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Gerbiamieji skaitytojai,
Pristatome devintąjį Radiacinės saugos centro informacinio biuletenio numerį, skirtą iš pirmo žvilgsnio ne tokioms
plačioms, bet visuomenei įdomioms ra
diacinės saugos temoms aptarti.
Norėdami priminti gyventojams ir
darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kokios
skaudžios ir žalojančios gali būti radiologinių avarijų pasekmės sveikatai, viename
iš šio informacinio biuletenio skyrių aptarsime medicininius radiologinių avarijų
aspektus, atsakydami į klausimus: kas yra
radiologinės avarijos, kur jos gali įvykti,
kodėl svarbu atpažinti jonizuojančiosios

spinduliuotės sukeltus pakenkimus, kokie
yra klinikiniai jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio simptomai ir kt.
Siekiant išvengti radiologinių avarijų ir
jų pasekmių sveikatai, bet kokia veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
yra griežtai reglamentuota ir nuolat prižiūrima. Nustatyti griežti reikalavimai minėtų
šaltinių, tarp jų ir radioaktyviųjų medžiagų,
naudojimui ir fizinės saugos užtikrinimui,
radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų
atliekų vežimui bei tvarkymui ir kt.
Šiame biuletenyje plačiau panagrinėsime radiologinių avarijų prevencijai skirtas
temas.

Medicininiai radiologinių avarijų
aspektai
Kas yra radiologinės avarijos?
Tai darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šaltiniais) – aparatais,
radioaktyviosiomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais arba prekėmis, skleidžiančiomis arba galinčiomis skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę – technologinio
proceso pažeidimai, įrenginių gedimai ar
dėl kitų priežasčių kilę neįprasti įvykiai,
dėl kurių esamų ar galimų padarinių būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant
sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės
žalingo poveikio riziką žmonėms, jų turtui
ar aplinkai.
Kur gali įvykti radiologinės avarijos?
Radiologinės avarijos gali įvykti ten,
kur naudojami šaltiniai: medicinoje, pramonėje, mokslo laboratorijose, vežant
šaltinius ir kt. Didelę apšvitą žmonės gali
gauti dėl kontakto su pamestais, pavogtais, rastais ar nelegaliai įsigytais šaltiniais.
Kokią apšvitą gali patirti žmogus
įvykus radiologinei avarijai?
Žmogus gali patirti išorinę viso kūno,
kūno dalies apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vidinę, kai į organizmą kvėpuojant, su maistu arba tiesiog pro kūno
odą, per žaizdas patenka radionuklidų.
Apšvita gali būti ūminė, ilgalaikė ir periodiškai pasikartojanti. Kartais apšvita gali
būti lydima traumų ir nudegimų.

