Το παρόν έντυπο αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται στους
συμμετέχοντες στα σεμινάρια ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία
που διοργανώνονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, με βάση τις
παρουσιάσεις των ομιλητών.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ
1.1 Το άτομο
Το άτομο αποτελείται από τον θετικά φορτισμένο πυρήνα και τα αρνητικά φορτισμένα
ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω από αυτόν (Σχήμα 1.1). Ο πυρήνας αποτελείται από
πρωτόνια (με θετικό φορτίο, +1) και νετρόνια (ουδέτερα). Τα πρωτόνια έχουν ίσο και αντίθετο
φορτίο με τα ηλεκτρόνια (-1). Επειδή στα άτομα το πλήθος των πρωτονίων είναι ίσο με το
πλήθος των ηλεκτρονίων τα ηλεκτρικά φορτία αλληλοεξουδετερώνονται και το άτομο
εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο. Στο παράδειγμα του Σχήματος 1 φαίνεται ότι ο πυρήνας
περιέχει 3 πρωτόνια και γύρω από αυτόν περιστρέφονται 3 ηλεκτρόνια.
Οι κυκλικές τροχιές των ηλεκτρονίων ονομάζονται στοιβάδες
η (-)

και οι επιτρεπόμενες ακτίνες τους είναι συγκεκριμένες. Όσο
πιο μεγάλη είναι η ακτίνα της στοιβάδας τόσο μεγαλύτερη

ν

ενέργεια έχει το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε αυτή. Επειδή οι

π (+)

ακτίνες των στοιβάδων κάθε ατόμου είναι συγκεκριμένες

ν

π (+)

η (-)

π (+)

αυτόματα συνεπάγεται ότι και η ενέργεια που έχει κάθε
ηλεκτρόνιο

σε

μια

στοιβάδα

είναι

συγκεκριμένη.

Η

η (-)

πληροφορία αυτή θα μας χρησιμεύσει παρακάτω.
Επίσης, το πλήθος των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στην πιο
απομακρυσμένη (εξωτερική) στοιβάδα του ατόμου καθορίζει
τις χημικές ιδιότητες του.
Στη φύση τα άτομα είναι πάντα ουδέτερα και τα ηλεκτρόνια
διατάσσονται έτσι ώστε να βρίσκονται σε τροχιές όσο το

Σχήμα 1.1: Ατομική δομή. Ο
πυρήνας αποτελείται από τα θετικά
πρωτόνια (π) και τα ουδέτερα
νετρόνια (ν). Σε συγκεκριμένες
τροχιές γύρω από τον πυρήνα
περιστρέφονται
τα
αρνητικά
ηλεκτρόνια (η).

δυνατόν πλησιέστερες στον πυρήνα. Η ανάγκη των ηλεκτρονίων να βρίσκονται κοντά στον
πυρήνα υπαγορεύεται από την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, όσο πιο κοντά στον πυρήνα είναι η στοιβάδα που κινείται το ηλεκτρόνιο τόσο
μικρότερη ενέργεια διαθέτει.

1.2 Ο Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων
Έχει βρεθεί ότι το πλήθος των πρωτονίων του πυρήνα παίζει καθοριστικό ρόλο στις ιδιότητες
του ατόμου. Για παράδειγμα, τι ξεχωρίζει τον πυρήνα του αζώτου από αυτόν του οξυγόνου; Η
απάντηση είναι απλή. Ο πυρήνας του αζώτου περιέχει 7 πρωτόνια ενώ του οξυγόνου 8. Με λίγα
λόγια το πλήθος των πρωτονίων του πυρήνα καθορίζει την ταυτότητα του ατόμου. Το πλήθος
των πρωτονίων ονομάζεται ατομικός αριθμός και συμβολίζεται με Ζ. Το πλήθος των πρωτονίων
(Ζ) και των νετρονίων (Ν) ονομάζεται μαζικός αριθμός και συμβολίζεται με Α (δηλαδή Α=Ζ+Ν).
Σε ένα ουδέτερο άτομο ο ατομικός αριθμός ισούται και με το πλήθος των ηλεκτρονίων που
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περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Γενικά τα στοιχεία συμβολίζονται

, όπου Χ το

σύμβολο του στοιχείου. Για την ευκολότερη μελέτη των στοιχείων, αυτά έχουν ταξινομηθεί σε
έναν πίνακα κατά αύξοντα ατομικό αριθμό όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Ο πίνακας αυτός
ονομάζεται Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων.

Σχήμα1.2: Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων

Στον περιοδικό πίνακα του Σχήματος 1.2, επάνω αριστερά, από κάθε στοιχείο φαίνεται ο
ατομικός αριθμός Ζ. Οι κάθετες γραμμές του πίνακα ονομάζονται ομάδες και τα στοιχεία που
ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στοιβάδα.
Συνεπώς, παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Οι
οριζόντιες γραμμές του πίνακα ονομάζονται περίοδοι και τα στοιχεία σε κάθε περίοδο
παρουσιάζουν την ίδια μεταβολή διαφόρων φυσικών ιδιοτήτων.

1.3 Ισότοπα
Ισότοπα ονομάζονται τα άτομα που ενώ περιέχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα
τους, ο αριθμός των νετρονίων τους διαφέρει. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν μεταξύ τους
παρόμοιες χημικές, αλλά διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Η ονομασία «ισότοπα» προέκυψε
από το γεγονός ότι αφού τα άτομα αυτά περιέχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα
τους (άρα έχουν ίδιο ατομικό αριθμό Ζ) θα καταλαμβάνουν την ίδια θέση (τόπο) στον Περιοδικό
Πίνακα. Κλασικό παράδειγμα είναι τα ισότοπα του υδρογόνου (Η). Το πρώτο ισότοπο είναι το
πρώτιο (

) το οποίο έχει ένα πρωτόνιο και κανένα νετρόνιο στον πυρήνα του. Το επόμενο

ισότοπο είναι το δευτέριο (
(

) το οποίο έχει ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο. Τέλος το τρίτιο

) έχει ένα πρωτόνιο και δυο νετρόνια.
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1.4 Διέγερση
Αν σε ένα άτομο προσφερθεί με κάποιο τρόπο ενέργεια τότε υπάρχει η πιθανότητα κάποιο
ηλεκτρόνιο του να την απορροφήσει και να μεταπηδήσει σε στοιβάδα μεγαλύτερης ενέργειας
(δηλ. σε στοιβάδα με μεγαλύτερη ακτίνα από το κέντρο του πυρήνα). Τότε λέμε ότι το άτομο
είναι διεγερμένο, διότι δεν βρίσκεται πλέον στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας με τα
ηλεκτρόνια του όσο το δυνατό πλησιέστερα στον πυρήνα. Ας αναλύσουμε λίγο βαθύτερα την
απορρόφηση της προσφερόμενης ενέργειας από το ηλεκτρόνιο. Όπως είδαμε στην παρ. 1.1, τα
ηλεκτρόνια κινούνται σε συγκεκριμένες στοιβάδες καθορισμένης ενέργειας. Ένα ηλεκτρόνιο θα
απορροφήσει την ενέργεια που του προσφέρεται μόνο αν αυτή είναι ίση με την ενεργειακή
διαφορά που χωρίζει τη στοιβάδα του με μια άλλη υψηλότερη. Αν η προσφερόμενη ενέργεια
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη τότε το ηλεκτρόνιο θα την αγνοήσει. Στο Σχήμα 3α, φαίνεται η
διαδικασία απορρόφησης ενέργειας από το ηλεκτρόνιο και η μεταπήδησή του σε στοιβάδα
υψηλότερης ενέργειας. Ας επιστρέψουμε στο διεγερμένο άτομο. Επειδή το άτομο δεν μπορεί να
παραμείνει για αρκετό χρόνο στην κατάσταση αυτή, το ηλεκτρόνιο που απορρόφησε την
ενέργεια θα επιστρέψει στην προηγούμενη στοιβάδα εκπέμποντας ταυτόχρονα την ενέργεια
που απορρόφησε με τη μορφή ακτινοβολίας (φωτόνια). Στο Σχήμα 1.3β, φαίνεται η διαδικασία
αποδιέγερσης με την επιστροφή του ηλεκτρονίου στην προηγούμενη θέση του και την
ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο
και είναι χαρακτηριστική του είδους του ατόμου (για τον λόγο αυτό ονομάζεται χαρακτηριστική
ακτινοβολία). Δηλαδή ανιχνεύοντας την ακτινοβολία αυτή μπορούμε να προσδιορίσουμε το
είδος του ατόμου που την εξέπεμψε.

Χαρακτηριστική
ακτινοβολία

η (-)

η (-

ν

ν

π (+)
π (+)
ν

π (+)

η (-)

η (-)

π (+)
ν

π (+)

η (-)

π (+)

η (-)

Σχήμα 1.3: (α) Η απορρόφηση ενέργειας από το ηλεκτρόνιο του δίνει τη δυνατότητα να μεταπηδήσει σε στοιβάδα
(τροχιά) μεγαλύτερης ενέργειας. Τώρα το άτομο είναι διεγερμένο. (β) Η διέγερση διαρκεί για μικρό χρονικό
διάστημα. Το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στην προηγούμενη στοιβάδα με ταυτόχρονη εκπομπή χαρακτηριστικής
ακτινοβολίας.
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1.5 Ιονισμός ή Ιοντισμός
Αν η ενέργεια που προσφέρουμε στο άτομο, είναι ικανή να απομακρύνει τελείως ένα
ηλεκτρόνιο από αυτό, τότε το άτομο θα έχει ένα ηλεκτρόνιο λιγότερο και θα εμφανίσει θετικό
φορτίο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ιονισμός και παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσική των
ακτινοβολιών, καθώς και στις συνέπειες τους στο ανθρώπινο σώμα. Τη θέση του ηλεκτρονίου
που απομακρύνθηκε την καταλαμβάνει άλλο από υψηλότερη στοιβάδα, με αποτέλεσμα την
εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας. Στο Σχήμα 1.4 φαίνεται η διαδικασία του ιονισμού.

η (-)
ν
π (+)
ν

π (+)

η (-)

π (+)

η (-)

π (+)
ν

ν
π (+)

η (-)

π (+)

η (-)

Χαρακτηριστική
ακτινοβολία

Σχήμα 1.4: (α) Η απορρόφηση ενέργειας από το ηλεκτρόνιο του δίνει τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το άτομο και
να απομακρυνθεί από αυτό. (β) Τη θέση που άδειασε στη στοιβάδα καταλαμβάνει ηλεκτρόνιο από την υψηλότερη
με ταυτόχρονη εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας. Προσέξτε ότι το άτομο πλέον έχει 2 ηλεκτρόνια και 3
πρωτόνια. Άρα εμφανίζει θετικό φορτίο (+1) και για αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ιονισμός.

1.6 Ακτινοβολία πέδης (bremsstrahlung)
Όπως μαρτυρά το όνομα της, η ακτινοβολία πέδης οφείλεται στην πέδηση («φρενάρισμα») που
προκαλείται στα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια, σωμάτια α κλπ) από
την άπωση του ηλεκτρικού πεδίου των ατόμων. Ας υποθέσουμε ότι ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο
διασχίζει ένα υλικό (Σχήμα 5). Το ηλεκτρόνιο δέχεται συνεχώς ηλεκτρικές δυνάμεις από τα
άτομα του υλικού με αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς η ταχύτητα του ώσπου στο τέλος
σταματά εντελώς. Η ενέργεια που χάνει το ηλεκτρόνιο κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης του
εκπέμπεται υπό τη μορφή ακτινοβολίας (φωτόνια). Η ακτινοβολία αυτή ονομάζεται
ακτινοβολία πέδης.
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η(-)

Ακτινοβολία
πέδης

u

u=0
u=0

Σχήμα 1.5: Το ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο υλικό με ταχύτητα u. Τα άτομα του υλικού του ασκούν δυνάμεις με
αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της ταχύτητας του ώσπου αυτό σταματά (u=0). Η ενέργεια που χάνει το ηλεκτρόνιο
κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης εκπέμπεται υπό τη μορφή ακτινοβολίας πέδης.
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2. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μέχρι τώρα είδαμε κάποια φαινόμενα που σχετίζονταν με τα ηλεκτρόνια που κινούνται σε
στοιβάδες γύρω από τον πυρήνα των ατόμων. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τη
ραδιενέργεια που αποτελεί ιδιότητα του πυρήνα ορισμένων ατόμων.

