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5
situacija susiklostė 2004 m. įsigaliojus reikalavimui, jog įvežamos radioaktyviosios medžiagos, laikomos sandariose
kapsulėse (dar vadinamos uždaraisiais šaltiniais), nebetinkamos praktinei veiklai, privalo būti grąžintos gamintojams.

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
jų pasikartojimo.
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dalyvaujama internetinio forumo veikloje. Tinklui teikiama informacisustabdyti
ar
panaikinti
jų
galiojimą
arba
taikyti
kitas
teisės
akja apie tai, kaip sprendžiami gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
klausimai
Lietuvoje.
tais numatytas
nuobaudas.
Radiacinės
centropareigos
specialistai taip pat dalyvauja tarptautiniuoSiuntėjosaugos
ir gavėjo
se seminaruose, konferencijose ir kituose gamtinės kilmės radioaktyvioSiuntėjas
arba
tam
tikrais
atvejais
gavėjas (kai įvežamos rasioms medžiagoms nagrinėti skirtuose
renginiuose.
dioaktyviosios 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
137
Cs ir 90Sr savitasis aktyvumas lietuviškos medienos kuro mėginiuose, atrinktuose
Vežėjai yra atsakingi už transporto priemonių bei vairuokatilinėse
tojų parengimą saugiai pervežti radioaktyviąsias medžiagas.
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Tarptautinis bendradarbiavimas gamtinės kilmės
radioaktyvių medžiagų srityje
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Išduota leidimų

Radiacinės saugos centras glaudžiai bendradarbiauja su TATENA. Lie60
tuvoje ne kartą lankėsi šios organizacijos ekspertai, su kuriais buvo nagrinėjami50
aktualūs gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų klausimai bei
dalintasi patirtimi. Ekspertai konsultavo gamybos įmonių, kuriose gali
susidaryti
40 gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos, identifikavimo,
radiacinės saugos optimizavimo jose klausimais.
Radiacinės
saugos centro atliktų radiologinių tyrimų rezultatai naudo30
jami rengiant TATENA leidinius, skirtus gamtinės kilmės radioaktyviųjų
medžiagų
20 problemoms spręsti.
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Iš viso

5 pav. 2008–2010 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias
medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

Vežimo pakuotės
Susitikimo su TATENA ekspertų akimirkos
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
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Medienos kuro ir jo pelenų taršos radionuklidais
tyrimai

čiosios spinduliuotės šaltinių gyvenamosiose patalpose.
Pastaruoju metu populiarėja atsinaujinančių kuro rūšių gamyba ir žymiai daugiau naudojama medienos kuro. Medienos kurui gaminti naudojama ir mediena, įvežta iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų regionų,
užterštų dirbtinės kilmės radionuklidais po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje. Deginant tokį kurą, po minėtos avarijos aplinkoje pasklidę
ir medienoje esantys radionuklidai 137Cs ir stroncis (90Sr) susikoncentruoja
pelenuose ir gali viršyti nebekontroliuojamuosius lygius. Tokiais atvejais
pelenus tektų tvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.

7 pav. Pakuotės, skirtos
didelio aktyvumo uždariesiems
šaltiniams vežti
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Aktualijos

liuotės šaltiniai
prietaisų (laikrodžių, barometrų), laivų ir lėktuvų dalių (prieLiepos mėn. RSC gavo Vilniaus gyventojo elektroninį
taisų skalių) gamybai, taikant šių medžiagų savybę švytėti laišką su nuotraukomis, kuriose buvo nufotografuoti jo rasti
tamsoje.
prietaisai su radioaktyvumo ženklais. RSC specialistai kartu
Šiais laikais reikalavimai dėl radioaktyviųjų medžiagų su kitų specialiųjų tarnybų darbuotojais nuvyko į gyventojo
naudojimo labai griežti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nurodytą vietą ir nenaudojamoje palėpėje, virš garažų, apradiacinės saugos įstatymu, dėti radioaktyviųjų medžiagų į tiko 14 įvairių tipų priešgaisrinių dūmų jutiklių su šaltiniais,
maisto produktus, žaislus, papuošalus, kosmetiką ir tokius kurių paviršiuje dozės galia nežymiai viršijo gamtinį foną.
gaminius parduoti, importuoti, eksportuoti draudžiama. Tokie priešgaisriniai dūmų jutikliai tarybiniais laikais naudoRodos, esant tokiems reikalavimams, galime būti ramūs, ti pramonės objektuose, muziejuose, kituose statiniuose.
tačiau vertingi senoviniai laikrodžiai ar švytinčios prietaisų
Specialistai, įvertinę vietoje esamą situaciją, nustatė,
skalės traukia kolekcininkų dėmesį, todėl tokių daiktų gali kad aptiktuose priešgaisriniuose dūmų jutikliuose įmonpasitaikyti turguose, antikvariatuose ir panašiose sendaik- tuoti šaltiniai pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai nekelia.
klausimams, visada galima kreiptis į RSC specialistus,
čiais prekiaujančiose prekybosKilus
vietose.
Priešgaisrinius
dūmų jutiklius, kaip radioaktyviąsias atliekas,
kurie pasiruošę padėti ir atsakyti į rūpimus
klausimus:
Įsigijus senovinį laikrodį, kompasą ar barometrą gali pa- išvežė ir sutvarkė VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūRadiacinės
aiškėti, kad jame įmontuota skalė
švyti saugos
dėl joscentras
gamybai pa- ros specialistai.
Kalvarijų g. 153,
Vilnius, tel. (8 5)lygis
236 1936, faks. (8 5) 276 3633
naudoto radžio ar fosforo radionuklido.
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prietaiso paviršiuje gali siekti iki
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Veikla su gamtinės kilmės radioaktyviosiomis medžia- goms gali būti taikomi nereguliuojamosios veiklos

Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
reglamentavimas

gomis reglamentuojama Lietuvos higienos normoje

kriterijai, t. y. veikla gali būti nereguliuojama, jeigu šių

2

4

3

jonizuojančiosios
pakenkimams
būdingi
medžiagų
aktyvumas ir spinduliuotės
savitas aktyvumas neviršija
nereguliuojamos
veiklos
lygių ir efektinė dozė, kurią dėl šios veiklos gaus bet kuris gyventosimptomai.
jas, per metus neviršys 10 μSv. Lietuvoje gamtiniams radionuklidams nuPateikiame būdingiausius jonizuojančiosios spindustatyti taikomi nereguliuojamojo veikmens lygiai, parodyti 1 lentelėje.
liuotės sukeliamus sveikatos pakenkimus.

1 lentelė. Lietuvoje nustatyti
radionuklidams
taikomi nereguliuojamojo
Ūmusgamtiniams
radiacinis
sindromas
veikmens lygiai

Ūmus radiacinis sindromas pasireiškia gavus didelę
aktyvumas,
viso kūno
apšvitos dozęSavitasis
per trumpą
laiką. Aktyvumas,
Jo forma būna
Radionuklidas
Bq
Bq/g
lengva, kai gauta apšvitos dozė yra 1–2 Gy, vidutinio sun226
radioaktyviokumo –Ra2–6
Gy, sunki – 6–10 Gy ir labai sunki – paveikus
je pusiausvyroje su
didesnei
kaip
10 Gy dozei. Ūmų 10
radiacinį sindromą
sukelia
10000
skilimo produktais:
222
214
skvarbios
jonizuojančiosios
spinduliuotės, tokios kaip rentRn, 218Po,
Pb, 214Bi,
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210
210
Po,
Pb, ir
Bi, 210Po
geno,
gama
neutronų
spinduliuotės. Skiriami trys šio sin232
dromo Gamtinis
tipai: kaulų
trakto ir1000
centrinės
Th čiulpų, virškinamojo
1
40
6
nervų sistemos,
kurių
pasireiškimą
sąlygoja
gauta
apšvitos
K
100
1x10
dozė. Ūmus radiacinis kaulų čiulpų sindromas pasireiškia
gavus 0,7–10 Gy apšvitos dozę, bet gali pasireikšti ir patyveikla su gamtinės
kilmės
radioaktyviosiomis
medžiagomis
yra nerusJeimažesnes
apšvitos
dozes.
Virškinamojo
trakto ūmiam
reguliuojama, dar nereiškia, kad šios veiklos metu susidarančios atliekos
radiaciniam
sindromui būdingos dozės, didesnės nei
yra
ne radioaktyvios.
10Susidarančios
Gy, nors kaiatliekos
kurie laikomos
simptomai
pasireiškia jau
6 Gy
neradioaktyviomis,
kaigavus
radionuklidų
savitieji
aktyvumai yra
mažesni
už nebekontroliuojamuosius
lygius, nudozę. Centrinės
nervų
sistemos
ūmus radiacinis sindromas
rodytus
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
ministro
2011 m. spalio
pasireiškia
gavus
didesnę
nei 50apsaugos
Gy apšvitos
dozę.
7 d. įsakyme Nr. V–892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioakPirmiausiai
praėjussusidarančioms
1–3 valandoms
apšvitinimo
tyvumo
lygių medžiagoms,
veiklosnuo
su jonizuojančiosios
prasideda galvos
vėmimas,energetižarnyspinduliuotės
šaltiniais skausmai,
metu, išskyruspykinimas,
tokią veiklą branduolinės
kos
nustatymo
taikymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2011,
no srityje,
spazmai,
šalčioir krėtimas,
karščiavimas,
judesių(Žin.,
koordiNr. 124–5919). Lietuvoje nustatyti gamtiniams radionuklidams taikomi
nacijos sutrikimas ir tai trunka 2–3 dienas. Vėliau minėti
nebekontroliuojamieji lygiai, parodyti 2 lentelėje.
simptomai laikinai išnyksta, kol prasideda ryškūs klinikiniai
simptomai: karščiavimas, silpnumas, svorio mažėjimas,
2dezorientacija,
lentelė. Lietuvoje nustatyti
gamtiniams
radionuklidams
taikomi nebekontroliuojaplaukų
slinkimas.
Dėl kraujodaros
pažeimieji lygiai
dimo kraujyje sumažėja limfocitų, trombocitų, eritrocitų.
Nebekontroliuojamasis
PakenkiamaRadionuklidas
imuninė sistema ir sumažėja
atsparumas anlygis Bq/g, Bq/cm2
trinei infekcijai, pakenkiama širdies ir kraujagyslių sistema.
226
Ra radioaktyvioje pusiausvyroje skilimo produktais: 222Rn, 218Po,
Radiaciniai
214
Pb, 214Bi, 214Po, 210
Pb, 210Bi, 210Ponudegimai