Kodėl svarbu atpažinti apšvitos sukeltus sveikatos pakenkimus?
Analizuojant įvairiose šalyse įvykusias
radiologines avarijas pažymėtina, kad nemaža jų dalis išaiškinama po tam tikro laiko, kai apšvitą patyręs nukentėjusysis jau
kreipiasi į medikus dėl sveikatos negalavimų. Todėl svarbu, kad šeimos gydytojai,
dermatologai, chirurgai ir kitų sričių specialistai ne tik atpažintų, kad tai jonizuojančiosios spinduliuotės pažeidimas, ir suteiktų tinkamą gydymą, bet ir informuotų,
perspėtų atitinkamas institucijas, kurios
galėtų laiku reaguoti ir likviduoti radiologinę avariją.
Kokie yra klinikiniai jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio simptomai?
Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogui nusakomas gauta doze.
Dažniausiai naudojama sugertoji dozė,
kuri išreiškiama grėjais (Gy). Gavus nedidelę apšvitą, nepasireiškia jokių būdingų
audinių ar organų pažeidimų ir simptomų. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis sveikatai neturi ypatingų požymių
ar simptomų, tačiau kai kurių simptomų
derinys gali būti tipiškas jonizuojančiosios
spinduliuotės sukeltiems pakenkimams.
Tik gavus didelę (daugiau kaip 1 Gy) apšvitos dozę, po tam tikro laiko, priklausomai nuo gautos dozės dydžio, išryškėja
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jonizuojančiosios spinduliuotės pakenkimams būdingi
simptomai.
Pateikiame būdingiausius jonizuojančiosios spinduliuotės sukeliamus sveikatos pakenkimus.
Ūmus radiacinis sindromas
Ūmus radiacinis sindromas pasireiškia gavus didelę
viso kūno apšvitos dozę per trumpą laiką. Jo forma būna
lengva, kai gauta apšvitos dozė yra 1–2 Gy, vidutinio sunkumo – 2–6 Gy, sunki – 6–10 Gy ir labai sunki – paveikus
didesnei kaip 10 Gy dozei. Ūmų radiacinį sindromą sukelia
skvarbios jonizuojančiosios spinduliuotės, tokios kaip rentgeno, gama ir neutronų spinduliuotės. Skiriami trys šio sindromo tipai: kaulų čiulpų, virškinamojo trakto ir centrinės
nervų sistemos, kurių pasireiškimą sąlygoja gauta apšvitos
dozė. Ūmus radiacinis kaulų čiulpų sindromas pasireiškia
gavus 0,7–10 Gy apšvitos dozę, bet gali pasireikšti ir patyrus mažesnes apšvitos dozes. Virškinamojo trakto ūmiam
radiaciniam sindromui būdingos dozės, didesnės nei
10 Gy, nors kai kurie simptomai pasireiškia jau gavus 6 Gy
dozę. Centrinės nervų sistemos ūmus radiacinis sindromas
pasireiškia gavus didesnę nei 50 Gy apšvitos dozę.
Pirmiausiai praėjus 1–3 valandoms nuo apšvitinimo
prasideda galvos skausmai, pykinimas, vėmimas, žarnyno spazmai, šalčio krėtimas, karščiavimas, judesių koordinacijos sutrikimas ir tai trunka 2–3 dienas. Vėliau minėti
simptomai laikinai išnyksta, kol prasideda ryškūs klinikiniai
simptomai: karščiavimas, silpnumas, svorio mažėjimas,
dezorientacija, plaukų slinkimas. Dėl kraujodaros pažeidimo kraujyje sumažėja limfocitų, trombocitų, eritrocitų.
Pakenkiama imuninė sistema ir sumažėja atsparumas antrinei infekcijai, pakenkiama širdies ir kraujagyslių sistema.
Radiaciniai nudegimai
Radiacinių odos nudegimų atsiranda patyrus didelę išorinę tam tikros kūno dalies (dažniausiai galūnių, krūtinės
ląstos) apšvitą (apie 2 Gy). Paprastai tai įvyksta dėl žmogaus klaidos ar neapdairumo palaikius didelio aktyvumo
šaltinį arti savo kūno, paėmus jį į rankas, įsidėjus į drabužių
kišenę.
Radiacinių nudegimų simptomai priklauso nuo gautos
apšvitos dozės. Pirmiausiai gali atsirasti niežulys, dilgčiojimas, praeinantis paraudimas. Jonizuojančioji spinduliuotė
gali pažeisti odos ląstelių sluoksnį ir sąlygoti eritemą, patinimą, sausą ir šlapią pleiskanojimą, pūsles, nekrozę, gangreną (1–3 pav.). Be to, jonizuojančiajai spinduliuotei pažeidus plauko folikulą, gali pradėti slinkti plaukai.
Radiaciniai nudegimai nuo kitų skiriasi tuo, kad odos
pakenkimai vystosi lėtai, atsiranda per kelias savaites ar
mėnesius. Pacientas neprisimena, neigia patyręs nudegimą artimiausiu metu. Šie nudegimai yra skausmingi ir sunkiai gydomi įprastais metodais.
1 pav. Ankstyva krūtinės
ląstos priekinės ir šoninės dalies
eritema, praėjus 5 dienoms
nuo apšvitos pramoninėje
radiografijoje naudojamo
iridžio (192Ir) šaltiniu, kuris buvo
įmontuotas į pieštuko dydžio
laikiklį ir dvi valandas laikytas
darbo drabužių kišenėje

