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Radiacija – buvo visuomet: ji buvo prieš 
daugelį amžių, yra dabar ir bus ateityje, nors 
nuo jos atradimo praėjo apie 100 metų.



Radiacija - tai jonizuojančioji spinduliuotė, 
kuri veikia aplinką iš skirtingų šaltinių. Tai 
dalelių α, β, γ,  kurias skleidžia radioaktyvios 
medžiagos (uranas, plutonis ir kt.) bei 
rentgeno spindulių spinduliuotė.



Tikslas

Sužinoti apie jonizuojančią spinduliuotę 

(radiaciją) kasdieniniame gyvenime.



Pagal prigimtį radiacija skirstoma į 
natūralią ir žmogaus sukurtą.

• Natūrali – kosminė spinduliuotė (protonai, alfa 
dalelės), kosminiai nuklidai, žemės nuklidai.

• Dirbtinė – medicininis eksponavimas, 
branduoliniai sprogimai, branduolinės 
energijos generavimas, JS pritaikymas kitose 
srityse (saugumas, pramonė ir t.t.).



Natūrali spinduliuotė

Kosminiai spinduliai – nepaprastai
didelės energijos dalelių srautas
(vandenilio ir helio), kuris atklysta į Žemę
iš visų pusių, jų intensyvumas nepriklauso
nuo Žemės sukimosi apie savo ašį.





Vidutinis kosminių spindulių 
intensyvumas – maždaug 1300 dalelių į 1m2

kas sekundė. Jie atskrieja šviesai artimai 
greičiais – tai pirminiai kosminiai 

spinduliai.



Gamtiniai jonizuojančios radiacijos šaltiniai



Žmogaus sukurtos jonizuojančios spinduliuotės 
šaltiniai



• Lietuvoje vidutinė apšvita siekia 0,05-0,15 μ Sv /h. 

• Jeigu apšvita neviršija 0,2  μSv/h, ji laikoma 
nepavojinga.

• 0,3  μSv/h – būtina ieškoti priežasties.

• 0,5  μSv/h – spinduliuotė gali sukelti vėžį.

Lietuvos natūralus radioaktyvusis fonas



Apie radioaktyviųjų dalelių grėsmę žino 
visi. Deja, daugeliui atrodo, kad radiacijos 
pavojus kyla tik atsidūrus netoli atominių 
jėgainių ar ten, kur kadaise įvyko branduolinė 
katastrofa. Iš tiesų yra kiek kitaip...



Kurį laiką manyta, kad maža radiacijos dozė 
nekenkia, tačiau pasaulio mokslininkai teigia, 
kad ir maži radiacijos kiekiai žmogaus sveikatai 
yra pavojingi.

Maži jonizuojančių spindulių kiekiai skatina 
vėžinių ligų atsiradimą, dideli suardo ląsteles, 
pažeidžia organizmo audinius ir sukelia greitą 
mirtį.



Būtina vengti net ir menkos radiacijos 
šaltinių, tad atskleidžiame kur slepiasi 
pražūtingosios dalelės.



Radioaktyvusis maistas

Radioaktyvusis pavojus slepiasi vaisiuose ir 
riešutuose. Braziliškieji riešutai sukaupia 
nemenkas radioaktyviųjų dalelių atsargas. 
Žinoma, suvalgius keletą riešutų, mirtinas 
pavojus neiškils, bet ilgesnį laiką mintant tik 
jais, grėsmė valgančiojo sveikatai padidėja.



Kodėl šie riešutai radioaktyvūs?

Braziliškas riešutmedis taip giliai įleidžia 
šaknis, kad jos absorbuoja žemės gelmėse 
esantį radį.



Radiaciją spinduliuoja ir bananai. Tiesa, jų 
reikėtų suvalgyti daugiau nei 5 mln., kad iškiltų 
reali grėsmė sveikatai.



Pavojingi paviršiai

• Niujorko didžioji centrinė stotis yra bene 
didžiausia visame pasaulyje. Tūkstančiai 
laukiančių keleivių turėtų sunerimti, nes ji 
laikoma viena radioaktyviausių masinio 
susibūrimo vietų. 

• Daugelis sienų ir grindys yra marmurinės. Šios 
uolienos savybė ta, kad ji gali kaupti 
radioaktyviąsias daleles.



Šioje stotyje tvyrantis radiacijos lygis viršija 
branduolinėms jėgainėms teisiškai leidžiamas 
normas.



• Specialistai perspėja, kad kuo didesnis 
marmurinio paviršiaus plotas, tuo daugiau 
radiacijos jis skleidžia. Todėl neskubėkite 
atnaujinti interjero marmuro detalėmis. 

• Pavojingiausi yra marmuriniai stalviršiai. Laikui 
bėgant ant jų supjaustytas maistas gali 
pakenkti sveikatai.



Nešvarus kačių smėliukas yra didžiausias 
radiacijos šaltinis. Specialiame katėms skirtame 
smėliuke yra bentonito molio. Jis puikiai sugeria 
šlapimą ir išmatas, bet turi radioaktyviojo urano ir 
torio. Kasmet tūkstančiai tonų radioaktyvaus 
smėliuko patenka į sąvartynus, vėliau - į 
gruntinius vandenis.