0,4

Radiacinių odos
nudegimų atsiranda patyrus didelę iš232
Th
0,1
orinę tam tikros 40kūno dalies (dažniausiai galūnių, krūtinės
K
10
ląstos) apšvitą (apie 2 Gy). Paprastai tai įvyksta dėl žmogaus klaidos ar neapdairumo palaikius didelio aktyvumo
šaltinį
arti savokilmės
kūno,
paėmus jįnebekontroliuojamieji
į rankas, įsidėjus įlygiai
drabužių
Kitų gamtinės
radionuklidų
yra lygūs
vienai dešimtajai nereguliuojamojo veikmens lygių verčių, išreikštų
kišenę.
Bq/g,Radiacinių
ir nurodyti higienos
normoje
HN 73:2001,
tačiau atskirais
atvejais,
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
Radiacinės saugos centras jau daugiau nei dešimt metų nagrinėja
pakenkimai
vystosi lėtai, atsiranda per kelias savaites ar
gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problemą Lietuvoje. Ypač
mėnesius.
patyręsprogramas,
nudegidaug
dėmesioPacientas
tam pradėtaneprisimena,
skirti nuo 2005neigia
metų. Parengus
buvo
įvertinta galima
apšvita
gyventojams
fosforo
trąmą artimiausiu
metu.
Šiedarbuotojams
nudegimaibei
yra
skausmingi
ir sunšų,
naftos
gavybos
ir
perdirbimo,
kalio
trąšų
perkrovos
ir
sandėliavimo
kiai gydomi įprastais metodais.

ūkio subjektui prašant, kiekvienu konkrečiu atvėju gali būti nustatyti kiti
lygiai.
Radiacinės saugos priemonių reikia imtis veiklų, kurių metu naudojamos, sandėliuojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinės
kilmės radionuklidų, kai jų kiekis gali sąlygoti apšvitą, viršijančią teisės
aktų nustatytas gyventojų apšvitos ribines dozes ir 1 lentelėje nurodytus
nereguliuojamojo veikmens lygius.
Higienos normoje HN 85:2011 yra patvirtintas veiklų, kurių metu darbuotojų ir gyventojų apšvitos dozės gali viršyti metines dozių ribas, sąrašas. Tai yra:
1. Retųjų
žemės
elementų
išgavimas iš monazito.
2 pav.
Ankstyva
eritema,
3 pav. Pleiskanojimas
2. praėjus
Torio mišinių
ir torio
11 dienų
nuo turinčių
apšvitosproduktų gamyba.
ir odos nekrozė, praėjus
3. Niobio ir tantalo rūdų apdirbimas.
21 dienai nuo apšvitos
4. Naftos ir dujų gavyba.
5. Geoterminės energijos gavyba.
6. TiO2 pigmentų gamyba.
Katarakta
7. Aukštos temperatūros fosforo gamyba.
Apšvitai
jautrus
akies
lęšiukas. Patyrus didelę viso kūno
8. Cirkonis ir cirkonio pramonė.
ar 9.akies
lęšiuko
Fosforo
trąšųapšvitą,
gamyba. gali išsivystyti katarakta. Žinoma,
10. katarakta
Cemento pramonė,
klinkerio
krosnių
remontas.
kad
išsivysto
staiga
gavus
jonizuojančiosios
11. Anglimi kūrenamos
elektrinės,
remontas.
spinduliuotės
apšvitosšiluminės
2 Gy dozę
arba katilų
per ilgą
laiką paty12. Fosforo rūgšties gamyba.
rus13.apie
5
Gy
apšvitą.
Tačiau
tyrimai
rodo,
kad
slenkstinė
Pirminis geležies apdirbimas.
kataraktos
išsivystymo
dozė gali būti mažesnė nei 0,5 Gy.
14. Alavo/švino/vario
lydymas.
15. Gruntinio
valymas.
Katarakta
yra geriamojo
akių liga,vandens
kai lęšiukas
pamažu netenka skai16. Rūdų,
išskyrus urano
rūdą, gavyba.
drumo,
formuojasi
drumstys,
kurios trukdo matyti. Tai vie-