2 pav. Ankstyva eritema,
praėjus 11 dienų nuo apšvitos

3 pav. Pleiskanojimas
ir odos nekrozė, praėjus
21 dienai nuo apšvitos

Katarakta
Apšvitai jautrus akies lęšiukas. Patyrus didelę viso kūno
ar akies lęšiuko apšvitą, gali išsivystyti katarakta. Žinoma,
kad katarakta išsivysto staiga gavus jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos 2 Gy dozę arba per ilgą laiką patyrus apie 5 Gy apšvitą. Tačiau tyrimai rodo, kad slenkstinė
kataraktos išsivystymo dozė gali būti mažesnė nei 0,5 Gy.
Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstys, kurios trukdo matyti. Tai viena iš pagrindinių aklumo priežasčių.
Ar nedidelė jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita
nepavojinga?
Svarbu žinoti, kad nekenksmingų jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos dozių nėra. Nepriklausomai nuo to,
ar buvo ankstyvųjų apšvitos sąlygotų pakenkimų, žalingas
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis gali pasireikšti ir
po metų ar dešimtmečių dėl ląstelėse įvykusių pakitimų,
kurie gali būti perduodami kitoms ląstelių kartoms. Šiems
jonizuojančiosios spinduliuotės pakenkimams yra priskiriamos paveldimos ligos, įgimtos anomalijos, piktybiniai
navikai. Nustatyta, kad per ilgą laiką gavus 1 Gy gama
ar rentgeno spinduliuotės dozę yra 5 % tikimybė minėtiems reiškiniams pasireikšti. Kadangi tokie pakenkimai
pasireiškia per ilgą laiko tarpą, todėl jų priežastys sunkiai
nustatomos.
Diagnozuojant radiologinių avarijų sukeltus sveikatos pakenkimus turi būti atkreipiamas dėmesys į šias
aplinkybes:
apšvitos aplinkybės yra akivaizdžios (asmuo dirba,
užsiima veikla su šaltiniais ar jo veikloje yra didesnė
tikimybė aptikti nelegalų pamestą šaltinį);
l nukentėjusiajam pasireiškę simptomai (pykinimas,
vėmimas, viduriavimas ir kt.) nepaaiškinami kitomis priežastimis, tokiomis kaip infekciniai žarnyno
susirgimai, apsinuodijimas maistu ar alergija;
l nukentėjusiojo odos sužalojimai nesusiję su cheminiais ar terminiais nudegimais, vabzdžių įgėlimu, odos ligomis ar alergija. Oda pleiskanoja, krenta plaukai. Apšvitintoje vietoje prieš 2–4 savaites
buvo eritema;
l slenka plaukai, kankina kraujavimas (kraujosruvos,
kraujavimas iš dantenų ar nosies), o nukentėjusysis
nurodo, kad prieš 2–4 savaites jį pykino, vėmė.
Gavus avarinę apšvitą gydymas yra tuo efektyvesnis, kuo
anksčiau nustatoma sveikatos sutrikimų priežastis.
l
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Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos
užtikrinimo aspektai
Radioaktyviosios medžiagos plačiai naudojamos daugelyje žmogaus veiklos sričių: medicinoje, pramonėje, moksle,
branduolinėje energetikoje ir kitur. Netinkamas ar neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas gali tapti pavojaus
žmogui ir aplinkai priežastimi, todėl bet kokia veikla su tokiomis medžiagomis turi būti vykdoma laikantis griežtų radiacinės bei fizinės saugos reikalavimų.

Medicina

Atominė energetika

Paskutiniais dešimtmečiais suaktyvėję teroristiniai išpuoliai neleidžia į saugumo problemas žiūrėti pro pirštus,
todėl tarptautinės organizacijos vis daugiau dėmesio skiria radioaktyviųjų medžiagų fizinei saugai užtikrinti. Nors
dar nenustatyta radioaktyviųjų medžiagų panaudojimo
terorizmo tikslais atvejų, Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ir
kitų tarptautinių organizacijų specialistai pripažįsta, jog toks pavojus
egzistuoja, o nelaimės
pasekmės gali būti itin
skaudžios.
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti
Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys), ketinantys savo veikloje naudoti ar jau naudojantys radioaktyviąsias medžiagas (šaltinius), privalo skirti ypatingą dėmesį
šių šaltinių fizinei saugai.
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas platus
spektras įvairių saugumo užtikrinimo priemonių, kurios
priklausomai nuo šaltinio pavojingumo kategorijos (I – pavojingiausias, V – mažiausiai pavojingas) turi būti taikomos
praktinėje veikloje su šaltiniais.
Šaltinių fizinei saugai užtikrinti paprastai naudojamos
techninės ir administracinės priemonės. Techninėms priemonėms priskiriami įvairūs fiziniai barjerai: sienos, grotos,
durys, spynos, o administracines priemones sudaro darbo
taisyklės, instrukcijos, įvairūs įstaigos vadovo įsakymai ir
kitos fizinio barjero nesukuriančios techninės priemonės:
signalizacija, vaizdo stebėjimo įranga ir kt.
Techninių ir administracinių priemonių taikymas kiek
vienu konkrečiu atveju gali skirtis. Natūralu, kad pavojingesnių šaltinių apsaugai
naudojama daugiau techninių priemonių, tačiau
ne visuomet jas įmanoma
panaudoti (pvz., dirbant
su šaltiniais lauko sąlygomis), todėl tokiais atvejais
Šaltinių apsaugai naudojamos
techninės priemonės tenka labiau pasikliauti