Kačių dėžutės



Rūkaliai be visų sveikatai kenksmingų 
medžiagų, kurias įkvepia traukdami dūmą, suvartoja 
ir nemažai radioaktyvių dalelių. Daugelyje cigarečių 
rūšių yra radioaktyviosios medžiagos polonio – 210, 
urano, radono. Šios medžiagos pasklinda ore, kai 
cigaretė suvilgoma seilėmis. 

Rūkaliai



Nors vienoje cigaretėje yra labai mažas 
kiekis radioaktyviųjų medžiagų, šie chemikalai 
rūkaliams gali pridaryti nemenkos žalos. 
Užkietėję rūkaliai gali susirgti labai sunkiomis 
vėžio formomis. Beje, tai yra bene rimčiausia 
priežastis, kodėl negalima būti greta 
rūkančiojo.



Miela, jei močiutė paliko jums daugybę senų 
vazų ir dailių stiklo dirbinių. Meskite šalin visus 
sentimentus drauge su palikimu, kuris gali būti 
mirtinas. Daugybė stiklo ir keramikos dirbinių, 
kurie buvo pagaminti iki 1960 m., yra 
radioaktyvūs, ypač tie, kurie akį traukia oranžine 
ir raudona spalvomis. Nemenki urano kiekiai buvo 
maišomi į glazūrą, norint  išgauti šias 
neblunkančias, akį rėžiančias spalvas. 

Močiutės  palikimas



Įspėjamieji ženklai

• Jie įmontuoti tam, kad nelaimės atveju, net 
dingus elektrai, parodytų kelią išsigelbėjimo 
ieškantiems žmonėms.

• Ženklo viduje  yra radioaktyviojo vandenilio 
izotopai.

• Nuo pražūties išgelbėti žmones turintis 
prietaisas, sudužęs sukeltų nemenką 
katastrofą.



Kambariuose

Kuo sandaresnė patalpa, kuo rečiau ji 
vėdinama, tuo ji šiltesnė ir tuo daugiau joje ... 
radono.



Dėl pramonininkų neapdairumo ir 
nusikalstamos veiklos pasaulyje esama vietų, 
kuriose radiacijos lygis viršija visas įmanomas 
normas ir kur vykti griežtai DRAUDŽIAMA.!

Radioaktyviausi  kampeliai



1. 260 mSv (milisivertų) metinę spinduliuotę 
gauna Šiaurės Irane įsikūrusio miesto 
Ramsaro gyventojai, kurią sukelia geologinės 
sąlygos. 260 mSv prilygsta 2600 tyrimams 
rentgenu( natūralus radioaktyvumo fonas 
2,4mSv).



2. Sibire, Rusijai priklausančioje teritorijoje, yra 
chemijos pramonės objektas, kuriame daugiau 
kaip 40 metų kaupiamos branduolinės 
atliekos. Skysčiai neapdairiai saugomi 
baseinuose, o prastai prižiūrimuose 
rezervuaruose yra daugiau kaip 125 tūkst. 
tonų kietųjų medžiagų.



3. Kirgizijoje ilgus metus buvo išgaunamas 
uranas. Nors darbai seniai pasibaigė, liko 36
uraninių atliekų sąvartynai. Be to, tai yra 
didesnio seisminio aktyvumo regionas, ir bet 
kuris didesnis žemės drebėjimas gali sukelti 
ekologinę katastrofą.



4. Viename Didžiosios Britanijos pramoniniame 
komplekse kadaise buvo gaminamos atominės 
bombos. Šiandien tai – komercinės paskirties 
objektas. Tačiau jame įvyko nemažai avarijų, 
kurių daugybė pastatų užteršti radiacija. 
Negana to, kasdien čia į jūrą išpilama apie 8
mln. litrų radiacinių atliekų. Todėl Airijos jūra 
laikoma pačia radioaktyviausia pasaulyje.



5. Greitu metu radioaktyviausia jūra gali tapti ir 
gražioji Viduržemio jūra. Kalbama, kad italų 
mafija išmesdavo į jūrą pavojingas atliekas, 
tarp jų ir radioaktyviausias. Manoma, kad 
jūroje buvo nuskandinta 40 laivų su įvairiomis 
toksinėmis ir radioaktyviosiomis atliekomis. 
Tik laiko klausimas, kada talpyklos suirs ir kils 
siaubinga ekologinė katastrofa.



Fukušimai priklauso žmogaus sukeltos 
radiacijos rekordas 10 000 mSv/val.



Išvados

Radioaktyvumo poveikis žmogaus 
organizmui priklauso nuo:

• Spinduliuotės rūšies ir intensyvumo;

• Spinduliavimo trukmės;

• Organizmo jautrumo.



Apsauga nuo radiacijos

• Atstumas - žmonių atitolinimas nuo
spindulių šaltinio.

• Priemonės - naudojamos apsauginės
pertvaros iš sugeriančių medžiagų.

• Laikas – spinduliuotės poveikis priklauso
nuo laiko, kurį asmuo praleidžia šalia
radiacijos šaltinio.



Mus saugo

Mus saugo įprasti gamtos produktai:

nesmulkinti grūdai, šviežios daržovės, 
ankštinės kultūros, riešutai, saulėgrąžos ir kt.
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