naŠįišsąrašą,
pagrindinių
remiantisaklumo
ilgamete priežasčių.
daugelio šalių patirtimi bei vertinant ga-

limą papildomą apšvitą nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
gamyboje,
parengė jonizuojančiosios
Europos Komisija.
Ar nedidelė
spinduliuotės apšvita
Ūkio subjektai, planuojantys vykdyti arba vykdantys (plečiantys gamynepavojinga?
bos apimtis, keičiantys žaliavas arba technologinius procesus) veiklą su
Svarbu
žinoti,
kad nekenksmingų
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gamtinės
kilmės
radionuklidų
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privalo apie tai
spinduliuotės
apšvitos
doziųcentrui
nėra.irNepriklausomai
to,
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saugos
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informaciją,buvo
kad būtų
įvertinta veiklos
metu
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bei darbuotojų
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ankstyvųjų
apšvitos
sąlygotų
pakenkimų,
žalingas
apšvita.
jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikis gali pasireikšti ir
Daug dėmesio gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problepo
metų
ar
dešimtmečių
ląstelėse
įvykusių
pakitimų,
moms spręsti skiria ir Tarptautinėdėl
atominės
energijos
agentūra
(TATENA),
kurie
gali rekomendacijas
būti perduodami
ląstelių
kartoms.
Šiems
kuri leidžia
šiomskitoms
problemoms
spręsti
bei organizuoja
seminarus, specialistų spinduliuotės
mokymus ir stažuotes.
jonizuojančiosios
pakenkimams yra priskiLietuva, kaip ir kitos valstybės, privalo užtikrinti, kad šalyje būtų idenriamos
paveldimos ligos, įgimtos anomalijos, piktybiniai
tifikuotos vietos, kuriose gali kilti ar yra problemos, susijusios su gamtinavikai.
kad per
ilgą laiką
gavus
1 Gygyventojų
gama
nės kilmėsNustatyta,
radioaktyviosiomis
medžiagomis.
Tada
įvertinama
ar
5%
tikimybėradiacinės
minėbei rentgeno
darbuotojų spinduliuotės
gaunama apšvita dozę
ir, jeiguyra
reikia,
pritaikomos
saugos priemonės.
Dažnai
šie uždaviniai
sprendžiami
kompleksiškai,
katiems
reiškiniams
pasireikšti.
Kadangi
tokie
pakenkimai
dangi gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problema yra sudėtinga
pasireiškia
per
ilgą
laiko
tarpą,
todėl
jų
priežastys
sunkiai
tiek metodine, tiek technine prasmėmis. Šiam tikslui Radiacinės saugos
nustatomos.
centras skiria daug dėmesio ir vykdo radiologinius tyrimus bei apšvitos
vertinimą.

Diagnozuojant radiologinių avarijų sukeltus sveikatos pakenkimus turi būti atkreipiamas dėmesys į šias
aplinkybes:

Gamtinės kilmės radioaktyviųjų
medžiagų
tyrimų(asmuo dirba,
l apšvitos
aplinkybės yra akivaizdžios
užsiima veikla su šaltiniais ar jo veikloje yra didesnė
apžvalga Lietuvoje
tikimybė aptikti nelegalų pamestą šaltinį);

įmonėse, geriamojo vandens valymo įrenginiuose, šiluminės energijos
įmonėse, naudojančiose kurui atsinaujinančius energijos šaltinius, bei
1 pav.
Ankstyva
krūtinės
kitose įmonėse, kuriose gali susidaryti gamtinės
kilmės
radioaktyviosios
ląstos priekinės ir šoninės dalies
medžiagos.
praėjus
5 dienoms
Pagal įvairias programas ne kartą buvo eritema,
tirta fosforo
trąšas
gaminančios įmonės produkcija, žaliavos ir atliekos bei
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kaip
gamtinės
kilmės