Pramonė

Mokslo tyrimai

administracinėmis priemonėmis – nepalikti šaltinių be
priežiūros, užtikrinti patikimas ryšio priemones ir t. t.
Darbo su šaltiniais organizavimui taip pat keliami specialūs reikalavimai. Visi asmenys, savo veikloje naudojantys I–III pavojingumo kategorijos šaltinius, privalo paskirti
darbuotoją, kuris būtų atsakingas už šių šaltinių fizinę saugą. Juo gali būti tiek darbuotojas, atsakingas už radiacinę saugą, tiek bet kuris kitas įstaigos darbuotojas, kurio
kompetenciją ir tinkamumą pripažįsta Radiacinės saugos
centras (RSC). Analogiški reikalavimai keliami ir darbuotojams, skiriamiems vežti I–III pavojingumo kategorijos
šaltinius.
Prieš skiriant darbuotoją atsakingu už I–III pavojingumo kategorijų uždarųjų šaltinių fizinę saugą ar priimant į
darbą vežti I–III pavojingumo kategorijų uždaruosius šaltinius, turi būti įsitikinta, kad darbuotojas yra tinkamas eiti
numatytas pareigas, t. y. jam yra sukakę 18 metų, jis neturi
teistumo už sunkius nusikaltimus, nedisponuoja ginklais,
sprogmenimis, neturi žalingų įpročių (nėra alkoholikas ar
narkomanas ir t. t.), neserga psichikos ligomis, nėra slegiamas skolų ir nėra kitų priežasčių, dėl kurių darbuotojas gali
kelti grėsmę šaltinių saugumui.
Darbuotojai, atsakingi už šaltinių fizinę saugą arba priimti į darbą vežti šaltinius, privalo periodiškai išklausyti privalomuosius radiacinės saugos mokymo kursus, kelti savo
kvalifikaciją seminaruose ar kitais būdais nuolat atnaujinti
savo žinias, skatinti fizinės saugos kultūrą savo įstaigoje.
Fizinės saugos sistema
Fizinės saugos sistema įstaigoje yra tinkama, jei ji gali visapusiškai apsaugoti nuo neteisėto patekimo prie šaltinių.
Skiriami trys pagrindiniai apsaugos etapai (4 pav.):
•
neteisėto patekimo ar bandymo patekti į šaltinių
l
saugojimo ar naudojimo patalpas aptikimas;
•
sutrukdymas neteisėtai patekti į šaltinių saugojimo
l
ar naudojimo patalpas;
•
greitas reagavimas į įvykį, pasitelkiant saugos
l
darbuotojus.
Neteisėtam patekimui į šaltinių saugojimo ar naudojimo patalpas aptikti dažniausiai naudojami įvairūs judesio
davikliai, signalizacija, vaizdo stebėjimo įranga bei kitos
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nereikalauja didelių finansinių išteklių, tačiau gali atbaidyti
suinteresuotą asmenį nuo galimų piktavališkų veiksmų.
TATENA dokumentai, skirti fizinės saugos užtikrinimo problemoms

4 pav. Fizinės saugos sistema

administracinės priemonės. Šios priemonės taip pat turi
užtikrinti signalo apie neteisėtą patekimą perdavimą saugos darbuotojams.
Nustačius, kad bandoma neteisėtai patekti į šaltinių
saugojimo ar naudojimo patalpas, saugos darbuotojai
skubiai vyksta į įvykio vietą. Pagrindinė kliūtis, kurią reikia
įveikti įsibrovėliams, kol atvyks saugos darbuotojai, – įvairūs fiziniai barjerai. Dėl šios priežasties šie barjerai privalo
būti suprojektuoti taip, kad jų nebūtų įmanoma įveikti neįjungiant signalizacijos ar kitų aptikimo priemonių. Taip pat
svarbus ir fizinių barjerų tvirtumas bei patikimumas.
Įdiegus aukščiau aprašytą fizinės saugos sistemą, taip
pat rekomenduojama naudoti ir kitas svarbias prevencines apsaugos priemones, pvz.: gerai apšviesta įstaigos teritorija, apie teritorijų stebėjimą įspėjantis ženklinimas, iš
toli matomi saugos darbuotojai ir pan. Tokios priemonės