2.1 Πυρηνική σταθερότητα
Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο πυρήνας αποτελείται από θετικά φορτισμένα πρωτόνια και
ουδέτερα νετρόνια. Και τα δυο αυτά σωματίδια ονομάζονται νουκλεόνια. Από τη σχολική
Φυσική γνωρίζουμε ότι τα ομώνυμα φορτία απωθούνται ενώ τα ετερώνυμα έλκονται. Πως
λοιπόν ο πυρήνας του ατόμου διατηρείται ενιαίος, εφόσον τα πρωτόνια, ως ομώνυμα,
απωθούνται μεταξύ τους; (τα νετρόνια ως ουδέτερα δεν δέχονται ούτε ασκούν ηλεκτρικές
δυνάμεις). Η απάντηση είναι ότι μεταξύ των νουκλεονίων ασκείται η λεγόμενη «ισχυρή
πυρηνική δύναμη» η οποία είναι πάντα ελκτική και χαρακτηρίζεται από μικρή εμβέλεια. Με τον
τρόπο αυτό αντισταθμίζεται η ηλεκτρική άπωση και ο πυρήνας συγκρατείται ενιαίος. Όπως και
στην περίπτωση των ατομικών ηλεκτρονίων, έτσι και ο πυρήνας προσπαθεί να βρίσκεται στην
κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Έτσι η αναλογία πρωτονίων-νετρονίων σε έναν πυρήνα είναι
αποτέλεσμα της ανάγκης για ελάχιστη ενέργεια η οποία προσφέρει σταθερότητα.

2.2 Ασταθείς πυρήνες
Υπάρχουν περιπτώσεις πυρήνων στους οποίους το πλήθος και η αναλογία πρωτονίωννετρονίων είναι τέτοια που η ενέργεια τους είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη που θα
μπορούσαν να έχουν. Διακρίνουμε δυο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τέτοιων
πυρήνων:
o Πυρήνες με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό νουκλεονίων
Οι πυρήνες αυτοί προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση ελαχίστης ενέργειας, διασπώνται
σε 2 μικρότερους πυρήνες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται πυρηνική σχάση και είναι
αυθόρμητη.
o Πυρήνες με μικρό αριθμό νουκλεονίων
Οι πυρήνες αυτοί προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση ελαχίστης ενέργειας, ενώνονται
και σχηματίζουν έναν μεγαλύτερο πυρήνα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται πυρηνική
σύντηξη και απαιτεί ένα ποσό ενέργειας για να συμβεί προκειμένου να υπερνικηθεί η
ηλεκτρική άπωση λόγω του θετικού φορτίου των δύο πυρήνων.
Εκτός των δύο παραπάνω περιπτώσεων, ασταθείς είναι και πυρήνες που εμφανίζουν
πλεόνασμα πρωτονίων ή/και νετρονίων με αποτέλεσμα να μην χαρακτηρίζονται από την
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ελάχιστη δυνατή ενέργεια. Υπενθυμίζεται ότι οι πυρήνες των ατόμων πάντα προσπαθούν να
βρίσκονται στην κατάσταση με τη μικρότερη ενέργεια. Όλες οι διαδικασίες και τα φαινόμενα
που παρατηρούμε οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτή την ανάγκη.

2.3 Ραδιοϊσότοπα
Στην παρ. 1.3 είδαμε ότι ισότοπα ονομάζονται τα άτομα που ενώ έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων
(ατομικό αριθμό) έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Υπάρχουν φυσικά και τεχνητά
(κατασκευασμένα από τον άνθρωπο) ισότοπα των χημικών στοιχείων. Επειδή το πρώτο
ραδιενεργό στοιχείο που απομονώθηκε ήταν το Ράδιο, όλα τα ισότοπα στοιχείων τα οποία
εμφανίζουν την ιδιότητα της ραδιενέργειας (ο ορισμός της δίνεται στην επόμενη παράγραφο)
καλούνται και ραδιοϊσότοπα.

2.4 Τι είναι η ραδιενέργεια
Ραδιενέργεια είναι απλά η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων να διασπώνται αυθόρμητα με
παράλληλη εκπομπή ακτινοβολίας.
Ακτινοβολία, γενικά, καλείται η διάδοση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας. Στην περίπτωση των
ραδιενεργών πυρήνων η ενέργεια που εκπέμπεται έχει τη μορφή υπο-ατομικών σωματιδίων ή
φωτονίων με ενέργεια ικανή να προκαλέσει ιονισμό στην ύλη (βλέπε παρ. 1.5) και για αυτό
καλείται και ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Τα σωματίδια μπορεί να είναι ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια (σωματίδια ίδια με τα ηλεκτρόνια αλλά με
θετικό φορτίο), νετρόνια και σωμάτια-α (δηλαδή πυρήνες Ηλίου που αποτελούνται από 2
πρωτόνια και 2 νετρόνια). Τα φωτόνια θεωρούνται και αυτά σωματίδια τα οποία δεν έχουν
μάζα, ούτε φορτίο. Η δυνατότητα ανίχνευσης των φωτονίων από τις αισθήσεις μας εξαρτάται
από την ενέργειά τους. Για παράδειγμα το φως ενός λαμπτήρα αποτελείται από φωτόνια που
είναι ορατά επειδή η ενέργειά τους εμπίπτει στην περιοχή ενεργειών που ανιχνεύει ο οφθαλμός
μας. Ομοίως, η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελείται από φωτόνια τα οποία γίνονται αντιληπτά
από εμάς ως θερμότητα λόγω της ενέργειάς τους και της ισχυρής τους απορρόφησης από τους
ανθρώπινους ιστούς. Η χαρακτηριστική και η ακτινοβολία πέδης στα προηγούμενα, καθώς και
η ακτινοβολία γ στα επόμενα αποτελούνται επίσης από φωτόνια, μεγάλης όμως ενέργειας που
τα καθιστά «αόρατα» στις ανθρώπινες αισθήσεις. Εξίσου «αόρατα» σε εμάς είναι φυσικά και τα
υπο-ατομικά σωματίδια που εκπέμπονται κατά τις ραδιενεργές διασπάσεις των πυρήνων.
Τώρα μπορούμε να περιγράψουμε πιο αναλυτικά τα είδη της ακτινοβολίας καθώς και τα είδη
ραδιενεργών διασπάσεων από τις οποίες προκύπτουν.
2.4.1 Ακτινοβολία-α
Η ακτινοβολία-α οφείλεται στην αυθόρμητη διάσπαση ενός πυρήνα (πατρικός) σε έναν
μικρότερο (θυγατρικός) και ένα σωμάτιο-α (πυρήνας Ηλίου). Το σωμάτιο-α έχει θετικό φορτίο
+2 αφού περιέχει 2 πρωτόνια και καθόλου ηλεκτρόνια (Σχ.2.1).
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
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ν

ν

π (+)

π (+)

π (+)

+
Θυγατρικός
πυρήνας

Πατρικός
πυρήνας

ν

Σωμάτιο-α
(πυρήνας He)

Σχήμα 2.1: Διάσπαση-α. Ο πατρικός πυρήνας διασπάται σε έναν θυγατρικό (ο οποίος έχει 2 πρωτόνια και 2
νετρόνια λιγότερα) και ένα σωμάτιο-α (πυρήνας Ηλίου). Το πιο γνωστό παράδειγμα διάσπασης-α είναι η διάσπαση
) σε ραδόνιο (
) με εκπομπή ακτινοβολίας-α.
του ραδίου (

2.4.2 Ακτινοβολία-βΗ ακτινοβολία-β- οφείλεται στην αυθόρμητη διάσπαση ενός πυρήνα (πατρικός) σε έναν
θυγατρικό (που έχει ένα πρωτόνιο περισσότερο και ένα νετρόνιο λιγότερο) και ένα ηλεκτρόνιο
(σωμάτιο-β-). Πιο απλά, η ακτινοβολία-β- αποτελείται από ηλεκτρόνια.
Στο σημείο αυτό γεννάται το ερώτημα «που βρέθηκε το ηλεκτρόνιο αφού στον πυρήνα δεν
υπάρχουν ηλεκτρόνια;». Η απάντηση είναι λίγο περίεργη. Κατά τη διαδικασία αυτή, ένα
νετρόνιο του πυρήνα μετατρέπεται σε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο! Για τον λόγο αυτό ο
θυγατρικός πυρήνας έχει ένα πρωτόνιο περισσότερο από τον πατρικό και εμφανίζεται και το
ηλεκτρόνιο σαν ακτινοβολία-β-. Στο Σχ.2.2 φαίνεται η διαδικασία της διάσπασης αυτής.

ν
π (+)

ν
π (+)

η (-)

+
Πατρικός
πυρήνας

Θυγατρικός
πυρήνας

Ηλεκτρόνιο
(ακτινοβολία-β-)

-

Σχήμα 2.2: Διάσπαση-β . Ο πατρικός πυρήνας διασπάται σε έναν θυγατρικό (ο οποίος έχει 1 πρωτόνιο περισσότερο
και 1 νετρόνιο λιγότερο) και ένα σωμάτιο-β (ηλεκτρόνιο).

2.4.3 Ακτινοβολία-β+
Το αντίθετο από την διάσπαση-β- συμβαίνει στη διάσπαση-β+. Δηλαδή, ο πατρικός πυρήνας
διασπάται σε έναν θυγατρικό ο οποίος έχει ένα πρωτόνιο λιγότερο και ένα νετρόνιο
περισσότερο. Το σωμάτιο-β+ είναι ένα ποζιτρόνιο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα
ηλεκτρόνιο που έχει θετικό φορτίο. Το ποζιτρόνιο προκύπτει από τη μετατροπή ενός
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πρωτονίου σε ένα νετρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. Στο Σχήμα 2.3 περιγράφεται η δημιουργία της
ακτινοβολίας-β+.

ν
π (+)

ν
π (+)

(+)

+
Πατρικός
πυρήνας

Θυγατρικός
πυρήνας

Ποζιτρόνιο
(ακτινοβολία-β+)

+

Σχήμα 2.3: Διάσπαση-β . Ο πατρικός πυρήνας διασπάται σε έναν θυγατρικό (ο οποίος έχει 1 πρωτόνιο λιγότερο και
1 νετρόνιο περισσότερο) και ένα σωμάτιο-β+ (ποζιτρόνιο).

2.4.4 Ακτινοβολία-γ
Υπάρχει λόγος που περιγράφουμε την πιο γνωστή ακτινοβολία, την ακτινοβολία-γ, αμέσως μετά
την ακτινοβολία-α και β. Κατά την διάσπαση-α και τη διάσπαση-β (και τα 2 είδη της) είναι
πιθανό ο θυγατρικός πυρήνας να βρίσκεται σε διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (δηλ. να έχει
περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται). Την παραπανίσια ενέργεια που διαθέτει την
αποβάλει με τη μορφή φωτονίων υψηλής ενέργειας. Η ακτινοβολία αυτή ονομάζεται
ακτινοβολία-γ και αξίζει να σημειωθεί ότι ο πυρήνας κατά την αποδιέγερση δεν υφίσταται
μεταβολή στα πρωτόνια ή τα νετρόνια που διαθέτει, απλά αποβάλει την περιττή ενέργεια με τη
μορφή ενός φωτονίου.
2.4.5 Νετρόνια
Αν ένας πυρήνας έχει μικρό αριθμό νουκλεονίων αλλά σημαντικό πλεόνασμα νετρονίων, είναι
δυνατό να διασπασθεί με εκπομπή νετρονίου. Δηλαδή θα προκύψει ένας θυγατρικός πυρήνας
και ένα νετρόνιο. Η διάσπαση αυτή είναι σπάνια και απαντάται σε τεχνητά ραδιοϊσότοπα.

