu AB „Lifosa“ naudojami fosfatai turi palyginti nedidelių gamtinių radionuklidų kiekių (savitųjų aktyvumų
intervalai: 40K – (MDA*–10) Bq/kg, 226Ra – (41–69) Bq/kg,
228
Ac – (33–68) Bq/kg). Radionuklidų savitieji aktyvumai
neviršija HN 73:2001 nurodytų nereguliuojamųjų lygių. Kai
gamykla bandymams naudojo iš Jordanijos ar Maroko atvežtas žaliavas, kuriose gamtinių radionuklidų kiekiai yra
kur kas didesni, atliekose gamtinių radionuklidų aktyvumai
ir dozės galia atliekų saugojimo vietoje buvo didesni – (178–
190) nSv/val., tačiau už saugyklos teritorijos ribų dozės galia liko nepakitusi.
* MDA – minimalus detektuojamas lygis
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Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
lemiamos apšvitos įvertinimas
išorinės apšvitos dozė priklausomai nuo darbo pobūdžio ir
vietos yra 0,02–0,17 mSv. Ten, kur dirbama su kalio trąšomis,
dulkių ore yra kalio trąšų, todėl buvo įvertinta dozė nuo 40K,
patenkančio į kvėpavimo takus. Nors dirbantys žmonės naudoja kvėpavimo takų apsaugos priemones, dozė vertinta kuo
nepalankiausiomis sąlygomis, tai yra jei apsaugos priemonės
nebūtų naudojamos.
Nustatyta, kad vidutinė metinė vidinės apšvitos dozė –
0,002–0,09 µSv. Kaip matyti, netgi dideliame kalio trąšų krovos terminale metinė efektinė dozė neviršija 1 mSv. Kadangi
efektinė dozė neviršija 1 mSv per metus, papildomų radiacinės saugos priemonių imtis nereikia.
Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problema daugiapusė. Yra ne viena sritis, kur ši problema gali iškilti. Kita
vertus, jos svarba kinta. Pradėjus naudoti kitokias žaliavas ar
įdiegus naujus technologinius procesus, didesnių gamtinės
kilmės radionuklidų savitųjų aktyvumų gali atsirasti ten, kur
anksčiau jie buvo palyginti nedideli. Todėl šiai radiacinės saugos problemai spręsti nuolat skiriama daug dėmesio.
Dozės galios matavimai AB „Lifosa“

Kuriant naujas kaitrai atsparaus cemento rūšis Termoizoliacijos institute yra bandomos ir naudojamos įvairios mineralinės medžiagos. Atlikti šių medžiagų bandinių gama
spektrometriniai tyrimai, o pačioje laboratorijoje – gama dozimetriniai matavimai. Nustatyta, kad dozės galia neviršijo foninio lygio, nors kai kuriose žaliavose radionuklidų aktyvumai
buvo dideli, tačiau naudojami jų kiekiai yra maži.
Radionuklidų aktyvumai medžiagose labai skyrėsi priklausomai nuo geologinių žaliavų gavybos vietos ypatumų. Net
ir tais atvejais, kai radionuklidų aktyvumai yra dideli ir galutiniuose produktuose (kaitrai atspariuose cementuose), žmogaus apšvitai didelės įtakos jie neturi, nes naudojami krosnių
viduje.
Popieriaus gamybos procese gamtinės kilmės radionuklidai gali kauptis vamzdžiuose, per kuriuos prateka didelis
vandens kiekis. Iš AB „Klaipėdos kartonas“ esančių vamzdžių
buvo paimta dumblo bandinių, kuriuose nustatyti tokie
gamtinių radionuklidų savitieji aktyvumai: 40K – (229±30)
Bq/kg, 226Ra – (35±10) Bq/kg, 228Ac – (17±3) Bq/kg. Dumblo
bandiniuose taip pat nustatyta tarša 137Cs, kurio savitasis aktyvumas – (8±5) Bq/kg.
Pagal Lietuvos higienos normą HN 73:2001 veiklai ir veiklos metu naudojamoms radioaktyviosioms medžiagoms
gali būti taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai, jeigu
šių medžiagų aktyvumas ir savitasis aktyvumas neviršija nurodytų nereguliuojamosios veiklos kriterijų: 40K – 100 Bq/g,
226
Ra – 10 Bq/g, 228Ac – 1 Bq/g.
Kalio trąšų saugojimo ir perkrovimo įmonėje darbininkai
gali gauti apšvitą dėl gamtinės kilmės 40K didelių savitųjų aktyvumų kalio trąšose. Todėl buvo atliekami tyrimai darbo vietose, kur naudojamas 40K. Dozės galia kalio trąšų sandėliuose
buvo nuo 325 nSv/val. iki 850 nSv/val. priklausomai nuo atstumo iki trąšų krūvos ir trąšų kiekio sandėliuose. Trąšų iškrovimo
iš vagonų vietose dozės galia buvo 115–225 nSv/val. Matuota
ten, kur dirba žmonės. Nustatyta, kad per metus gaunama