Siekiant sukurti tinkamą ir patikimą fizinės saugos sistemą rekomenduojama vadovautis ne tik Lietuvos Respublikos
teisės aktais, bet ir TATENA rekomendacijomis, kuriose galima
rasti išsamų fizinės saugos sistemos projektavimo aprašymą.
Šaltinių fizinės saugos užtikrinimo aspektams TATENA paskyrė visą branduolinio saugumo dokumentų seriją: „Fizinės
saugos kultūra“ (Nuclear security series No. 7), „Prevencinės ir
apsaugomosios priemonės nuo grėsmės iš
vidaus“ (Nuclear security series No. 8), „Fizinė
sauga
transportuojant
radioaktyviąsias
medžiagas“
(Nuclear
security series No. 9),
„Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė
sauga“ (Nuclear security
series No. 11) ir kt.
Šie dokumentai padeda geriau suprasti ir
tinkamai įgyvendinti LR
teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų
vežimas
Labai svarbu užtikrinti įvairiapusę radioaktyviųjų medžiagų saugą ne tik gamybos ar naudojimo metu, bet ir
vykdant jų pervežimą. Avarijos, įvykusios vežant radioaktyviąsias medžiagas, gali turėti itin skaudžių padarinių
darbuotojų ir gyventojų sveikatai, padaryti žalą jų turtui ar
aplinkai.
Radioaktyviosios medžiagos bei veiklos metu susidarančios radioaktyviosios atliekos (toliau šiame skyriuje –
radioaktyviosios medžiagos) yra priskiriamos 7 pavojingų
medžiagų klasei, todėl jų vežimas turi būti vykdomas laikantis griežtų tarptautinių bei nacionalinių reikalavimų,
apimančių visas radioaktyviųjų medžiagų vežimo grandis,
pradedant krovinio talpyklų projektavimu bei gamyba ir
baigiant pavojingo krovinio vežimo dokumentų forminimu
bei vežimo priežiūra. Visos šios priemonės leidžia sumažinti
avarinių situacijų susidarymo tikimybę, o jei vis dėlto avarija
įvyko – sušvelninti galimas jos pasekmes.
Valstybinė radioaktyviųjų medžiagų
vežimo priežiūra
Bet kokia veikla su radioaktyviosiomis medžiagomis
(taip pat ir radioaktyviųjų medžiagų vežimas), išskyrus
branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais, gali
būti vykdoma tik turint RSC išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą tokiai veiklai. Išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą
kruopščiai vertinama, kaip vykdant vežimą bus užtikrinta

gyventojų ir vežimą atliksiančių darbuotojų radiacinė
sauga bei vežamų radioaktyviųjų medžiagų fizinė sauga.
Negana to, išdavus licenciją ar laikinąjį leidimą, licencijų
ar laikinųjų leidimų turėtojų veikla periodiškai tikrinama
(atliekami inspekciniai patikrinimai), siekiant įvertinti vykdomos veiklos pasikeitimus bei užtikrinti, kad radiacinės
saugos reikalavimai būtų vykdomi tinkamai.
Jei veikla su radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti
atliekama tik turint licenciją ar laikinąjį leidimą, tai kiekvienas atskiras tokių medžiagų vežimas gali būti vykdomas tik
gavus atitinkamą vežimo leidimą. Tai dar vienas labai svarbus radioaktyviųjų medžiagų vežimo priežiūros mechanizmas. Vežimo leidime turi būti nurodomas siuntėjas, gavėjas
bei vežėjas, leidimo galiojimas, duomenys apie krovinį, t. y.
radioaktyviąsias medžiagas, jų kiekius ir aktyvumus, pakuotės tipą ir kategoriją bei vežimo maršrutą. Vežimo leidimas
gali būti išduotas kelioms siuntoms ir galioti iki 3 metų, jei
vežimo sąlygos nekinta, t. y. procese dalyvauja tie patys
siuntėjai ir gavėjai, vežama per tuos pačius pasienio kontrolės punktus bei tas pačias radioaktyviąsias medžiagas.
Pastaraisiais metais išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas skaičius nežymiai mažėjo (5 pav.), kadangi
Lietuvoje vis mažiau radioaktyviųjų medžiagų (atliekų),
kurios turi būti perduodamos galutiniam sutvarkymui į
VĮ Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų saugyklas. Tokia
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situacija susiklostė 2004 m. įsigaliojus reikalavimui, jog įvežamos radioaktyviosios medžiagos, laikomos sandariose
kapsulėse (dar vadinamos uždaraisiais šaltiniais), nebetinkamos praktinei veiklai, privalo būti grąžintos gamintojams.
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5 pav. 2008–2010 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias
medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