2.5 Διεισδυτικότητα και θωράκιση των ακτινοβολιών
Η ονομασία των παραπάνω ραδιενεργών διασπάσεων ως α, β, και γ είναι ιστορική και έχει να
κάνει με τη διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας που τις συνοδεύει.
Η ακτινοβολίες α και β χαρακτηρίζονται από μικρή και περιορισμένη διεισδυτικότητα
αντιστοίχως (μπορούν να θωρακιστούν με μικρό πάχος απορροφητή) και γι’αυτό δεν καθίσταται
εφικτή η χρήση τους για ραδιογραφήσεις.
Η ακτινοβολία-γ χαρακτηρίζεται από σημαντική διεισδυτικότητα (μπορεί να θωρακιστεί μόνο με
υλικά υψηλού ατομικού αριθμού, π.χ. μολύβδου, κατάλληλου πάχους η άλλα υλικά αυξημένου
σχετικά πάχους π.χ. σκυρόδεμα) και συνεπώς προτιμούνται στις ραδιογραφήσεις.
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Η ακτινοβολία νετρονίων χαρακτηρίζεται από σημαντική διεισδυτικότητα (μπορεί να
θωρακιστεί με χρήση υλικών χαμηλού ατομικού αριθμού π.χ. νερό, παραφίνη, σκυρόδεμα).
Παρόλο την υψηλή διεισδυτικότητά τους στα υλικά μεγάλου ατομικού αριθμού (π.χ. χάλυβας),
η χρήση τους στην ραδιογράφηση είναι περιορισμένη εξαιτίας της δυσκολίας παραγωγής τους
(από πυρηνικό αντιδραστήρα).

ακτινοβολίααα
ακτινοβολία

ακτινοβολία β

ακτινοβολία Χ ή γ

Σχήμα 2.4: Υλικά θωράκισης ανά είδος ακτινοβολίας.

2.6 Ενεργότητα
Είδαμε ότι κάποιοι πυρήνες είναι ραδιενεργοί και διασπώνται σε θυγατρικούς με ταυτόχρονη
εκπομπή ακτινοβολίας σωματιδίων ή φωτονίων. Μετρήσιμο μέγεθος που χαρακτηρίζει
ποσοτικά τη ραδιενέργεια που ενυπάρχει σε ένα υλικό αποτελεί η ενεργότητα που ορίζεται ως
ο αριθμός των πυρήνων που διασπώνται στη μονάδα του χρόνου (π.χ. κάθε δευτερόλεπτο). Η
επίσημη μονάδα μέτρησης (SI) της ενεργότητας είναι το Βq (Becquerel, Μπεκερέλ) που σημαίνει
1 διάσπαση ανά δευτερόλεπτο (sec-1). Άλλη μονάδα μέτρησης είναι το Ci (Curie, Κιουρί). Το 1
Ci=3,7.1010 Bq. Ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων όμως ελαττώνεται με την πάροδο του
χρόνου καθώς αυτοί διασπώνται και μεταπίπτουν στους θυγατρικούς τους. Ο νόμος που
ακολουθεί αυτή η ελάττωση του αριθμού των πυρήνων ή αντίστοιχα της ενεργότητας ενός
υλικού συζητείται στην επόμενη παράγραφο.

2.7 Νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων
Ας υποθέσουμε ότι κάποια χρονική στιγμή διαθέτουμε Νο ραδιενεργούς πυρήνες. Μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα t θα διαθέτουμε N πυρήνες. Η μαθηματική σχέση που μας δίνει το
πλήθος Ν ονομάζεται νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων και είναι:
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(1)
Στη σχέση (1) το λ ονομάζεται σταθερά διάσπασης και κάθε ραδιενεργός πυρήνας έχει τη δική
του. Το e είναι η βάση των φυσικών λογαρίθμων και αριθμητικά είναι περίπου ίσο με 2,7.
Κάποια στιγμή, το πλήθος των ραδιενεργών πυρήνων που θα έχουν μείνει αδιάσπαστοι θα είναι
το μισό του αρχικού πλήθους N. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να συμβεί αυτό ονομάζεται
χρόνος ημιζωής.
Για παράδειγμα, το ραδιενεργό στοιχείο Κοβάλτιο (60Co) έχει χρόνο ημιζωής 5,2 χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι αν έχω 100 πυρήνες Κοβαλτίου, σε 5,2 χρόνια θα έχουν απομείνει 50 πυρήνες.
Μετά από άλλα 5,2 χρόνια θα έχουν μείνει αδιάσπαστοι 25 πυρήνες, κ.ο.κ.
Οι χρόνοι ημιζωής είναι χαρακτηριστικοί για κάθε ραδιενεργό πυρήνα και κυμαίνονται από λίγα
δευτερόλεπτα μέχρι εκατομμύρια χρόνια!
Στον Πίνακα 2.1 δίνονται οι χρόνοι ημιζωής μερικών ραδιενεργών πυρήνων.
Πίνακας 2.1: Ενδεικτικοί χρόνοι ημιζωής γνωστών ραδιενεργών πυρήνων
Στοιχείο

Χρόνος ημιζωής

192

74 ημέρες

60

Co (κοβάλτιο)

137
75

I (ιρίδιο)
Cs (καίσιο)

Se (σελήνιο)

5,2 χρόνια
30 χρόνια
120 ημέρες

169

Yb (υττέρβιο)

32 ημέρες

235

U (ουράνιο)

704 εκατομμύρια χρόνια

2.8 Παραγωγή ακτίνων-Χ
Λέγοντας ακτίνες-Χ, εννοούμε την εκπομπή φωτονίων υψηλής ενέργειας με τεχνητό τρόπο (με
ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα). Επειδή τα φωτόνια χρησιμοποιούνται ευρέως στις
ραδιογραφήσεις δεν είναι πάντα εφικτό ή επιθυμητό να χρησιμοποιούνται ραδιενεργοί
πυρήνες που κατά τη διάσπαση τους εκπέμπουν φωτόνια. Θα ήταν επωφελές να υπήρχε ένας
τρόπος να παράγουμε δέσμες φωτονίων με κατάλληλα χαρακτηριστικά (ενέργεια, ποσότητα,
μέγεθος και σχήμα), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για ραδιογραφικούς
σκοπούς. Τη λύση έδωσε η λυχνία παραγωγής ακτίνων-Χ που εφευρέθηκε σχεδόν τυχαία από
τον Rontgen στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ονομασία ακτίνες-Χ δόθηκε από τον ίδιο τον Rontgen
καθώς του ήταν άγνωστη η φύση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Οι ακτίνες-Χ παράγονται
όταν δέσμες ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας προσπίπτουν σε υλικό υψηλού ατομικού αριθμού.
Ο μηχανισμός παραγωγής γίνεται με τους 2 τρόπους οι οποίοι έχουν περιγραφεί στις
παραγράφους 1.6 και 1.7, τον ιονισμό και την ακτινοβολία πέδης.
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ηλεκτρόνια
άνοδος

κάθοδος

ακτίνες-Χ

Σχήμα 2.5: Απλοποιημένη μορφή μιας λυχνίας ακτίνων-Χ

Όλη η διάταξη βρίσκεται σε γυάλινο κέλυφος σε συνθήκες υψηλού κενού. Σε δύο μέταλλα
υψηλού ατομικού αριθμού και σημείου τήξεως εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού (υψηλή τάση
της λυχνίας-kVp). Από την κάθοδο (το μέταλλο σε αρνητικό δυναμικό) εκπέμπονται ηλεκτρόνια
μέσω θερμιονικής εκπομπής: ένα νήμα από βολφράμιο θερμαίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα και
ελευθερώνει ηλεκτρόνια. Το ηλεκτρικό πεδίο λόγω της υψηλής τάσης μεταξύ καθόδου-ανόδου
(το μέταλλο σε θετικό δυναμικό), αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να επιταχυνθούν προς την άνοδο.
Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με το υλικό της ανόδου και εκπέμπεται ακτινοβολία
πέδης (φωτόνια με ενέργεια από 0 έως την υψηλή τάση της λυχνίας σε μονάδες keV) και
χαρακτηριστική

ακτινοβολία

(φωτόνια με συγκεκριμένες ενέργειες
χαρακτηριστικές

του

υλικού

της

ανόδου) λόγω του ιονισμού των
ατόμων

της

ανόδου.

Η

άνοδος

ονομάζεται και εστία της λυχνίας.
Όταν χρειαζόμαστε ακτίνες-Χ υψηλής
ενέργειας

της

τάξης

των

ΜeV

Σχήμα 2.6: Ραδιογράφηση νταλίκας με γραμμικό επιταχυντή.

(σημειωτέον 1MeV=1000keV), τότε αντί για λυχνίες ακτίνων-Χ χρησιμοποιούνται οι γραμμικοί
επιταχυνές (linac).
Υψηλότερη ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διεισδυτικότητα των φωτονίων μέσα στην
ύλη, όπως θα δούμε και στην συνέχεια. Στην εικόνα 2.6 φαίνεται η ραδιογράφηση ενός μεγάλου
αντικειμένου (νταλίκας) με linac. Ωστόσο να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται μέχρι
στιγμής ραδιογραφήσεις με linacs.
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3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ-ΥΛΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με την αλληλεπίδραση των φωτονίων (ακτίνες-γ, Χ)
με την ύλη. Βέβαια και τα άλλα είδη ακτινοβολίας αλληλεπιδρούν με την ύλη ωστόσο θα
επικεντρωθούμε στα φωτόνια, διότι σε αυτά βασίζεται η ραδιογραφία. Τα φωτόνια
αλληλεπιδρούν με την ύλη με 4 κυρίως μηχανισμούς. Η παράμετρος που καθορίζει τον τρόπο
της αλληλεπίδρασης είναι η ενέργεια του φωτονίου και το είδος του υλικού που διασχίζουν. Η
ενέργεια όλων των ειδών ακτινοβολίας που αναφέραμε μετράται σε μονάδες keV (κιλοηλεκτρονιοβόλτ). Στην ραδιογραφία χρησιμοποιούνται συνήθως φωτόνια ενεργειών 100–
300keV.
Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φωτονίων-ύλης που θα συζητήσουμε στη συνέχεια είναι: η
σύμφωνη σκέδαση (ή σκέδαση Rayleigh), το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το φαινόμενο Compton
και η δίδυμη γένεση. Το αν και το πως θα αλληλεπιδράσει ένα φωτόνιο με την ύλη είναι
στατιστικό γεγονός. Δηλαδή εξαρτάται από πιθανότητες. Με λίγα λόγια, το φωτόνιο μπορεί να
αλληλεπιδράσει με το υλικό, μπορεί και όχι. Μπορεί να αλληλεπιδράσει με φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει και με φαινόμενο Compton. Η παράμετρος που
προσδιορίζει την πιθανότητα είναι η ενέργεια του φωτονίου και το είδος του υλικού (ατομικός
αριθμός Ζ). Στην περίπτωσή μας, (για τις συγκεκριμένες ενέργειες φωτονίων και για τα υψηλού
Z υλικά που ραδιογραφούνται) η αλληλεπίδραση που, κατά κύριο λόγο επικρατεί, είναι το
φαινόμενο Compton και κατά δεύτερο λόγο το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

3.1 Η σύμφωνη σκέδαση (σκέδαση Reyleigh)
Σε μικρές ενέργειες φωτονίων υπάρχει πιθανότητα ένα φωτόνιο να αλληλεπιδράσει με ένα
άτομο με σύμφωνη σκέδαση με αποτέλεσμα μικρή αλλαγή της διεύθυνσης διάδοσής του χωρίς
αλλαγή της ενέργειας του. Συνεπώς η σύμφωνη σκέδαση δεν αποτελεί σημαντικό μηχανισμό
αλληλεπίδρασης στις ενέργειες που χρησιμοποιούνται στην ραδιογράφιση, ιδιαίτερα δε διότι
ακόμα και σε μικρές ενέργειες είναι πιθανότερη η αλληλεπίδραση με φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο.
ΠΡΙΝ

φωτόνιο
Εα

ΜΕΤΑ

άτομο του
υλικού

φωτόνιο
Ετ = Εα
θ<20ο

Σχήμα 3.1: Σύμφωνη σκέδαση. Το φωτόνιο σκεδάζεται από το άτομο του υλικού αλλάζοντας τη διεύθυνση του έως
και 20ο ενώ η τελική του ενέργεια Ετ διατηρείται ίση με την αρχική Εα.
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3.2 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Αν η ενέργεια του φωτονίου είναι χαμηλή (μικρότερη των 50 keV) τότε η πιθανότερη
αλληλεπίδρασή του με την ύλη είναι με φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Το φωτόνιο απορροφάται
από ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στην εσωτερική στοιβάδα. Το ηλεκτρόνιο, έχοντας
απορροφήσει την ενέργεια του φωτονίου, είναι σε θέση να εγκαταλείψει το άτομο και να
απομακρυνθεί από αυτό (δηλαδή να ελευθερωθεί). Το ηλεκτρόνιο που ελευθερώνεται
ονομάζεται φωτοηλεκτρόνιο λόγω του μηχανισμού αύξησης της ενέργειας του. Είχαμε
αναφέρει στα προηγούμενα ότι αν ένα ατομικό ηλεκτρόνιο από εσωτερική (χαμηλή) στοιβάδα
εγκαταλείψει τη θέση του τότε ένα άλλο από εξωτερική (υψηλή) στοιβάδα θα συμπληρώσει το
κενό. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από την εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας.
Συνεπώς, στο τέλος του φωτοηλεκτρικού φαινομένου θα έχουμε 1 ελεύθερο ηλεκτρόνιο που θα
αποδώσει την ενέργειά του στο υλικό και εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας. Επίσης, το
άτομο του υλικού θα είναι πλέον φορτισμένο θετικά (+1) αφού έχασε 1 ηλεκτρόνιο (άρα έχουμε
ιονισμό του ατόμου).
Στο Σχήμα 3.2 φαίνεται η αλληλεπίδραση με φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και η εκπομπή
χαρακτηριστικής ακτινοβολίας από το άτομο.