darbo drabužių kišenėje

l

nukentėjusiajam pasireiškę simptomai (pykinimas,

radioaktyviąsias medžiagas. Jeigu gamybai būtų pradėtos naudoti žaliavėmimas, viduriavimas ir kt.) nepaaiškinami kitovos, kuriose gamtinės kilmės radionuklidų savitieji aktyvumai yra kur kas
mis
priežastimis,
tokiomis
kaipsusidarytų
infekciniai
žarnyno
didesni, tai
gamybos
produktuose
ir atliekose
didesni
gamtinės kilmėssusirgimai,
radionuklidųapsinuodijimas
kiekiai. Tokiu atveju
produktuose
ir susidaranmaistu
ar alergija;
čioselatliekose
gamtinės kilmės
radionuklidų
savitieji
aktyvumai
nukentėjusiojo
odos
sužalojimai
nesusiję
su galėtų
cheviršyti nebekontroliuojamuosius lygius ir reikėtų taikyti teisės aktais numiniais
ar
terminiais
nudegimais,
vabzdžių
įgėlistatytas radiacinės saugos priemones.
odos kilmės
ligomis
ar alergija. Oda
pleiskanoja,
Vykdantmu,
gamtinės
radioaktyviosioms
medžiagoms
tirti krenskirtas
programas
perdavimo
įmonėse prie
dujotiekių
įrenginių
tadujų
plaukai.
Apšvitintoje
vietoje
priešvalymo
2–4 savaites
buvo atlikti
dozėseritema;
galios matavimai. Dozės galia, kurią gali sąlygoti gambuvo
tinės kilmės radionuklidai, esantys gamtinėse dujose, neviršijo gamtinio
slenka
plaukai,
kankina
kraujavimas
(kraujosruvos,
fono.lNedidelis
gamtinės
kilmės
radionuklidų
kiekis galėtų
būti dėl ilgo
kraujavimas
iš nes
dantenų
ar nosies),
o nukentėjusysis
dujų transportavimo
laiko,
dujos Lietuvą
pasiekia
iš toli esančių gavybos vietų
ir radionuklidai
transportavimo
visiškai vėmė.
suskyla arba
nurodo,
kad prieš
2–4 savaitesmetu
jį pykino,
nusėda
ant
vamzdynų
vidinių
sienelių
dar
prieš
pasiekdami
Lietuvą.kuo
Gavus avarinę apšvitą gydymas yra tuo efektyvesnis,
Atliekant detalius radiologinius tyrimus, matuojant dozės galią ir oro

anksčiau nustatoma sveikatos sutrikimų priežastis.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos
užtikrinimo aspektai

taršą darbo aplinkoje, kalio trąšų perkrovos ir sandėliavimo įmonėje 210Pb, kurio pusėjimo trukmė yra 22 metai. Išmatuotas savitasis aktyvubuvo įvertintos darbuotojų apšvitos dozės. Tyrimo rezultatai parodė, kad
mas buvo nedidelis – 0,8 Bq/g ir neviršijo nebekontroliuojamo lygio (10
darbuotojų vidinės ir išorinės apšvitos metinė efektinė dozė viename diBq/g), todėl panaudoti filtrai gali būti tvarkomi kaip paprastos atliekos.
džiausių mūsų šalies kalio trąšų krovos terminale neviršija 1 mSv, todėl
radiacinės saugos priemonių taikyti nereikia.
Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų tyrimai
Gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali susidaryti ir įmonėnaftos
gavybos
perdirbimopramonėje,
įmonėse moksle,
Radioaktyviosios
medžiagos
plačiai
naudojamos
daugelyje
žmogaus
veiklos
sričių:irmedicinoje,
se, kurių veikla nėra nurodyta veiklų sąraše. Tai gali būti įmonės, kuriose,
branduolinėje
energetikoje
ir kitur. Netinkamas
ar neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas gali tapti pavojaus
perdirbant mineralines
žaliavas, naudojama
labai aukšta temperatūra,
Gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali susidaryti naftos
pavyzdžiui,
keraminių todėl
plyteliųbet
gamyba
kt. Šių įmonių
žmogui
ir akmens
aplinkaivatos,
priežastimi,
kokiaarveikla
su tokiomis
medžiagomis turi būti vykdoma laikantis griežtų radiagavybos ir perdirbimo įmonėse. Pagal technologiją susidarančios naftos
veiklų
metu
galima
ne
tik
darbuotojų
apšvita
nuo
gamtinės
kilmės
racinės bei fizinės saugos reikalavimų.
nuosėdos yra biologiškai ir mechaniškai apdorojamos (nusausinamos) ir,
dioaktyviųjų medžiagų, susikaupusių tam tikrose gamybos vietose,
išvežus iš įmonės teritorijos, paskleidžiamos laukuose kaip trąša. Todėl
įrenginių remonto metu, bet galimi ir gamtinės kilmės radioaktyviųjų
įvertinant, kokie radionuklidų kiekiai gali būti tokiose nuosėdose, buvo
medžiagų išmetimai į aplinką, dėl kurių gyventojai, esantys šalia tokių
atlikti tyrimai Lietuvoje veikiančiose naftos perdirbimo ir gavybos įmoįmonių, gali gauti papildomą apšvitą. Tyrimų rezultatai parodė, kad šiuo
nėse. Iš įmonėse esančių atvirų talpyklų, kuriose surenkamos naftos nuometu papildomų radiacinės saugos priemonių įmonėse taikyti nereikia.
sėdos, buvo atrinkti naftos nuosėdų mėginiai. Atrenkant mėginius buvo
Tačiau ateityje gali tekti taikyti radiacinės saugos priemones, jei, pakeiatliekami gama dozės galios matavimai. Matavimų rezultatai parodė, kad
tus žaliavas, gamybos procesus, atliekant vamzdynų, krosnių remontą
dozės galia yra gamtinio fono lygio. Gamtinių radionuklidų savitasis aktyar kitus darbus, paaiškės, kad gali susidaryti ar susidarė gamtinės kilmės
vumas nuosėdose pateiktas 3 lentelėje.
radioaktyviosios medžiagos.
Radiacinės saugos centras rekomenduoja įmonių vadovams ar atsakingiems darbuotojams, manantiems, kad jų įmonėse gamybos metu
3 lentelė. Gamtinės kilmės radionuklidų savitasis aktyvumas nuosėdose
gali susidaryti gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos, įvertinti, ar
Medicina
Atominė energetika
Pramonė
Mokslo tyrimai
jų vykdoma veikla
yra saugi darbuotojams ir aplinkiniams
gyventojams
Savitasis aktyvumas, Bq/g
ir negali turėti poveikio jų sveikatai.
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Th be
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nepalikti šaltinių
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į saugumo
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žiūrėti prokilmės
pirštus,
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taiko aukštos temperatūros technologijas.nizacijų specialistai priSudėtingų fizikinių, cheminių ar terminių
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procesų
vieni
pažįsta,
jog
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grandinės gali
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(210Pb) ir polonis (210Po) virsta dujomis, t. skaudžios.
y. lakiomis medžiagomis. Tam,