Vežimo pakuotės
Visos radioaktyviosios medžiagos prieš pervežimą privalo
būti pakuojamos į specialias vežimo pakuotes (toliau – pakuotė),
savo konstrukcija užtikrinančias saugų tokių medžiagų gabenimą. Paprastai pakuotėse projektuojamos viena ar kelios talpyklos, kurios apsaugo aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, o radioaktyviąsias medžiagas – nuo mechaninio poveikio.
Pakuotėse, skirtose gabenti skystas radioaktyviąsias medžiagas, montuojami specialūs skysčių sugėrikliai (absorbentai), avarijos atveju sulaikantys skysčius, kad jų nepatektų į
aplinką. Jei didelio aktyvumo radioaktyviosios
medžiagos išskiria šilumą, tai pakuotėse yra
įrengiami aušinimo, šiluminės izoliacijos, ventiliacijos ir slėgio reguliavimo
įrenginiai. Atsižvelgiama
ir į kitas pavojingas krovinio savybes, kurios įver6 pav. Tipinė pakuotė, skirta
tinamos projektuojant ir
mažo aktyvumo radioaktyviosioms
gaminant pakuotes.
medžiagoms vežti
Pakuotės, skirtos radioaktyviosioms medžiagoms vežti, privalo užtikrinti radiacinę
bei fizinę saugą tiek normaliomis vežimo sąlygomis, tiek kilus
avarinėms situacijoms. Atsižvelgiant į pervežamus radioaktyviųjų medžiagų kiekius bei aktyvumus, parenkamos atitinkamo tipo pakuotės, kurios yra išbandomos atliekant atsparumo
išoriniam fiziniam poveikiui ir kitiems veiksniams (pvz., vandeniui, ugniai) bandymus.