πυρήνας

πυρήνας

Σχήμα 3.2: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Το φωτόνιο απορροφάται πλήρως από εσωτερικό ηλεκτρόνιο το οποίο
ελευθερώνεται (φωτοηλεκτρόνιο). Το κενό που άφησε το φωτοηλεκτρόνιο καταλαμβάνεται από ηλεκτρόνιο
εξωτερικής στοιβάδας με ταυτόχρονη εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας.

3.3 Το φαινόμενο Compton (ή σκέδαση Compton)
Αν η ενέργεια του φωτονίου είναι σχετικά υψηλή (μεγαλύτερη των 50 keV), τότε πιθανότερη
αλληλεπίδραση αποτελεί το φαινόμενο Compton. Το φωτόνιο αρχικής ενέργειας Εα,
αλληλεπιδρά με ένα εξωτερικό ηλεκτρόνιο δίνοντας του μέρος της ενέργειας του. Το ηλεκτρόνιο
έχοντας περίσσευμα ενέργειας εγκαταλείπει το άτομο. Το φωτόνιο συνεχίζει με αλλαγή της
διεύθυνσης του (σκέδαση) και μικρότερη ενέργεια Ετ αφού έδωσε μέρος της στο ηλεκτρόνιο. Η
αλλαγή της διεύθυνσης του φωτονίου μπορεί να είναι από μερικές μοίρες έως και 180ο (δηλαδή
να φύγει προς τα πίσω). Αν η γωνία σκέδασης είναι 180ο τότε λέμε ότι έχουμε οπισθοσκέδαση.
Στο τέλος του φαινομένου Compton έχουμε ένα σκεδασμένο φωτόνιο με τελική ενέργεια
μικρότερη της αρχικής του και ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στοιβάδα. Το άτομο
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του υλικού θα είναι πλέον φορτισμένο θετικά (+1) αφού έχασε 1 ηλεκτρόνιο (άρα έχουμε
ιονισμό του ατόμου).

άτομο του
υλικού

φωτόνιο
Εα
πυρήνας

φωτόνιο
Ετ < Εα

ελεύθερο
ηλεκτρόνιο
Σχήμα 3.3: Φαινόμενο Compton: Το φωτόνιο έχοντας αρχική ενέργεια Εα αλληλεπιδρά με ηλεκτρόνιο της τελευταίας
στοιβάδας δίνοντας του μέρος της ενέργειας του. Το ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει το άτομο και ελευθερώνεται. Το
φωτόνιο συνεχίζει με ενέργεια Ετ μικρότερη της αρχικής του Εα και με αλλαγή της διεύθυνσης του. Μετά τη
διαδικασία αυτή το άτομο είναι ιονισμένο αφού έχασε 1 ηλεκτρόνιο.

Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται μια δέσμη φωτονίων από μία λυχνία ακτίνων Χ. Στις ραδιογραφήσεις, οι
ενέργειες των φωτονίων είναι τέτοιες που εκτός από φωτοηλεκτρικά φαινόμενα σημειώνονται
και αλληλεπιδράσεις με φαινόμενο Compton. Κάποια από τα φωτόνια θα αλληλεπιδράσουν με
τον υπό μελέτη π.χ. σωλήνα και κάποια όχι. Στο σχήμα βλέπουμε τις τροχιές που ακολουθούν τα
σκεδασμένα φωτόνια.

Σχήμα 3.4: Τα φωτόνια που εκπέμπει μια λυχνία αλληλεπιδρούν με τον υπό μελέτη σωλήνα με φαινόμενο Compton
και σκεδάζονται σε διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα με τη γωνία σκέδασης. Στην περίπτωση που το σκεδασμένο
φωτόνιο ακολουθήσει πορεία προς τα εκεί από όπου ήρθε τότε έχουμε οπισθοσκέδαση. Κάποια φωτόνια δεν θα
αλληλεπιδράσουν καθόλου με τον σωλήνα και θα συνεχίσουν ανενόχλητα την πορεία τους.
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3.4 Δίδυμη γένεση
Η δίδυμη γένεση είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή αλληλεπίδραση φωτονίου ύλης. Συμβαίνει όταν
η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγαλύτερη από 1,022 MeV (δηλαδή 1022 keV). Τέτοιες
ενέργειες φωτονίων χρησιμοποιούνται σπάνια στις ραδιογραφικές εφαρμογές (π.χ. χρήση
πηγής κοβαλτίου για ακτινοβόληση μεγάλου πάχους μαρμάρων όπως είναι οι Καρυάτιδες).
Μέχρι τώρα οι αλληλεπιδράσεις που περιγράφηκαν συνέβαιναν μεταξύ του φωτονίου και των
ηλεκτρονίων του ατόμου του υλικού. Εδώ, η αλληλεπίδραση γίνεται μεταξύ του φωτονίου και
του πυρήνα του ατόμου. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η εξαφάνιση του
φωτονίου. Στη θέση του εμφανίζεται ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. Θυμηθείτε ότι το
ποζιτρόνιο είναι ίδιο με το ηλεκτρόνιο αλλά με θετικό φορτίο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη
μετατροπή ενέργειας (φωτόνιο) σε μάζα (ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο). Το εντυπωσιακό της
υπόθεσης δεν σταματά εδώ.
Το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο θα αποδώσουν την ενέργειά τους στο υλικό με διεγέρσεις και
ιονισμούς. Στο τέλος της τροχιάς του το ποζιτρόνιο όμως θα αλληλεπιδράσει με ένα ηλεκτρόνιο
του υλικού και θα εξαϋλωθούν! Δηλαδή θα εξαφανιστούν και στη θέση τους θα εμφανιστούν 2
φωτόνια! Εδώ έχουμε τη μετατροπή της μάζας (ποζιτρόνιο και ηλεκτρόνιο) σε ενέργεια
(φωτόνια).

άτομο του
υλικού

ποζιτρόνιο (+)

φωτόνιο
πυρήνας
εξαφάνιση
φωτονίου

ηλεκτρόνιο (-)

Σχήμα 3.5: Δίδυμη γένεση. Το φωτόνιο αλληλεπιδρά με τον πυρήνα του ατόμου και εξαφανίζεται. Στη θέση του
εμφανίζονται ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο τα οποία κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

3.5 Πιθανότητα αλληλεπίδρασης
Αφού παρουσιάσαμε τα είδη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ φωτονίων και ύλης πρέπει να
αποσαφηνίσουμε το θέμα που θίχτηκε στην αρχή του κεφαλαίου, την πιθανότητα
αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση είναι τυχαίο γεγονός και μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για
την πιθανότητα να συμβεί. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων αν και που θα
αλληλεπιδράσει ένα φωτόνιο που εισέρχεται στον υπό μελέτη αντικείμενο. Γνωρίζουμε όμως τη
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συνολική πιθανότητα να συμβεί αλληλεπίδραση ανά μονάδα διαδρομής καθώς και τις
αντίστοιχες επί μέρους πιθανότητες για κάθε είδος αλληλεπίδρασης. Το μέγεθος που
περιγράφει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης φωτονίου-ύλης ανά μονάδα μήκους διαδρομής
του σε αυτή ονομάζεται γραμμικός συντελεστής εξασθένισης και συμβολίζεται με μ. Ο
συντελεστής αυτός εξαρτάται από την ενέργεια του φωτονίου και το είδος του υλικού.
Ειδικότερα, η πιθανότητα ανά μονάδα διαδρομής για φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι
σημαντικότερη για χαμηλές ενέργειες, υψηλή πυκνότητα και υψηλού ατομικού αριθμού υλικά,
η πιθανότητα για φαινόμενο Compton είναι σημαντικότερη σε μέσες και υψηλές ενέργειες,
υψηλή πυκνότητα και ανεξάρτητη του ατομικού αριθμού, ενώ η πιθανότητα για δίδυμη γένεση
είναι σημαντικότερη για υψηλές ενέργειες (>1,022 MeV), υψηλή πυκνότητα και υψηλού
ατομικού αριθμού υλικά.

3.6 Νόμος της εκθετικής εξασθένισης
Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε μια δέσμη σωματιδίων ή φωτονίων είναι απαραίτητο να
γνωρίζουμε την ενέργεια και την ένταση της. Για την ενέργεια έχουμε ήδη συζητήσει. Η ένταση
ορίζεται ως το πλήθος των σωματιδίων ή των φωτονίων που περνούν από μια επιφάνεια
εμβαδού 1 cm2 σε χρόνο 1 sec. Δηλαδή αν μια δέσμη φωτονίων έχει ένταση 1400 φωτόνια
/cm2.sec αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 1 δευτερόλεπτο περνούν 1400 φωτόνια από μια επιφάνεια
1 τετραγωνικού εκατοστού.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια δέσμη φωτονίων (βλ. Σχ.3.6α) με ένταση Io η οποία εισέρχεται σε
ένα υλικό πάχους x. Κάποια φωτόνια θα αλληλεπιδράσουν με το υλικό, θα σκεδαστούν, θα
απορροφηθούν και κάποια δεν θα αλληλεπιδράσουν. Η ένταση της δέσμης των φωτονίων, Ι,
που εξέρχεται από το υλικό χωρίς να έχει αλληλεπιδράσει δίνεται από την εξίσωση:
(2)
Όπου e η βάση των φυσικών λογαρίθμων (περίπου 2,7) και μ ο γραμμικός συντελεστής
εξασθένισης που συζητήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο ( παρ.3.5).
H σχέση (2) ονομάζεται εκθετικός νόμος της εξασθένισης.
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υλικό πάχους x

δέσμη φωτονίων
έντασης Ιο

δέσμη φωτονίων που δεν
αλληλεπίδρασαν
έντασης Ι

οπισθοσκέδαση
φαινόμενο
Compton

φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο

σκέδαση
Rayleigh

Ι=Ιο.e-μ.x

Σχήμα 3.6α: Σχηματική αναπαράσταση του νόμου της εκθετικής εξασθένισης. Μια δέσμη φωτονίων αρχικής
έντασης Io εισέρχεται σε υλικό πάχους x. Ο γραμμικός συντελεστής για την ενέργεια των φωτονίων και το υλικό
είναι μ. Κάποια φωτόνια αλληλεπιδρούν με τους γνωστούς μηχανισμούς και κάποια δεν αλληλεπιδρούν καθόλου. Η
ένταση της δέσμης των φωτονίων που δεν αλληλεπίδρασαν είναι Ι και δίνεται από τον εκθετικό νόμο της
εξασθένισης.

Στο Σχήμα 3.6β δίνεται η γραφική παράσταση του νόμου της εκθετικής εξασθένισης. Όπως
φαίνεται η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται εκθετικά καθώς αυξάνεται το πάχος του υλικού
το οποίο διαπερνά.

Σχήμα 3.6β: Η ένταση της ακτινοβολίας που εξέρχεται από ένα υλικό, χωρίς να αλληλεπιδράσει με αυτό, μειώνεται
εκθετικά, καθώς το πάχος του υλικού αυξάνεται.