kad šios medžiagos nepatektų į aplinką, išmetimai yra valdomi. Šaldant
į aplinką patenkančius dujinius junginius, dalis lakaus 210Pb sulaikoma
Reikalavimai
fizinei
saugai nespėja
užtikrinti
dėl taikomų
technologijų
kondensuotis
filtruose,
o lakus 210Pošaltinių
filtruose, todėl patenka į aplinką, kur, priklausomai nuo išmetimo kamino
aukščio,
joje pasklinda.
Fiziniai
ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys), ketinanIštyrus radionuklidų savituosius aktyvumus akmens vatos, keraminių
tys
savo
veikloje
naudoti ar jau naudojantys radioaktyviąplytelių ir cemento gamybai mūsų šalyje naudojamose žaliavose ir prosias
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šių
šaltinių
fizinei
saugai.
rezultatai
parodė,
kad akmens vatos,
bei cemento
gaLietuvos
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teisėskeraminių
aktuoseplytelių
numatytas
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mybos metu nuo į aplinką išmetamo 210Po kiekio įvertinta vidinė apšvispektras
įvairių
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užtikrinimo
priemonių,
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tos dozė šalia
tokių įmonių
esantiems
gyventojams
yra ne didesnė
kaip
priklausomai
nuo
šaltinio
pavojingumo
kategorijos
(I
– pa0,008 μSv per metus, t. y. gerokai mažesnė už 10 μSv, todėl jokių radiacinės saugos priemonių
taikyti nereikia.
vojingiausias,
V – mažiausiai
pavojingas) turi būti taikomos
Gyventojų apšvita nuo išmetamų į aplinką gamtinės kilmės radionupraktinėje
veikloje su šaltiniais.
klidų vertinama taikant TATENA parengtus modelius. Vertinama labai
Šaltinių fizinei
saugai užtikrinti
paprastaiapšvita,
naudojamos
konservatyviai,
t. y. skaičiuojama
didžiausia gyventojo
kurią įmatechninės
priemonės.
Techninėms prienoma gauti irirjiadministracinės
lyginama su nustatyta
teisės aktuose.

monėms priskiriami įvairūs fiziniai barjerai: sienos, grotos,
Mineralinių
kaupimosi
geoterminės
durys,
spynos, omedžiagų
administracines
priemones
sudaro enerdarbo
gijos
įmonėje
vertinimas
radiacinės
saugos
požiūriu ir
taisyklės, instrukcijos, įvairūs įstaigos vadovo įsakymai
kitos
fizinio barjero nesukuriančios techninės priemonės:
Geoterminė energija – šiluminė gilesnių žemės sluoksnių energija ir
signalizacija,
vaizdo
stebėjimo
įranga naudojama
ir kt.
karštų požeminių
vandens
telkinių energija,
pastatams šildyti.Techninių
Toks vanduo
namuose
dažniausiai
naudojamas
ir individualiuose
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priemonių
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negiliaikonkrečiu
(iki 100 m) slūgsančių
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Lietuvoje
jau veikia
vienu
atveju gali
skirtis.sluoksnių.
Natūralu,
kad pavojinir geoterminė elektrinė, kurioje iš 4 gręžinių vanduo giluminiais siurbliais
šaltinių
apsaugai
siurbiamas iš 1135 metrų gylio. Vanduogesnių
cirkuliuoja
uždaroje
sistemonaudojama
daugiau
tech-iš
je, jame ištirpęs radonas (222Rn) ir trumpaamžiai
jo skilimo
produktai
dalies arba visiškai suskyla iki radionuklidų,
kuriųpriemonių,
pusėjimo trukmė
yra
ninių
tačiau
ilgesnė. Panaudojus tokį vandenį, prieš jį grąžinant į žemę, jis yra filtruone visuomet jas įmanoma
jamas. Filtruose sulaikomos ir radioaktyviosios dalelės. Buvo ištirti iš gepanaudoti
(pvz., gamtinės
dirbant
oterminės elektrinės paimti filtrai ir išmatuotas
juose esančių
sukad
šaltiniais
sąlygokilmės radionuklidų aktyvumas. Nustatyta,
filtruose lauko
buvo susikaupęs
mis), todėl tokiais atvejais
Šaltinių apsaugai naudojamos
techninės priemonės tenka labiau pasikliauti