Kalio trąšų terminale matuojama dozės galia ir
atrenkami bandiniai
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Radonas ir rūkymas
Gerai žinoma, kad radonas sukelia plaučių vėžį. Tabako
rūkymo ir radono poveikis žmogaus organizmui panašus
tuo, jog sukelia plaučių vėžį. Tyrimais nustatyta, kad rūkymas neigiamą radono poveikį sustiprina. Rūkantis žmogus,
būdamas su nerūkančiu patalpose, kuriose yra toks pat
radono kiekis, susirgti vėžiu rizikuoja daug labiau nei nerūkantysis, nes radono skilimo produktai nusėda ant smul-

kučių tabako dūmų dalelių, o atsiradusios naujos dalelės
kvėpavimo takus veikia daug stipriau.
Nors bendras rūkymo ir radono poveikis dar tyrinėjamas, yra duomenų, rodančių, kad, radono kiekiui patalpose padidėjus 4 kartus, tikimybė rūkančiam žmogui susirgti
plaučių vėžiu yra apie 9 kartus didesnė negu nerūkančiam
žmogui.

Naujienos
Balandžio 23–25 d. Vilniuje vyko Europos radiacinės
saugos mokymo ir ugdymo tinklo (EUTERP) ir Radiacinės
saugos centro organizuojamas seminaras, kurio metu diskutuota, kaip reikėtų suvienodinti skirtingų valstybių radiacinės saugos specialistų rengimą, ką turėtų daryti, žinoti
ir mokėti įvairūs radiacinės saugos specialistai ir asmenys,
dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
Radiacinės saugos specialistų rengimo ir kvalifikacijos
klausimai tapo ypač aktualūs Europos Sąjungoje naikinant
laisvo darbuotojų judėjimo kliūtis.
Seminare dalyvavo atstovai iš 23 Europos ir Azijos valstybių, Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Europos Komisijos.
Birželio 9–13 d. Vilniuje vyko Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Radiacinės saugos centro organizuojami regioniniai mokymo kursai, skirti radiacinės saugos
specialistams, atliekantiems darbuotojų apšvitos stebėseną.
Mokymo kursų metu buvo aptariama akreditacijos samprata, diskutuojama, kokie turėtų būti standartai ir reikalavimai kokybės valdymo programoms, pateikta praktinių
kokybės valdymo programų įgyvendinimo pavyzdžių.
Mokymo kursų dalyviai taip pat lankėsi Radiacinės saugos
centro akredituotoje radiologinių tyrimų laboratorijoje, kur
vyko diskusija „Metodų, įrangos ir personalo akreditacija“.
Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai iš TATENA priklausančių
Vidurio ir Rytų Europos regiono šalių.
Balandžio 24 d. Radiacinės saugos centre lankėsi svečias iš
Europos Komisijos. Apsilankymo metu Europos Komisijos atstovas p. S. Mundigl susitiko su radiacinės saugos specialistais,
domėjosi Radiacinės saugos centro, kaip įgaliotosios institucijos, veiklos kryptimis.
Svečią iš Europos Komisijos sudomino Centre esanti laboratorinė įranga, atliekami individualiosios dozimetrijos matavimai, medicininės ir gamtinės apšvitos problemos Lietuvoje,
radiologiniai maisto produktų tyrimai ir kiti klausimai.

Daugiau naujienų rasite apsilankę
interneto svetainėje www.rsc.lt
Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 236 1936, (8 5) 236 1934, faks. (8 5) 276 3633
El. p. rsc@rsc.lt, www.rsc.lt