3.7 Το πάχος υποδιπλασιασμού
Προκειμένου να εκτιμήσουμε την ικανότητα ενός υλικού να εξασθενεί την ένταση δέσμης
φωτονίων χρησιμοποιούμε το πάχος υποδιπλασιασμού. Όπως προδίδει η ονομασία του, είναι
το πάχος δεδομένου υλικού που απαιτείται για να μειώσει την ένταση μιας δέσμης φωτονίων
στο ήμισυ της αρχικής. Το πάχος υποδιπλασιασμού (HVL) ενός υλικού εξαρτάται και από την
ενέργεια των φωτονίων. Για ενέργεια φωτονίων 100 keV το πάχος υποδιπλασιασμού του
μολύβδου είναι 0,27 mm ενώ για το μπετόν είναι 16 mm. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο
μόλυβδος έχει μεγαλύτερη ικανότητα να εξασθενεί τα φωτόνια. Στον Πίνακα 2 δίνονται τα πάχη
υποδιπλασιασμού του μολύβδου (Pb) και του μπετόν για διάφορες ενέργειες φωτονίων.
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Πίνακας 3.2: Πάχη υποδιπλασιασμού
Πάχος υποδιπλασιασμού
Ενέργεια φωτονίων

Μόλυβδος (Pb)

Μπετόν

50 keV

0,06 mm

4,3 mm

70 keV

0,17 mm

8,4 mm

100 keV

0,27 mm

16 mm

125 keV

0,28 mm

20 mm

Όπως προαναφέρθηκε, ένα πάχος υποδιπλασιασμού ενός υλικού μπορεί να εξασθενίσει την
ένταση της ακτινοβολίας στο μισό. Τι θα συμβεί αν χρησιμοποιηθούν 2 πάχη υποδιπλασιασμού;
Η απάντηση είναι ότι η ένταση θα μειωθεί κατά 4 φορές. Γενικότερα, ν πάχη υποδιπλασιασμού
θα μειώσουν την ένταση μια δέσμης φωτονίων 2ν φορές.

3.8 Σχέση έντασης-απόστασης
Η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται με την απόσταση και μάλιστα είναι αντιστρόφως
ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή. Δηλαδή όσο αυξάνεται η απόσταση
από την πηγή, η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται και μάλιστα ραγδαία.
Ας υποθέσουμε ότι το σημείο Β απέχει
διπλάσια απόσταση από ότι το σημείο Α από
την

πηγή.

Δηλαδή

Αντικαθιστώντας
πηγή
ακτινοβολίας

Α

Β

IΑ

IΒ

στην

dB

=

2

dA.

εξίσωση

που

παρουσιάζεται στο σχήμα 17 έχουμε:

dΑ
dΒ
Βλέπουμε ότι διπλασιάζοντας την απόσταση

Σχήμα 3.7: Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου της
απόστασης. Αν σε ένα σημείο Α που απέχει απόσταση dΑ από
την πηγή της ακτινοβολίας η ένταση είναι ΙΑ τότε η ένταση ΙΒ
σε ένα σημείο Β που απέχει απόσταση dΒ μειώνεται σύμφωνα
με την παραπάνω εξίσωση.

από την πηγή, η ένταση της ακτινοβολίας
μειώνεται κατά 4 φορές.
Με

όμοιο

τρόπο

βρίσκουμε

ότι

αν

τριπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή η
ένταση θα μειωθεί κατά 9 φορές. Κάθε

φορά υψώνουμε τον λόγο των αποστάσεων στο τετράγωνο και βρίσκουμε τη μείωση της
έντασης.
Για το λόγο αυτό ένας βασικός κανόνας της ακτινοπροστασίας είναι να διατηρούμε όσο το
δυνατό μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή της ακτινοβολίας.
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4. ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Η ακτινοβολία μπορεί να είναι σωματιδιακή (ηλεκτρόνια, σωμάτια-α, νετρόνια, πρωτόνια) ή
κυματική (φωτόνια). Η κυματική ακτινοβολία ονομάζεται και ηλεκτρομαγνητική. Συζητώντας
για το φωτόνιο αναφέραμε το κλασικό παράδειγμα με το φως της κοινής λάμπας φωτισμού. Το
ορατό φως, τα μικροκύματα, τα κύματα κινητής τηλεφωνίας, τα ραδιοκύματα, τα τηλεοπτικά
κύματα, οι ακτίνες-γ και οι ακτίνες-Χ δεν είναι τίποτε άλλο από φωτόνια.

4.1 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Τις ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τις καθορίζει η ενέργεια των φωτονίων που
την αποτελούν. Για παράδειγμα, αν η ενέργεια των φωτονίων είναι της τάξης των μeV τότε
μιλάμε για ραδιοκύματα. Αν όμως η ενέργεια των φωτονίων είναι της τάξης των keV τότε
μιλάμε για ακτίνες-Χ.

Σχήμα 4.1: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται ότι το ορατό φως είναι μια πολύ μικρή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος. Το μήκος κύματος είναι η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.
Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ενέργεια, μειώνεται το μήκος κύματος.

4.2 Ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Οι ακτινοβολίες ανάλογα με το αν προκαλούν ιοντισμό (ή ιονισμό) ή όχι στην ύλη διακρίνονται
σε ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες αντίστοιχα. Για τον ιοντισμό μιλήσαμε στην παρ.1.5. Αν η
ενέργεια της ακτινοβολίας είναι ικανή να αφαιρέσει ηλεκτρόνια από το άτομο του υλικού τότε
είναι ιοντίζουσα. Η ενέργεια και ο τρόπος αλληλεπίδρασης είναι οι παράγοντες που
κατατάσσουν τις ακτινοβολίες σε ιοντίζουσες και μη. Τα ραδιοκύματα και γενικά οι
ακτινοβολίες χαμηλής ενέργειας (έως και οι υπεριώδεις) δεν μπορούν να προκαλέσουν
ιοντισμό. Μπορούν να προκαλέσουν μόνο θερμικά αποτελέσματα λόγω των ταλαντώσεων που
προκαλούν στα μόρια της ύλης. Οι ακτίνες-Χ, οι ακτίνες-γ, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα
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νετρόνια είναι ιοντίζουσες ακτινοβολίες και όπως θα δούμε στο κεφάλαιο περί Ραδιοβιολογίας
(Κεφ.7), ο ιοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο για τους έμβιους οργανισμούς.
Στη συνέχεια θα μας απασχολήσουν αποκλειστικά οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

4.3 Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας
Ανάλογα με την προέλευση των πηγών τους, οι ακτινοβολίες διακρίνονται σε φυσικές και
τεχνητές. Φυσικές πηγές ακτινοβολίας είναι τα φυσικά ραδιοϊσότοπα που βρίσκονται στο
έδαφος και στο υπέδαφος, στον αέρα, στο νερό και στην τροφή και υπάρχουν από τον
σχηματισμό της γης. Επίσης, η κοσμική ακτινοβολία που ακτινοβολεί κάθε ουράνιο σώμα, και ο
ήλιος είναι φυσικές πηγές ακτινοβολίας. Παράδειγμα φυσικού ραδιοϊσοτόπου που υπάρχει
στην τροφή (ειδικά στις μπανάνες) και στο ανθρώπινο σώμα είναι το ραδιενεργό Κ-40. Επίσης,
φυσικό είναι το ραδιενεργό αέριο Ραδόνιο το οποίο προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου
που βρίσκεται στα πετρώματα και κατά συνέπεια στα οικοδομικά υλικά. Το ραδόνιο εισέρχεται
στο σώμα μέσω της αναπνοής και καταλήγει στους πνεύμονες. Επειδή ανήκει στα ευγενή αέρια,
είναι αδρανές και δεν αντιδρά με το περιβάλλον του. Δυστυχώς, τα ραδιενεργά θυγατρικά
στοιχεία που προκύπτουν από τη διάσπαση του δεν είναι ευγενή και προσκολλώνται σε
σωματίδια σκόνης με αποτέλεσμα να επικάθονται στους πνεύμονες και να τους ακτινοβολούν.
Το ραδόνιο θεωρείται ύποπτο για πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα και η δράση καθώς και τα
επίπεδα του στις οικίες μελετώνται πλέον συστηματικά.
Τεχνητές πηγές είναι τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών, τα τεχνητά ραδιοϊσότοπα που
χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές π.χ. στην ιατρική, στην βιομηχανία, στην έρευνα, τα
υπολείμματα των πυρηνικών δοκιμών και των πυρηνικών ατυχημάτων. Ο άνθρωπος έχει
κατασκευάσει πλήθος τεχνητών ραδιοϊσοτόπων για να καλύψει τις ανάγκες του. Το

99m

Tc που

χρησιμοποιείται στην πυρηνική ιατρική είναι τεχνητό ισότοπο. Ο μικρός χρόνος ημιζωής, το
φάσμα εκπομπής, η χημεία του και η κινητική του στο ανθρώπινο σώμα το καθιστούν ιδανικό
για ιατρική χρήση.

4.4 Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια
Η ακτινοβόληση του ανθρώπου μπορεί να είναι εξωτερική από την κοσμική ακτινοβολία, τις
ακτινογραφίες, την ακτινοβολία από πετρώματα ή εσωτερική από ραδιοϊσότοπα στο νερό, στην
τροφή, στον αέρα και στα ραδιοφάρμακα. Ανάλογα τη φύση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και
τον τρόπο έκθεσης κατατάσσουμε την επικινδυνότητα (κατά φθίνουσα σειρά) ως εξής :
o Εξωτερική ακτινοβόληση: Φωτόνια, ηλεκτρόνια, σωμάτια-α
Τα φωτόνια λόγω της μεγάλης διεισδυτικότητας τους μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο
βάθος μέσα στο σώμα, να εναποθέσουν την ενέργεια τους και να προκαλέσουν πλήθος
ιοντισμών. Τα ηλεκτρόνια έχουν μικρότερο βάθος διείσδυσης και μπορούν να
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προκαλέσουν βλάβες επιφανειακά. Τα σωματίδια-α έχουν πολύ μικρή διεισδυτική
ικανότητα και απορροφούνται ακόμα και από τα ρούχα μας.
o Εσωτερική ακτινοβόληση: Σωμάτια-α, ηλεκτρόνια, φωτόνια
Στην περίπτωση της εσωτερικής ακτινοβόλησης τα πράγματα αντιστρέφονται. Τα
σωμάτια-α και τα ηλεκτρόνια λόγω της μικρής διεισδυτικότητας τους απορροφούνται
τοπικά μέσα στα όργανα και δύνανται να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες. Αντίθετα,
μεγάλο ποσοστό των φωτονίων μπορεί να διαφύγει από το σώμα χωρίς καν να
αλληλεπιδράσει έστω μια φορά με αυτό.
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5. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αποδεδειγμένα οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες μπορούν να προκαλέσουν δυσμενή βιολογικά
αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό, αφενός αποτελεί τη βάση των ακτινοθεραπευτικών
εφαρμογών τους, και αφετέρου εγείρει την ανάγκη ακτινοπροστασίας κοινού και εργαζομένων.
Στο παρόν κεφάλαιο, πριν την παρουσίαση των βιολογικών αποτελεσμάτων, εισάγεται η
απαραίτητη έννοια της δόσης από ιοντίζουσα ακτινοβολία.