Naftos užtikrinti patikimas ryšio priemones ir t. t.
priežiūros,
0,02-0,13
0,005-0,013
0,01-0,02
gavyba
Darbo
su šaltiniais organizavimui taip pat keliami specialūs
reikalavimai.
Visi asmenys, savo veikloje naudojanNaftos
per0,003-0,18
0,003-0,08
0,001-0,09
tys dirbimas
I–III pavojingumo kategorijos šaltinius, privalo paskirti
darbuotoją, kuris būtų atsakingas už šių šaltinių fizinę saugą. Juo gali būti tiek darbuotojas, atsakingas už radiacinęGamtinės
saugą, kilmės
tiek bet
kuris kitas
įstaigos
darbuotojas,
kurio
radionuklidų
savitasis
aktyvumas
naftos nuosėdose
buvo apie 4 kartus
už nebekontroliuojamuosius
lygius,
o tai
kompetenciją
ir mažesnis
tinkamumą
pripažįsta Radiacinės
saugos
reiškia,
kad
šios
nuosėdos
nėra
radioaktyvios
atliekos
ir
gali
būti
naudocentras (RSC). Analogiški reikalavimai keliami ir darbuojamos be apribojimų.
tojams, skiriamiems vežti I–III pavojingumo kategorijos
šaltinius.
Geriamojo vandens valymo ir popieriaus gamybos
Prieš skiriant
darbuotoją
atsakingu už
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atlikti radiologiniai
tyrimai
mo kategorijų uždarųjų šaltinių fizinę saugą ar priimant į
Lietuvoje
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darbą
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I–III pavojingumo
kategorijų
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paruošimui naudojami specialūs įrenginiai. Daugelyje pasaulio vietų
nius,
turi būti įsitikinta, kad darbuotojas yra tinkamas eiti
vandenyje yra santykinai dideli gamtinės kilmės radionuklidų kiekiai,
numatytas
pareigas,
y. jam
neturi
tačiau Lietuvos
vandenyjet.šie
kiekiaiyra
yrasukakę
nedideli,18
taimetų,
parodojis
vandenyje ištirpusiouž
radono
(222Rn)nusikaltimus,
maži savitieji aktyvumai.
Tačiau, išgaunant
teistumo
sunkius
nedisponuoja
ginklais,
didelį vandens kiekį,
tokie radionuklidai
kaip radis
(226Ra)
ir toris (232Th)
sprogmenimis,
neturi
žalingų įpročių
(nėra
alkoholikas
ar
susikaupia valymo įrenginių nuosėdose. Vertinant, kokie minėtų radionarkomanas
ir
t.
t.),
neserga
psichikos
ligomis,
nėra
slegianuklidų kiekiai gali būti susikaupę, iš devynių vandenviečių atrinkti vanmas
nėra kitų
priežasčių,
dėlmėginius
kurių darbuotojas
gali
dens skolų
valymoirnuosėdų
mėginiai.
Atrenkant
buvo atlikti gama
dozėsgrėsmę
galios matavimai,
ar neviršijamas gamtinio fono lygis
kelti
šaltinių įvertinant,
saugumui.
prieDarbuotojai,
valymo įrenginių.
Atrinkti mėginiai
buvo ištirti
gama
spektrometrais.
atsakingi
už šaltinių
fizinę
saugą
arba priGeriamojo vandens valymo įrenginiuose imtų nuosėdų tyrimų rezultatai
imti
į
darbą
vežti
šaltinius,
privalo
periodiškai
išklausyti
pripateikti 4 lentelėje.
valomuosius radiacinės saugos mokymo kursus, kelti savo
kvalifikaciją
seminaruose ar kitais būdais nuolat atnaujinti
4 lentelė. Geriamojo vandens valymo įrenginiuose imtų nuosėdų tyrimų rezultatai
savo žinias, skatinti fizinės saugos kultūrą savo įstaigoje.
Vertė

