DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU ATVIRAISIAIS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, RADIACINĖ SAUGA
Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (toliau – atvirieji
šaltiniai) yra radioaktyviosios medžiagos, kurios dažniausiai naudojamos naftos ir dujų, chemijos, maisto ir tabako pramonėje, vandens
ištekliams valdyti, taip pat moksle ir medicinoje. Atvirųjų šaltinių savybės gali būti pritaikomos įvairiems gamtos ištekliams aptikti arba
cheminėms medžiagoms žymėti. Naudodami atviruosius šaltinius
darbuotojai gali patirti išorinę apšvitą, o radionuklidų patekus į žmogaus organizmą – ir vidinę apšvitą.

IŠORINĖ APŠVITA
Darbuotojai išorinę apšvitą gali patirti, kai:

Galimi trys apsaugos nuo išorinės apšvitos būdai: laikas, atstumas
ir ekranas.
LAIKAS
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.
Aplinkoje, kurioje dozės galia siekia 100 µSv/h, apšvitos dozė bus:
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ATSTUMAS
		

DARBO SU ATVIRAISIAIS ŠALTINIAIS TVARKA

Vidinę apšvitą lemia į žmogaus kūną patekusios radioaktyviosios medžiagos. Radioaktyviųjų medžiagų į žmogaus organizmą gali patekti
jų įkvėpus, nurijus ar įsigėrus per sveiką arba pažeistą odą. Dėl radioaktyviojo užterštumo darbo vietoje darbuotojams kyla pavojus patirti vidinę apšvitą visais minėtais radioaktyviųjų medžiagų patekimo į
žmogaus organizmą būdais.

ATVIRŲJŲ ŠALTINIŲ ŽENKLINIMAS IR ŽYMĖJIMAS

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas darbuotojas turi:

Konteineriai, kuriuose laikomi atvirieji šaltiniai, turi būti pažymėti
standarte LST ISO 361 nustatytu ženklu su papildoma informacija apie
radionuklidą ir jo aktyvumą.

 likti savo vietoje ir niekur neiti;
 kviestis pagalbą ir informuoti asmenį, atsakingą už radiacinę saugą;
 nieko neliesti.

RADIOAKTYVUSIS UŽTERŠTUMAS

Nenaudojami atvirieji šaltiniai turi būti tinkamai saugomi atvirųjų šaltinių saugykloje. Atvirųjų šaltinių saugykla turi būti:

Radioaktyvusis užterštumas gali būti aptinkamas:

 naudoja atviruosius šaltinius ar jų tirpalus;
 transportuoja atviruosius šaltinius tam skirtose pakuotėse (įdėjimas, vežimas, išėmimas);
 valo radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus paviršius ar daiktus;
 dirba šalia atvirųjų šaltinių saugyklos.

KĄ DARYTI, KAI NUSTATOMAS
RADIOAKTYVUSIS UŽTERŠTUMAS?

VIDINĖ APŠVITA

 vietose, kuriose užtiško ar išsiliejo radioaktyviųjų medžiagų;
 ant panaudotų buteliukų ar atvirųjų šaltinių saugojimo konteinerių vidinių sienelių;
 darbo vietų paviršiuose;
 ant darbuotojo rankų.
Nustačius radioaktyvųjį užterštumą darbo vietoje reikia:
dėvėti apsaugines pirštines;
naudoti apsauginius akinius;
uždengti odos pažeidimus (įpjovimus ar kitokias žaizdas);
nevalgyti, negerti, nerūkyti ir nenaudoti kosmetinių priemonių;
nedelsiant kruopščiai išvalyti užtiškusias ar išsiliejusias radioaktyviąsias medžiagas;
 be reikalo neliesti daiktų;
 baigus dirbti su radioaktyviosiomis medžiagomis gerai nusiplauti
rankas;
 pranešti asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą.

ATVIRŲJŲ ŠALTINIŲ SAUGYKLA

 naudojama tik radioaktyviosioms medžiagoms saugoti. Pašalinius
daiktus laikyti saugyklose draudžiama;
 atitinkanti fizinės saugos reikalavimus;
 ekranuota;
 paženklinta
standarte
LST ISO 361 nustatytu
ženklu ir pažymėta papildoma informacija apie
saugomus radionuklidus
ir jų aktyvumus.