5.1 Απορροφούμενη δόση
Ας υποθέσουμε ότι ακτινοβολούμε ομοιόμορφα ένα υλικό μάζας m. Η ακτινοβολία μπορεί να
είναι σωματιδιακή ή ακτίνες-Χ. Για χάρη απλούστευσης θεωρούμε ότι ακτινοβολούμε με
ακτίνες-Χ. Με βάση τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης που περιγράψαμε στο κεφ. 3, τα
φωτόνια θα αποθέσουν ενέργεια, Ε, στη μάζα του υλικού. Απορροφούμενη δόση, D, ορίζεται ο
λόγος της ενέργειας που απορροφήθηκε από το υλικό προς τη μάζα του:

Η ενέργεια μετράται σε Joule και η μάζα σε kg. Από την εξίσωση (3) προκύπτει ότι μονάδα
μέτρησης της απορροφούμενης δόσης είναι το Joule/kg. Για ευκολία, συμβολίζουμε τη μονάδα
αυτή ως Gy (gray). Ως μονάδα μέτρησης είναι αρκετά μεγάλη, οπότε στην πράξη
χρησιμοποιούμε υποπολλαπλάσια της, όπως το mGy (=0,001 Gy, «μιλιγκραίυ»).
Για παράδειγμα, αν ακτινοβοληθεί ένα υλικό μάζας 2 kg με ακτίνες-Χ και απορροφήσει ενέργεια
10 Joule, τότε η απορροφούμενη δόση είναι: D=E/m = 10 Joule/2 kg = 5 Gy. Την ίδια
απορροφούμενη δόση (5 Gy) θα έχουμε αν το υλικό ακτινοβοληθεί με ηλεκτρόνια και
απορροφήσει ενέργεια 10 Joule. Συνεπώς, η απορροφούμενη δόση είναι ανεξάρτητη του είδους
της ιοντίζουσας ακτινοβολίας που προσβάλλει ένα υλικό.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά στη σειρά επικινδυνότητας των ιοντιζουσών
ακτινοβολιών. Επειδή τα φωτόνια δεν προκαλούν τόσο πυκνούς ιονισμούς όσο τα σωμάτια-α
κατά την πορεία τους μέσα στο υλικό, είναι βιολογικά πιο «ακίνδυνα». Τι σημαίνει αυτό; Αν
ένας ιστός, π.χ. οφθαλμός, ακτινοβοληθεί με φωτόνια και απορροφήσει δόση 2 Gy και ένας
άλλος οφθαλμός ακτινοβοληθεί με σωμάτια-α και απορροφήσει την ίδια δόση, 2 Gy, τότε οι
βιολογικές βλάβες στη δεύτερη περίπτωση θα είναι πολύ μεγαλύτερες.

5.2 Ισοδύναμη δόση
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η βιολογική επιβάρυνση που προκαλεί η ακτινοβολία σε έναν
ιστό, χρησιμοποιείται η έννοια της ισοδύναμης δόσης. Η ισοδύναμη δόση (ΗΤ) που έλαβε ένας
ιστός, Τ, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της απορροφούμενης δόσης (D) με έναν
συντελεστή στάθμισης (WR), o οποίος εξαρτάται από το είδος της ακτινοβολίας:
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Μονάδα μέτρησης της ισοδύναμης δόσης είναι το Sv (σίβερτ). Ως μονάδα είναι αρκετά μεγάλη
και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται υποπολλαπλάσια της, όπως το mSv (= 0,001 Sv,
«μιλισίβερτ»).
Στον Πίνακα 5.1 δίνονται οι τιμές του συντελεστή στάθμισης WR.
Πίνακας 5.1: Συντελεστές στάθμισης της ακτινοβολίας WR για τον υπολογισμό της ισοδύναμης
δόσης ΗΤ. (ICRP103)
Είδος ακτινοβολίας

Συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας WR

Φωτόνια (χ και γ) όλων των ενεργειών

1

Ηλεκτρόνια

1

Πρωτόνια

2-5

Σωμάτια α, θραύσματα σχάσης, βαρέα ιόντα20
Νετρόνια

5-20 ανάλογα την ενέργεια

Ας επανέλθουμε στο παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου. Είχε αναφερθεί ότι ένας
οφθαλμός απορρόφησε δόση 2 Gy από ακτινοβόληση με φωτόνια, ενώ ένας άλλος απορρόφησε
την ίδια δόση από σωμάτια-α. Στην περίπτωση των φωτονίων η ισοδύναμη δόση είναι
(εξίσωση-4):
Ht = 2 Gy. 1 = 2 Sv
Στην περίπτωση των σωματίων-α:
Ηt = 2 Gy. 20 = 40 Sv
Όπως φαίνεται η βιολογική βλάβη από τα σωμάτια-α είναι 20πλάσια από αυτή που προκαλούν
τα φωτόνια.

5.3 Ενεργός δόση
Οι διάφοροι ανθρώπινοι ιστοί για δεδομένη ισοδύναμη δόση Ηt ακτινοβολίας συμβάλλουν με
διαφορετική βαρύτητα στον συνολικό κίνδυνο που διατρέχει από την ακτινοβόλησή τους η
υγεία του ανθρώπου. Για παράδειγμα, η ακτινοβόληση του αιμοποιητικού ιστού, ενέχει
μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία από ότι η ακτινοβόληση με ίση ισοδύναμη δόση Ηt του
θυρεοειδούς και αυτή με τη σειρά της μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η ακτινοβόληση του
δέρματος αντίστοιχα. Ακόμη και εμπειρικά διαισθανόμαστε ότι μια ακτινογραφία κοιλίας είναι
πιο επιβλαβής για την υγεία του εξεταζομένου από ότι μια ακτινογραφία άκρας χείρας, έστω και
αν ακτινοβοληθούν με την ίδια ισοδύναμη δόση. Για να ληφθεί υπόψη η συνολική επιβάρυνση
της υγείας από την ακτινοβόληση ενός οργάνου ή ιστού χρησιμοποιείται η έννοια της ενεργού
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δόσης. Η ενεργός δόση (Εeff) είναι το γινόμενο της ισοδύναμης δόσης (HΤ) που έλαβε ένας
συγκεκριμένος ιστός (T) επί έναν συντελεστή WT ο οποίος εξαρτάται από το είδος του ιστού:
ή πιο αναλυτικά:

Η ενεργός δόση μετράται και αυτή σε Sv και αναφέρεται στην ολόσωμη δόση.
Στον Πίνακα 5.2 δίνονται οι τιμές του συντελεστή WT για διάφορους ιστούς.
Πίνακας 5.2: Συντελεστές στάθμισης των εκτιθέμενου ιστού WΤ για τον υπολογισμό της ενεργού
δόσης Εeff. (ICRP 103).
Ιστός
Συντελεστής WT
Μυελός των οστών, Κόλον, Πνεύμονες, Στομάχι, Μαστός,
επινεφρίδια, εξωθωρακική περιοχή, χοληδόχος, καρδιά, νεφροί,
λεμφικοί αδένες, μύες, επιθήλιο στόματος, πάγκρεας, προστάτης ,

0,12

λεπτό έντερο, σπλήνας, θύμος αδένας , μήτρα / τράχηλος
Γονάδες

0,08

Ουροδόχος κύστη, οισοφάγος, ήπαρ, θυρεοειδής

0,04

Επιφάνεια οστών, εγκέφαλος, σιελογόνοι αδένες, δέρμα

0,01

Στην περίπτωση που ακτινοβοληθούν περισσότερα από ένα όργανα τότε για να υπολογίσουμε
την συνολική επιβάρυνση, προσθέτουμε την ενεργό δόση που έλαβε το καθένα από αυτά.
Ας εξετάσουμε στο σημείο αυτό ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένας ασθενής έκανε μια
ακτινογραφία θώρακος και μια ουροδόχου κύστεως. Η απορροφούμενη δόση για την κάθε μια
ήταν ίδια και ίση με 0,01 mGy (η τιμή αυτή δεν είναι πραγματική αλλά αυθαίρετη). Θα
υπολογίσουμε την ενεργό δόση για την κάθε εξέταση και την συνολική ενεργό δόση που έλαβε
αυτός ο ασθενής. Η ενεργός δόση από την ακτινογραφία θώρακος είναι (εξίσωση-6):

Οι τιμές των WR=1 και WTθωρ.=0,12 (πνεύμονες) είναι από τους Πίνακες 5.1 και 5.2 αντίστοιχα.
Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε την ενεργό δόση από την ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως:
Παρατηρούμε ότι αν και η δόση από τις δυο εξετάσεις είναι ίδια οι ενεργές δόσεις διαφέρουν
σημαντικά (σχεδόν 10 φορές).
Η ολική ενεργός δόση που μας δίνει το μέτρο της ακτινικής επιβάρυνσης είναι το άθροισμα των
ενεργών δόσεων, δηλαδή 0,0016 mSv.
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Εν κατακλείδι, η διαφορά μεταξύ ισοδύναμης και ενεργού δόσης είναι ότι η πρώτη λαμβάνει
υπόψη το είδος της ακτινοβολίας ενώ η δεύτερη λαμβάνει υπόψη τόσο το είδος της
ακτινοβολίας όσο και το είδος του ιστού ή οργάνου που ακτινοβολείται.
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6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
Αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες δεν είναι ανιχνεύσιμες
από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Κατά την αλληλεπίδρασή τους με την ύλη προκαλούν διεγέρσεις
και ιονισμούς με τελικό αποτέλεσμα τη μεταφορά ενέργειας στην ύλη με μορφή θερμότητας.
Καθώς όμως το ποσό της θερμότητας αυτής είναι πολύ μικρό για να δώσει μετρήσιμη μεταβολή
θερμοκρασίας, για την ανίχνευσή τους χρειάζονται έμμεσοι τρόποι μέτρησης. Ο πιο απλός είναι
η μέτρηση του ιονισμού (φορτίου).

6.1 Ανιχνευτές ακτινοβολίας με αέριο
Οι ανιχνευτές ακτινοβολίας με αέριο αποτελούν μια κατηγορία ανιχνευτών των οποίων η
λειτουργία βασίζεται στην ίδια αρχή. Όπως προδίδει η ονομασία τους, πρόκειται για θαλάμους
με αέριο στο οποίο δημιουργούνται ιόντα (ιονισμοί) κατά την αλληλεπίδραση με την
ακτινοβολία. Τα ιόντα αυτά συλλέγονται με την εφαρμογή διαφοράς δυναμικού (τάσης) και με
ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις μετρώνται και δημιουργείται ένα ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα
μετατρέπεται σε δόση (mGy) ή ρυθμό δόσης (mGy/hr), ή σε συμβάντα (γνωστά και ως counts ή
counts/sec) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Αυτό που τους διαφοροποιεί και τους
κατατάσσει σε 3 κατηγορίες είναι η περιοχή της τάσης λειτουργίας τους.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ανιχνευτές Geiger-Muller και οι ανιχνευτές ιονισμού.
o Ανιχνευτής Geiger-Muller
Ο ανιχνευτής αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για την μέτρηση των επιπέδων ακτινοβολίας
χώρου. Μπορεί να ανιχνεύσει φωτόνια και ηλεκτρόνια ρυθμίζοντας απλά τη θέση του
παραθύρου εισόδου του. Ο χρόνος απόκρισής τους είναι μεγαλύτερος από αυτόν των
θαλάμων ιονισμού και φτάνουν εύκολα σε κορεσμό (τερματισμός ένδειξης) όταν βρεθεί
σε πεδίο υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Οι ανιχνευτές GeigerMuller (GM) διαθέτουν και ηχητική ειδοποίηση για την ύπαρξη
ακτινοβολίας σε έναν χώρο.
Να τονίσουμε ότι όταν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα σε μια
συσκευή ανίχνευσης δεν σημαίνει πάντα ότι η ακτινοβολία έχει
υπερβεί τα επιτρεπτά όρια. Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται είτε
αυτόματα με την ανίχνευση της ακτινοβολίας είτε όταν
ξεπεραστεί μια τιμή που έχει ρυθμίσει ο χρήστης της συσκευής.
Σχήμα 6.1: Ανιχνευτής
Geiger-Muller

Μόνο αν ο χρήστης ρυθμίσει τη συσκευή να ειδοποιεί όταν
ξεπεραστεί το επιτρεπτό όριο, τότε όντως υπάρχει υπέρβαση.

Εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης της απόκρισης του Geiger-Muller από την ενέργεια των
φωτονίων, ο ανιχνευτής αυτός δεν χρησιμοποιείται γενικά για τη μέτρηση ακτινοβολίας
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χώρου σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται ραδιογραφήσεις με λυχνίες - Χ. Ωστόσο οι
ανιχνευτές Geiger-Muller μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν οι ραδιογραφήσεις
πραγματοποιούνται με ιρίδιο και σελήνιο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τους
κατάλληλους συντελεστές μετατροπής.
o Ανιχνευτές ιονισμού
Το βασικό πλεονέκτημα των ανιχνευτών ιονισμού (survey meter) είναι ότι έχουν σταθερή
απόκριση σε ευρύ φάσμα ενεργειών των φωτονίων και δεν φτάνουν εύκολα σε κορεσμό
(σε αντίθεση με τους GM). Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον τομέα των βιομηχανικών
ραδιογραφήσεων για μετρήσεις ακτινοβολίας χώρου.
Ο χρόνος απόκρισής τους είναι μικρότερος από αυτόν των GM αλλά για να μην έχουμε
υποεκτίμηση της μέτρησης ο χρόνος ακτινοβόλησης (στην περίπτωση μετρήσεων
ακτινοπροστασίας χώρων) πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1sec.
Εκτός από ανιχνευτές χώρου, οι θάλαμοι ιονισμού χρησιμοποιούνται και ως προσωπικά
δοσίμετρα γρήγορης ανάγνωσης (σήμερα τείνουν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά
δοσίμετρα), τα στηλοδοσίμετρα. Αυτά τα δοσίμετρα αποτελούνται από ένα πυκνωτή ο
οποίος φορτίζεται πριν την χρησιμοποίησή τους και μετριέται πόσο εκφορτίστηκε λόγο
των ιονισμών μετά το πέρας των εργασιών των ραδιογράφων.