Savitasis aktyvumas, Bq/g

K
Fizinės saugos sistema
Vidutinė

40

0,06

Ra

Th

226

232

0,22

0,08

vertė saugos sistema įstaigoje yra tinkama, jei ji gali viFizinės
sapusiškai
nuo neteisėto
patekimo prie0,02-0,1
šaltinių.
Intervalasapsaugoti
0,01-0,2
0,03-0,4
Skiriami trys pagrindiniai apsaugos etapai (4 pav.):
• neteisėto patekimo ar bandymo patekti į šaltinių
Išlatliktų tyrimų rezultatų matyti, kad geriamojo vandens valymo įrennaudojimo
patalpas
giniuose saugojimo
susikaupusių ar
radionuklidų
aktyvumas
yraaptikimas;
nedidelis, o dozės
• neviršijo
sutrukdymas
neteisėtai
patekti į šaltinių saugojimo
galia
gamtinio fono
lygio.
l
Popieriaus
gamybos metu
gamtinės kilmės radionuklidai gali kauptis
ar naudojimo
patalpas;
vamzdynų alkūnėse ar kitose vietose, kuriose vandens tėkmė sulėtėja,
• greitas reagavimas į įvykį, pasitelkiant saugos
l
bet prateka didelis vandens kiekis. Iš įmonių vamzdynų atrinkti dumblo
darbuotojus.
mėginiai bei
atlikti gama dozės galios matavimai šalia vamzdynų. Matapatekimui
į šaltinių
saugojimo
naudojivimųNeteisėtam
rezultatai parodė,
kad dozės
galia neviršijo
gamtinioar
fono
lygio, o
mo patalpas aptikti dažniausiai naudojami įvairūs judesio
davikliai, signalizacija, vaizdo stebėjimo įranga bei kitos

tai rodo, kad susikaupia nedideli gamtinės kilmės radionuklidų kiekiai.
Išmatavus atrinktus mėginius, gamtinės kilmės radionuklidų savitasis aktyvumas buvo: 40K apie 0,22 Bq/g, 226Ra apie 0,04 Bq/g ir 232Th apie
0,017 Bq/g. Gauti savitieji aktyvumai patvirtina dozės galios matavimų
rezultatų išvadas, kad ant vamzdžių nusėdusių radionuklidų savitieji aktyvumai yra labai maži. Mėginiuose taip pat nustatytas dirbtinės kilmės
radionuklidas cezis (137Cs), kurio savitasis aktyvumas buvo apie 0,008
Bq/g, ir radiacinės saugos požiūriu yra nereikšmingas.buvo apie 0,008
Bq/g, ir radiacinės saugos požiūriu yra nereikšmingas.

4 pav. Fizinės saugos sistema

administracinės priemonės. Šios priemonės taip pat turi
užtikrinti
signalo
neteisėtą
perdavimą
sauPopieriaus
gamybosapie
įmonėje
atliekamas patekimą
radiacinės saugos
būklės vertinimas
gos darbuotojams.
Statybiniųkad
medžiagų
gamybos
vertinimas
Nustačius,
bandoma
neteisėtai
patekti radiacinės
į šaltinių
saugos
požiūriusaugos darbuotojai
saugojimo ar naudojimo
patalpas,
skubiai vyksta į įvykio vietą. Pagrindinė kliūtis, kurią reikia
Statybinių medžiagų gamyba yra susijusi su gamtinės kilmės raįveikti
įsibrovėliams,
kol atvyksdėlsaugos
– įvaidioaktyviosiomis
medžiagomis
dviejųdarbuotojai,
priežasčių: statybinių
rūsmedžiagų
fiziniai barjerai.
Dėl šios
šie barjerai
privalo
gamybai gali
būti priežasties
naudojami pramonės
šalutiniai
produktai,
tokie kaip šlakas,
fosfogipsas,
kuriuose
yra susikoncentravę
būti
suprojektuoti
taip, kad
jų nebūtų
įmanoma
įveikti neįgamtiniai radionuklidai, bei gali būti naudojamos žaliavos, pvz., granijungiant
signalizacijos ar kitų aptikimo priemonių. Taip pat
tas, kuriame gamtinės kilmės radionuklidų kiekiai savaime yra dideli.
svarbus
ir
fizinių
barjerų
tvirtumas bei
patikimumas.
Statybinės
medžiagos
kontroliuojamos
matuojant
jose esančių gamĮdiegus
aprašytą
saugos sistemą,
taip
tinės
kilmėsaukščiau
radionuklidų
aktyvumąfizinės
ir apskaičiuojant
aktyvumo rodiklį,
parodo statybinių medžiagų
sąlygas, t.prevenciy., ar statybipatkuris
rekomenduojama
naudotipanaudojimo
ir kitas svarbias
nes medžiagas galima naudoti be apribojimų, ar tik gatvių, kelių, aikšnes
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Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų
vežimas

5 lentelė. Gamtinės kilmės radionuklidų statybinėse medžiagose tyrimų rezultatai
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