7 pav. Pakuotės, skirtos
didelio aktyvumo uždariesiems
šaltiniams vežti

Priklausomai nuo to, koks radioaktyviųjų medžiagų kiekis
gali būti pakuotėje ir koks bus krovinio aktyvumas, pakuotės
yra skirstomos į išskirtines, pramonines, A, B ir C tipų. Išskirtinės
ir pramoninės pakuotės yra skirtos kroviniams įprastinėmis
gabenimo sąlygomis vežti. A tipo pakuotė garantuoja krovinio
saugumą nežymių incidentų atveju. B ir C tipo pakuotės turi
garantuoti radioaktyvios medžiagos saugumą bet kokių avarijų atvejais.
Su vežimu susijusių asmenų pareigos
Kiekvieno radioaktyviųjų medžiagų vežimo atveju dalyvauja trys suinteresuotos pusės – krovinio siuntėjas, vežėjas bei
gavėjas, kurios privalo laikytis joms nustatytų pareigų. Saugaus
radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimų nevykdymo
atveju bet kuri iš suinteresuotų pusių privalo raštu pranešti RSC
apie pažeidimus, jų priežastis ir veiksmus jiems pašalinti bei nurodyti priemones, leisiančias išvengti jų pasikartojimo.
Jei pažeidžiami radiacinės ar fizinės saugos reikalavimai,
RSC nustatyta tvarka gali pakeisti licencijų galiojimo sąlygas,
sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą arba taikyti kitas teisės aktais numatytas nuobaudas.
Siuntėjo ir gavėjo pareigos
Siuntėjas arba tam tikrais atvejais gavėjas (kai įvežamos radioaktyviosios medžiagos iš Europos Sąjungos šalių) nustatyta
tvarka privalo informuoti RSC apie planuojamą vykdyti vežimą,
pateikdamas paraišką ar deklaraciją vežimo leidimui gauti.
Kitos ne mažiau svarbios siuntėjo pareigos – užtikrinti tinkamą radioaktyviųjų medžiagų pakuotės parinkimą ir supakavimą, pakuotės ženklinimą bei dozimetrinių matavimų atlikimą.
Radioaktyviųjų medžiagų siuntėjas taip pat parengia raštiškas instrukcijas ir pateikia informaciją vairuotojui apie būtinus
veiksmus galimų avarijų atvejais, jei reikia, į krovinio dokumentus įtraukia papildomą informaciją vairuotojui apie krovinio
krovimo ir iškrovimo tvarką, reikalavimus transporto priemonei ar vežimo maršrutą.
Radioaktyviųjų medžiagų siuntėjai bei gavėjai turi prievolę RSC, vykdančiam Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkytojo funkcijas,
teikti informaciją apie gautas ar perduotas radioaktyviąsias
medžiagas per nustatytą terminą, t. y. per 10 darbo dienų nuo
atliktos procedūros pabaigos.
Reikalavimai vežėjui ir transporto priemonei
Vežėjai yra atsakingi už transporto priemonių bei vairuotojų parengimą saugiai pervežti radioaktyviąsias medžiagas.
Viena iš svarbiausių vežėjų pasirengimo sąlygų – transporto
priemonių vairuotojų kvalifikacija. Vairuotojai turi būti mokomi pavojingų krovinių vežimo ir radiacinės saugos klausimais,
aprūpinami asmeninėmis saugos priemonėmis, asmeniniais ir
nešiojamaisiais dozimetrais.
Transporto priemonės, kuriomis vežamos radioaktyviosios
medžiagos, turi būti ženklinamos perspėjimo ženklais ant abiejų šonų ir gale. Be to, transporto priemonėje turi būti krovinio
saugumą, vairuotojo ir gyventojų radiacinę saugą bei aplinkos
saugą nuo radioaktyviosios taršos užtikrinančios priemonės.
Vežimo metu jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia
neturi viršyti:
l 2 mSv/h transporto priemonės paviršiuje;
l 0,1 mSv/h 2 metrų atstumu nuo transporto priemonės
paviršiaus.
Galimų radiologinių avarijų pasekmėms likviduoti transporto
priemonėje turi būti dozės galios matuoklis, priemonės avarijos
vietai aptverti ir minimalus avarijos likvidavimo priemonių kiekis.
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Pakuočių krovimas
Pakuotės su radioaktyviosiomis medžiagomis transporto
priemonėje turi būti sudėtos taip,
kad būtų labiausiai nutolusios
nuo vairuotojo, taip sumažinant
jo gaunamą apšvitą, bei pritvirtintos, kad negalėtų pavojingai slankioti, apvirsti ar nukristi.
8 pav. Pakuotės ženklinimas
Pastebėjus ar įtarus, jog pakuotė yra pažeista, reikia užtikrinti
priėjimo prie jos apribojimą. Šiuo atveju krovinio siuntėjas organizuoja pažeidimo laipsnio bei radioaktyviosios taršos galimybės įvertinimą ir kartu su radioaktyviųjų medžiagų vežimo
dalyviais atlieka pakuotės ir transporto priemonės, pakrovimo ir
iškrovimo teritorijos, kitų transporto priemonėje buvusių daiktų
patikrinimą.
Fizinės saugos užtikrinimas vežimo metu
Pasaulinė praktika rodo, kad radioaktyviosios medžiagos yra mažiausiai apsaugotos ir lengviausiai pažeidžiamos būtent jų vežimo metu, todėl vežant radioaktyviąsias

medžiagas ypatingas dėmesys turi būti skiriamas jų fizinei
saugai užtikrinti.
Siekiant apsaugoti vežamas radioaktyviąsias medžiagas
nuo pagrobimo ir neteisėto jų panaudojimo, saugumui sustiprinti gali būti naudojamos įvairios techninės ir administracinės priemonės, tokios kaip spynos, sustiprinti užraktai,
pakuočių tvirtinimo elementai, organizuojama palyda ir pan.
Optimaliausios fizinės saugos priemonės turi būti parenkamos
atsižvelgiant į radioaktyviųjų medžiagų pavojingumo kategoriją, jų tipą, fizines savybes bei galimas pasekmes neteisėtai jas
panaudojus.
Svarbu žinoti, jog transporto priemonės su radioaktyviosiomis medžiagomis vežimo ar laikino sustojimo metu turi
būti nuolatos stebimos, todėl patariama naudotis nuotoline
transporto priemonės sekimo įranga, garsine signalizacija, informuojančia apie neteisėtą darbinių durų atidarymą, saugomomis stovėjimo aikštelėmis ir kt.
Priimant darbuotoją į darbą vežti I–III pavojingumo kategorijų uždaruosius šaltinius turi būti įsitikinta, kad jis yra tinkamas
eiti numatytas pareigas, t. y. atitinka visus ankstesniame skyriuje išvardintus patikimumo kriterijus.