(α)

(β)

Σχήμα 6.2: (α) Ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου, (β) Στυλοδοσίμετρο που χρησιμοποιείται ως προσωπικό δοσίμετρο
γρήγορης ανάγνωσης.
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6.2 Προσωπικά δοσίμετρα TLD
Στα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (Thermoluninescence Dosimeters – TLDs) χρησιμοποιούνται
ανόργανα υλικά, μονωτές ή ημιαγωγοί, το φθοριούχο λίθιο (LiF) με προσμίξεις Mg και Ti, και
μεταξύ άλλων το βορικό λίθιο, το θειϊκό και το
φθοριούχο ασβέστιο που εμπεριέχουν διάφορες
προσμίξεις. Χαρακτηριστικό των υλικών αυτών είναι
ότι

μπορούν

να

αποθηκεύσουν

απορροφήσουν

ενέργεια

από

και

να

ιοντίζουσα

ακτινοβολία, την οποία κατά τη θέρμανσή τους
Σχήμα 6.3: Ατομικά δοσίμετρα με παστίλιες TLD

ακτινοβολία.

Η

χαρακτηριστική

αποδίδουν,

αυτή

ιδιότητα

μετατρέποντάς
των

τη

παραπάνω

σε

φωτεινή

υλικών

καλείται

θερμοφωταύγεια. Το ποσό της φωτεινής ενέργειας που αποδίδουν τα TLD είναι ενδεικτικό της
δόσης που έχουν απορροφήσει. Τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας χρησιμοποιούνται ευρύτατα
στην ατομική δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολία ατόμων (Σχ.6.3 και
Σχ.6.4). Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία παρατίθενται στη
συνέχεια.
Ορισμένα υλικά θερμοφωταύγειας όπως το φθοριούχο λίθιο (LiF) με προσμίξεις Mg και Ti, είναι
ισοδύναμα ιστού, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την απορρόφηση της ακτινοβολίας
προσομοιάζουν τον ανθρώπινο ιστό. Είναι συνήθως σε μορφή κρυστάλλων και η διαδικασία της
μέτρησης μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Όσον αφορά στα
δοσιμετρικά αποτελέσματα, οι μετρήσεις με TLD
προσφέρουν μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια, χαμηλά

Φίλτρα
Παστίλιες

όρια ανίχνευσης και γραμμικότητα σε μεγάλη περιοχή

Ανοικτό
παράθυρο
Κωδικοί

δόσεων. Παράλληλα, έχουν πολύ καλή μακροχρόνια
απόκριση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Κάλυμα
Υποδοχέας

Τέσσερις παστίλιες TLD τοποθετούνται σε αντίστοιχες
θέσεις σε υποδοχέα. Το κάλυμμα του υποδοχέα φέρει
ανοιχτό παράθυρο μπροστά από τη μία παστίλια και τρία

Σχήμα 6.4: Δομή ενός ατομικού δοσιμέτρου
με παστίλιες TLD

ειδικά φίλτρα πάνω από τις άλλες τρεις. Με τη διάταξη αυτή τα δοσίμετρα TLD μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε πεδία ακτινοβολιών με διαφορετικά είδη και ενέργειες.

6.3 Σπινθηριστές
Οι ανιχνευτές σπινθηρισμών είναι πιο σύνθετοι από τους ανιχνευτές αερίων και από τα
δοσίμετρα TLD καθώς αποτελούνται από :
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o Κρύσταλλο
o Φωτοκάθοδο
o Φωτοπολλαπλασιαστή
o Ηλεκτρονική διάταξη
Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή σπινθηρισμών είναι η εξής : η ιοντίζουσα ακτινοβολία
αλληλεπιδρά με τον κρύσταλλο διεγείροντάς τον. Στη συνέχεια ο κρύσταλλος αποδιεγείρεται
εκπέμποντας σπινθηρισμούς (φωτόνια με μήκος κύματος στο ορατό φάσμα) οι οποίοι
παράγουν ηλεκτρόνια στην φωτοκάθοδο. Τα ηλεκτρόνια αυτά συλλέγονται στον
φωτοπολλαπλασιαστή και πολλαπλασιάζονται παράγοντας ένα ισχυρό ηλεκτρικό σήμα που
μετριέται στην ηλεκτρονική διάταξη. Το σήμα αυτό είναι ανάλογο με την ενέργεια της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
Οι σπινθηριστές χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως με την μορφή του κρυστάλλου, π.χ. σε
ανόργανους (NaI) ή πλαστικούς. Οι πλαστικοί σπινθηριστές κατασκευάζονται σε διάφορα
σχήματα και γι’αυτό προτιμούνται για τα ηλεκτρονικά προσωπικά δοσίμετρα –όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα- καθώς παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις δίχως να παρουσιάζουν μεγάλη
ενεργειακή εξάρτηση.

(α)

(β)

Σχήμα 6.5: (α) Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή σπινθηρισμών, (β) Ανιχνευτής σπινθηρισμών
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6.4 Δίοδοι
Οι ανιχνευτές διόδων χρησιμοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής ραδιογραφίας ως
ηλεκτρονικά προσωπικά δοσίμετρα γρήγορης ανάγνωσης (Σχ. 6.6.). Η αρχή λειτουργίας των
διόδων είναι ανάλογη με αυτή των θαλάμων ιονισμού όπου εκεί η
ιοντίζουσα ακτινοβολία ιονίζει (αποδεσμεύει ηλεκτρικά φορτία) το
αέριο και το φορτίο συλλέγεται με την εφαρμογη κατάλληλου
ηλεκτρικού πεδίου. Στην περίπτωση των διόδων, το υλικό που
διεγείρεται είναι ένας ημι-αγωγός παράγοντας αντί ελεύθερα
ηλεκτρικά φορτία ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών.
Όπως και οι ανιχνευτές ιονισμού, έτσι και οι ανιχνευτές διόδων
έχουν σταθερή απόκριση σε ευρύ φάσμα ενεργειών των φωτονίων.
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που
χρησιμοποιοείται
ως
ηλεκτρονικό δοσίμετρο γρήγορης
ανάγνωσης
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7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μέχρι τώρα συζητήσαμε για το τι είναι η ιοντίζουσα ακτινοβολία, πώς αλληλεπιδρά με την ύλη,
πώς τη μετράμε, τι είναι η δόση. Προφανώς, ο κίνδυνος που συνοδεύει την χρήση των
ιοντιζουσών ακτινοβολιών μας αναγκάζει να έχουμε υπόψη όλα αυτά τα θέματα προκειμένου
να είμαστε σε θέση να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της. Γιατί όμως οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες
είναι επικίνδυνες για τους έμβιους οργανισμούς;
Από πειράματα στο εργαστήριο και από μελέτη των πυρηνικών βομβαρδισμών στη Χιροσίμα και
στο Ναγκασάκι έχει βρεθεί ότι ολόσωμη ακτινοβόληση με δόση 4 Gy είναι ικανή να επιφέρει το
θάνατο στο 50% των εκτεθειμένων μέσα σε 60 ημέρες. Αν εξετάσουμε το θέμα από ενεργειακή
άποψη θα δούμε ότι η θανατηφόρα δόση των 4 Gy αποδίδει λιγότερη ενέργεια στο σώμα από
ότι μια κουταλιά ζάχαρη! Με λίγα λόγια, η ενέργεια που προσλαμβάνει ο οργανισμός δεν
γίνεται καν αντιληπτή. Η επιβλαβής δράση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών έγκειται στη βλάβη
που επιφέρουν στο θεμελιώδες δομικό στοιχείο της ζωής, το κύτταρο.

7.1 Κυτταρική δομή
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από διαφόρων ειδών κύτταρα τα οποία έχουν συγκεκριμένες
λειτουργικότητες. Τα κύτταρα κινούνται, μεγαλώνουν, αλληλεπιδρούν, αυτοπροστατεύονται,
ρυθμίζουν διαδικασίες και αναπαράγονται. Η σωστή λειτουργία τους εξασφαλίζει τη σωστή
λειτουργία ολόκληρου του σώματος.
Το κύτταρο αποτελείται από οργανικά

πυρήνας

και ανόργανα συστατικά. Γενικά μέσα
σε ένα κύτταρο βρίσκονται πρωτεΐνες,

μιτοχόνδριο

υδατάνθρακες,

αδρό
ενδοπλασματικό
δίκτυο

λιπίδια,

νουκλεϊνικά

οξέα (DNA, RNA), ανόργανες ενώσεις,
όπως οξέα και βάσεις. Η κυριότερη
ανόργανη ένωση που περιέχεται στο
κύτταρο είναι το νερό. Το 80-85% του
βάρους

λυσόσωμα

μας

φωτογραφία

σύμπλεγμα Golgi

είναι
που

νερό.

Στη

ακολουθεί

αποτυπώνεται η τυπική δομή ενός

κυτταρική μεμβράνη

κυττάρου και τα κυριότερα συστατικά

Σχήμα 7.1: Δομή και κύρια συστατικά του κυττάρου

του.
Στον πυρήνα του κυττάρου βρίσκεται το DNA και μεγάλα ποσά RNA. Ο πυρήνας ελέγχει την
κυτταρική

διαίρεση,

τον

πολλαπλασιασμό

και

τις

βιοχημικές

αντιδράσεις

που

πραγματοποιούνται στο κύτταρο. Ειδικότερα, το DNA είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της
γενετικής πληροφορίας και καθοδηγεί τη διαδικασία παραγωγής πρωτεϊνών. Αναμφισβήτητα
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είναι το κέντρο πληροφοριών και το βασικότερο συστατικό του κυττάρου. Στο μικροσκόπιο το
DNA φαίνεται σαν μια περιστρεφόμενη σκάλα ή σαν διπλή έλικα. Κάθε πλευρά της σκάλας
(ευθεία αλυσίδα) αποτελείται από συνδυασμούς 4 βάσεων: αδενίνη (Α), κυτοσίνη (C), γουανίνη
(G) και θυμίνη (T). Τα «σκαλιά» είναι οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ γειτονικών
(απέναντι) βάσεων.

7.2 Κυτταρική διαίρεση
Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα διαδικασία στη ζωή
ενός κυττάρου είναι η διαίρεση. Στη συνέχεια θα δούμε εν
συντομία αυτή τη διαδικασία.
Κατά την κυτταρική διαίρεση (μίτωση) το μητρικό κύτταρο
χωρίζεται σε 2 όμοια με αυτό κύτταρα (αυτό συμβαίνει
στην διαίρεση των σωματικών κυττάρων και όχι των
γενετικών). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε 4
στάδια (πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση).
Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης το DNA βρίσκεται
πακεταρισμένο στα χρωμοσώματα (Σχ.7.3). Στο τέλος
της διαίρεσης το μητρικό κύτταρο και το θυγατρικό

Σχήμα 7.2: Η δομή του DNA θυμίζει
περιστρεφόμενη σκάλα ή διπλή έλικα

έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων (τα ανθρώπινα
κύτταρα έχουν 46 χρωμοσώματα). Υπάρχει και άλλος
μηχανισμός

διαίρεσης,

η

μείωση,

η

οποία

πραγματοποιείται στα αναπαραγωγικά κύτταρα. Κατά τη
διαδικασία της διαίρεσης η γενετική πληροφορία
μεταδίδεται από το μητρικό κύτταρο στο θυγατρικό. Αν
κάτι δεν πάει καλά στη διαδικασία αυτή, το θυγατρικό
κύτταρο θα είναι δυσλειτουργικό ή νεκρό. Επίσης, αν το
μητρικό κύτταρο για κάποιο λόγο είναι μεταλλαγμένο
Σχήμα 7.3: Το DNA βρίσκεται στα
χρωμοσώματα

τότε το θυγατρικό του θα είναι και αυτό μεταλλαγμένο
αφού είναι πιστό αντίγραφο του.