Kiti asmenys turi:
 neiti į užterštą zoną, išskyrus atvejus, kai reikia suteikti
pagalbą sužeistiems žmonėms;
 atlikti dezaktyvaciją, jei yra tam apmokyti.
ATVIRŲJŲ ŠALTINIŲ APSKAITA
Siekiant neprarasti atvirųjų šaltinių kontrolės nuo jų gavimo iki
galutinio sutvarkymo, jie turi būti registruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Ūkio subjektas atvirųjų šaltinių duomenis turi saugoti
visą atvirųjų šaltinių naudojimo laiką.







ATVIRŲJŲ ŠALTINIŲ VEŽIMAS
Atvirieji šaltiniai vežami specialiose pakuotėse, kurios turi atitikti
nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Atsižvelgiant į jonizuojančiosios spinduliuotės lygį pakuotės paviršiuje, pakuotės žymimos ir
skirstomos į kategorijas: I – BALTĄ, II – GELTONĄ ir III – GELTONĄ.
Kiekvieną kategoriją atitinka pavojaus ženklas su atitinkamu užrašu.

DOZĖS GALIA

RADIOAKTYVIOSIOS
ATLIEKOS
Tvarkant radioaktyviąsias
atliekas turi būti griežtai
laikomasi
radioaktyviųjų
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. Visos
radioaktyviosios atliekos
turi būti registruojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

LABAI SVARBU NAUDOTI PAVIRŠIŲ RADIOAKTYVIOJO UŽTERŠTUMO MATAVIMO PRIETAISUS TAM, KAD DARBUOTOJŲ
PATIRIAMA APŠVITA BŪTŲ SUMAŽINTA TIEK, KIEK ĮMANOMA PASIEKTI PROTINGOMIS PRIEMONĖMIS (ALARA PRINCIPAS)

1m
2m

DARBO VIETŲ STEBĖSENA

EKRANAS
Ekrano medžiaga
turi būti parenkama
atsižvelgiant į spinduliuotės tipą, pvz.:
1 cm plastiko visiškai sugers beta
spinduliuotę.
Švinas ir betonas
naudojami gama ir
rentgeno spinduliams ekranuoti.

plastikas

švinas

betonas

Sugertosios dozės vienetas yra grėjus (Gy).
Dozės kiekis radiacinėje saugoje matuojamas sivertais (Sv).

Vienas mikrosivertas (µSv) yra 1/1 000 milisiverto.
 Vidutinė dozė, patiriama atliekant krūtinės rentgenogramą, – 20 µSv.

Spinduliuotės lygis didėja

100 µSv/h

DOZĖS VIENETAI

Vienas milisivertas (mSv) yra 1/1 000 siverto.
 Metinė dozė, patiriama dėl natūralaus radiacinio fono,
pasaulyje vidutiniškai kinta nuo 1 mSv iki 5 mSv.

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

25 µSv/h

APŠVITA IR JOS POVEIKIS

Darbo vietų matavimai atliekami nustatytu
periodiškumu. Taip pat kiekvieną kartą baigus
dirbti su atviraisiais šaltiniais reikia atlikti patalpų, kuriose buvo dirbta, indų, traukos spintų,
darbinių paviršių, individualiųjų apsaugos priemonių ir rankų paviršių radioaktyviojo užterštumo matavimus.
Ūkio subjektai, vykdantys veiklą su atviraisiais
šaltiniais, nustatytu periodiškumu turi atlikti ly
giavertės dozės galios matavimus. Lygiavertės
dozės galios matavimai atliekami darbo vietose, atvirųjų šaltinių saugyklose, radioaktyviųjų
atliekų saugyklose, atvirųjų šaltinių fasavimo
patalpose ir plovyklose bei kitose vietose, kuriose yra dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai.

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
Naudojami atvirieji šaltiniai gali sukelti nulemtųjų jonizuojančiosios spinduliuotės reiškinių, todėl ypač svarbu laikytis
darbo tvarkos ir taisyklių.
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.
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.

DARBUOTOJŲ APŠVITOS STEBĖSENA
INDIVIDUALIEJI DOZIMETRAI
Atliekant išorinės apšvitos stebėseną
individualiaisiais dozimetrais, įvertinama darbuotojų patirta išorinės apšvitos efektinė dozė ir akies lęšiuko, odos
ir galūnių lygiavertės dozės. Individualieji dozimetrai nešiojami atsižvelgiant
į darbo pobūdį numatytoje vietoje virš
individualiųjų saugos priemonių ir turi
būti periodiškai keičiami teisės aktų
nustatyta tvarka. Kartais, siekiant įvertinti rankų gaunamą dozę, individualieji dozimetrai nešiojami ant pirštų po
pirštinėmis.
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