Aktualijos

Paliktųjų šaltinių ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų prekių neaptikta, tačiau siekiant apsaugoti visuomenę
nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote panašias akcijas planuojama vykdyti ir ateityje.

Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ieškoma sendaikčių
prekyvietėse ir antikvariatuose
Radioaktyviosios medžiagos (pvz., radis) dar praėjusio
šimtmečio pradžioje pradėtos naudoti įvairios paskirties
prietaisų (laikrodžių, barometrų), laivų ir lėktuvų dalių (prietaisų skalių) gamybai, taikant šių medžiagų savybę švytėti
tamsoje.
Šiais laikais reikalavimai dėl radioaktyviųjų medžiagų
naudojimo labai griežti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
radiacinės saugos įstatymu, dėti radioaktyviųjų medžiagų į
maisto produktus, žaislus, papuošalus, kosmetiką ir tokius
gaminius parduoti, importuoti, eksportuoti draudžiama.
Rodos, esant tokiems reikalavimams, galime būti ramūs,
tačiau vertingi senoviniai laikrodžiai ar švytinčios prietaisų
skalės traukia kolekcininkų dėmesį, todėl tokių daiktų gali
pasitaikyti turguose, antikvariatuose ir panašiose sendaikčiais prekiaujančiose prekybos vietose.
Įsigijus senovinį laikrodį, kompasą ar barometrą gali paaiškėti, kad jame įmontuota skalė švyti dėl jos gamybai panaudoto radžio ar fosforo radionuklido. Spinduliuotės lygis
prietaiso paviršiuje gali siekti iki 10–50 mikroSv/h.
Siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, RSC specialistai periodiškai atlieka pamestų, paliktų
ar kitaip kontrolės netekusių šaltinių paieškas. Tokia paieška
atlikta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų sendaikčių prekybos vietose (turgų teritorijose, sendaikčių mugėse,
antikvariatuose).
Paieška atlikta naudojant itin jautrius jonizuojančiosios
spinduliuotės dozės galios matuoklius. Patikrų metu nustatyta, kad sendaikčių prekybos vietose dozės galia svyravo nuo 0,07 iki 0,12 mikroSv/h ir neviršijo gamtinio fono.
ISSN 2029-106X
9772029106001
Tiražas 1500 vnt.
Leidžiamas nuo 2008 m. kovo mėn.

Vilniuje aptikti paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai
Liepos mėn. RSC gavo Vilniaus gyventojo elektroninį
laišką su nuotraukomis, kuriose buvo nufotografuoti jo rasti
prietaisai su radioaktyvumo ženklais. RSC specialistai kartu
su kitų specialiųjų tarnybų darbuotojais nuvyko į gyventojo
nurodytą vietą ir nenaudojamoje palėpėje, virš garažų, aptiko 14 įvairių tipų priešgaisrinių dūmų jutiklių su šaltiniais,
kurių paviršiuje dozės galia nežymiai viršijo gamtinį foną.
Tokie priešgaisriniai dūmų jutikliai tarybiniais laikais naudoti pramonės objektuose, muziejuose, kituose statiniuose.
Specialistai, įvertinę vietoje esamą situaciją, nustatė,
kad aptiktuose priešgaisriniuose dūmų jutikliuose įmontuoti šaltiniai pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai nekelia.
Priešgaisrinius dūmų jutiklius, kaip radioaktyviąsias atliekas,
išvežė ir sutvarkė VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros specialistai.
Kilus klausimams, visada galima kreiptis į RSC specialistus, kurie
pasiruošę padėti ir atsakyti į rūpimus klausimus:
Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 236 1936, faks. (8 5) 276 3633
RSC Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Aušros g. 44, Kaunas, tel. (8 37) 33 37 60, faks. (8 37) 32 80 17
RSC Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. (8 46) 38 33 08, faks. (8 46) 30 01 30
RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 52 46 44, faks. (8 41) 50 20 01
Daugiau informacijos interneto svetainėje adresu www.rsc.lt arba
el. paštu rsc@rsc.lt
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Spaudai parengė LĮ „Kriventa“
V. Pietario g. 5-3, LT-03122 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 265 0629
kriventa@takas.lt www.kriventa.lt