7.3 Επίδραση της ακτινοβολίας στο κύτταρο
Οι πλέον σημαντικές βλάβες που μπορεί να επιφέρει η ιοντίζουσα ακτινοβολία αφορούν τον
πυρήνα του κυττάρου. Υπάρχουν δυο τρόποι δράσης της ακτινοβολίας σε αυτόν. Ο άμεσος και ο
έμμεσος. Ο άμεσος τρόπος είναι η απευθείας δράση της ακτινοβολίας στο μόριο του DNA ή σε
άλλα μεγαλομόρια (πρωτεΐνες, ένζυμα, RNA). Για παράδειγμα, αν το ιόν που θα σχηματιστεί
από τη δράση της ακτινοβολίας προσβάλει μια πρωτεΐνη τότε είναι πιθανό να σπάσει τους

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

39 / 75

Ακτινοπροστασία στη βιομηχανική ραδιογραφία

δεσμούς που την συγκροτούν ή να αλλάξει το σχήμα της καθιστώντας τη μη-λειτουργική. Αν
χτυπηθεί κάποιο ένζυμο τότε θα επηρεαστεί η βιοχημική αντίδραση στην οποία συμμετέχει (π.χ.
σύνθεση πρωτεϊνών) και το αποτέλεσμα θα είναι η ελλειμματική παραγωγή κάποιου
σημαντικού για το κύτταρο συστατικού.
Ο έμμεσος τρόπος είναι η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με μόρια του νερού και η εν
συνεχεία εξέλιξη μιας διαδικασίας που περιγράφεται στη συνέχεια.
Μέσω των ιοντισμών που προκαλούνται από την ακτινοβολία σχηματίζονται ελεύθερες ρίζες
στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον οι οποίες είναι πολύ δραστικές. Οι ελεύθερες ρίζες είναι
προϊόντα της ραδιόλυσης του νερού το οποίο βρίσκεται άφθονο εντός του κυττάρου. Οι ρίζες
αυτές προσβάλλουν το DNA και του προκαλούν θραύσεις τόσο στην ευθεία αλυσίδα όσο και
στα «σκαλοπάτια». Στο Σχ.7.4 δίνονται παραδείγματα θραύσεων του DNA. Θραύσεις στην
αλυσίδα του DNA προκαλούνται και από τα άμεσα «χτυπήματα» της ακτινοβολίας.

(α)

(β)

Σχήμα 7.4: (α) Απλό και (β) διπλό σπάσιμο της έλικας του DNA από τη δράση ελεύθερων ριζών.

Τα απλά σπασίματα της έλικας του DNA είναι εφικτό να διορθωθούν από τους διορθωτικούς
μηχανισμούς που διαθέτει το κύτταρο. Τα διπλά σπασίματα είναι πολύ δύσκολο να
διορθωθούν και οδηγούν σε μετάλλαξη ή θάνατο του κυττάρου. Συνεπώς υπάρχουν 3
περιπτώσεις

που

ακολουθούν

την

ακτινοβόληση του κυττάρου και δίνονται
στο Σχήμα 7.5. Αν σημαντικός αριθμός
κυττάρων θανατωθεί τότε έχουμε την
εμφάνιση

μη

στοχαστικών

(άμεσων)

αποτελεσμάτων. Δηλαδή σε σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα που εξαρτάται από το
είδος των κυττάρων θα εμφανιστούν οι
συνέπειες του κυτταρικού θανάτου. Για
παράδειγμα,

μπορεί

να

εμφανιστεί
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δερματική πληγή από τη θανάτωση δερματικών κυττάρων ή αιμορραγία από τη θανάτωση
κυττάρων του εντέρου. Στην περίπτωση που το κύτταρο επιζήσει αλλά είναι μεταλλαγμένο τότε
πρέπει

να

μιλήσουμε

για

την

πιθανότητα

εμφάνισης

στοχαστικών

(απώτερων)

αποτελεσμάτων. Απώτερα αποτελέσματα είναι η εμφάνιση καρκίνου ή η μετάδοση της
αλλοιωμένης κληρονομικής πληροφορίας στους απογόνους (αυτό μπορεί να συμβεί στην
περίπτωση που ακτινοβολήθηκαν και μεταλλάχτηκαν γενετικά κύτταρα του ανθρώπου δηλαδή
τα ωάρια ή τα σπερματοζωάρια).
7.3.1 Μη στοχαστικά (άμεσα) αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από τη θανάτωση των κυττάρων και εμφανίζονται σε
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ακτινοβόληση. Από μελέτες έχει βρεθεί ότι τα
άμεσα αποτελέσματα συμβαίνουν μετά την υπέρβαση μιας συγκεκριμένης τιμής δόσης η οποία
ονομάζεται κατώφλι (Σχ. 7.6). Αν η δόση που έλαβε ένας ιστός ή όργανο είναι μικρότερη από τη
δόση κατωφλίου για την εμφάνιση ενός άμεσου αποτελέσματος τότε η πιθανότητα εμφάνισης
της βλάβης είναι μηδενική. Αν όμως η δόση υπερβεί το κατώφλι, η βλάβη θα εμφανιστεί, και με
την αύξηση της δόσης θα αυξηθεί η σοβαρότητα της βλάβης. Στον Πίνακα 7.1 δίνονται η δόση
κατωφλίου και το χρονικό διάστημα στο οποίο κάνουν την εμφάνιση τους κάποια άμεσα
αποτελέσματα.

Σχήμα 7.6: Τα άμεσα αποτελέσματα εμφανίζονται μόνο αν η δόση υπερβεί μια τιμή που ονομάζεται κατώφλι. Η
πιθανότητα εμφάνισης βλάβης αυξάνεται ραγδαία μετά την υπέρβαση αυτής της τιμής.

Πίνακας 7.1: Άμεσα αποτελέσματα, συμπτώματα, δόση κατωφλίου και χρόνος εκδήλωσης.
Βλάβη

Συμπτώματα

Σύνδρομο αιμοποιητικού
συστήματος
Σύνδρομο
γαστρεντερικού
συστήματος
Σύνδρομο κεντρικού
νευρικού συστήματος

Λεμφοπενία, αιμορραγία,
αναιμία
Ναυτία, εμετός, διάρροια,
έλκη, εντερική
αιμορραγία
Εγκεφαλικό οίδημα,
μείωση του
ενδοαγγειακού όγκου
αίματος
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Δόση
κατωφλίου
2 Gy

Χρόνος εκδήλωσης

7 Gy

7 εβδομάδες

50 Gy

Θάνατος σε 1-4 ημέρες

24 ώρες
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1, οι δόσεις κατωφλίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για λόγους
σύγκρισης αναφέρεται ότι η δόση από μια τυπική ακτινογραφία θώρακος είναι 0,0005 Gy, ενώ
από μια ολόσωμη αξονική τομογραφία 0,015 Gy. Δηλαδή οι δόσεις από κοινές διαγνωστικές
εξετάσεις είναι τουλάχιστον 1000 φορές μικρότερες από τις δόσεις κατωφλίου. Υψηλές τιμές
δόσης οι οποίες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τις δόσεις κατωφλίου εμφανίζονται μόνο σε σοβαρά
πυρηνικά ατυχήματα, στην ακτινοθεραπεία και σε απροσεξία κατά τον χειρισμό πολύ ισχυρών
ραδιενεργών πηγών.
7.3.2 Στοχαστικά αποτελέσματα (απώτερα)
Σε αντίθεση με τα μη στοχαστικά αποτελέσματα, τα στοχαστικά δεν παρουσιάζουν κατώφλι
εμφάνισης και η πιθανότητα εμφάνισης τους ξεκινά από πολύ μικρές δόσεις (Σχήμα 29). Τα
στοχαστικά αποτελέσματα προέρχονται από μεταλλάξεις των κυττάρων οι οποίες προκαλούν
βλάβες που εμφανίζονται μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (20-30 χρόνια) στο
άτομο ή στους απογόνους του ή δεν εμφανίζονται καθόλου. Στα στοχαστικά αποτελέσματα
μιλάμε αποκλειστικά για πιθανότητα εμφάνισης. Στην κατηγορία των στοχαστικών
αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη καρκίνου, λευχαιμίας και μετάδοσης γενετικών
ανωμαλιών στους απογόνους. Αυτές οι βλάβες είναι πιθανό να προκληθούν και από άλλους
παράγοντες άσχετους με τις ακτινοβολίες όπως το περιβάλλον, η διατροφή, ο τρόπος ζωής και η
κληρονομικότητα. Η δόση από ακτινοβολία στην ουσία αυξάνει την πιθανότητα που ήδη
υπάρχει να εμφανιστεί η βλάβη.

Σχήμα 7.7: Τα στοχαστικά αποτελέσματα δεν έχουν κατώφλι εμφάνισης και η πιθανότητα εκδήλωσης τους ξεκινά
από τη μηδενική δόση

Στον Πίνακα 7.2 καταγράφονται διάφορα στοχαστικά αποτελέσματα και η αύξηση της
πιθανότητας εμφάνισης τους από την ακτινοβολία.
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Πίνακας 7.2: Στοχαστικά αποτελέσματα και αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης. Σαν
«φυσιολογική» πιθανότητα εννοείται η πιθανότητα εμφάνισης της βλάβης για λόγους άσχετους
με την ακτινοβολία
Βλάβη
Χρόνος
Αύξηση πιθανότητας
Φυσιολογική
εμφάνισης

πιθανότητα εμφάνισης
25%

Θανατηφόρος καρκίνος

20-30 χρόνια

5% ανά Sv

Μη θανατηφόρος

20-30 χρόνια

1% ανά Sv

8-10 χρόνια

5% ανά Sv

0,015%

Επόμενες γενεές

1,3% ανά Sv

3-6%

καρκίνος
Λευχαιμία
Γενετικά αποτελέσματα

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τα στοιχεία του Πίνακα 7.2. Η
πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρου καρκίνου κατά τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου είναι
25%. Αν κάποιος υποβληθεί σε εξέταση ολόσωμης αξονικής τομογραφίας, η δόση που δέχεται
είναι 0,015 Sv. Η δόση αυτή αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στα επόμενα 20 έτη
κατά 0,075% (= 5% ανά Sv x 0,015 Sv). Παρατηρούμε ότι η αύξηση της πιθανότητας είναι σχεδόν
αμελητέα σε σχέση με την ίδια την πιθανότητα (25%).

7.4 Συμπέρασμα
Ας συνοψίσουμε τα κυριότερα συμπεράσματα που σχετίζονται με τις βλάβες από τις
ακτινοβολίες.
o Τα μη στοχαστικά (άμεσα) αποτελέσματα εκδηλώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα και προκαλούνται μόνο όταν η δόση ξεπεράσει μια δόση κατωφλίου που είναι
συνήθως υψηλή (ατυχήματα, πυρηνική έκρηξη κλπ).
o Τα στοχαστικά (απώτερα) αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα (χρόνια). Δεν χαρακτηρίζονται από κατώφλι δόσης και κάθε δόση που
απορροφάται αυξάνει κατά τι την ήδη υπάρχουσα πιθανότητα εμφάνισής τους.
Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι από απόψεως βιολογικών αποτελεσμάτων, η δόση
ακτινοβολίας λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά. Δηλαδή κάθε δόση που λαμβάνουμε προστίθεται
στις

προηγούμενες.

Αυτό

λαμβάνεται

υπόψη

στο

σχεδιασμό

των

συστημάτων

ακτινοπροστασίας και στη θέσπιση των ορίων δόσεων για τα άτομα του κοινού πληθυσμού και
τους εργαζόμενους με ακτινοβολίες. Σκοπός των ορίων δόσεων είναι η ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας εμφάνισης στοχαστικών και μη αποτελεσμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται
παρουσίαση του εθνικού συστήματος ακτινοπροστασίας, των Ευρωπαϊκών και διεθνών
οδηγιών.
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8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι ακτινοβολίες ανακαλύφθηκαν προς το τέλος του 19ου αιώνα. Το 1895 ανακαλύφθηκε η
ακτινοβολία Χ από τον Wilhelm Röntgen. Ένα χρόνο αργότερα, ο Henry Bequerel ανακάλυψε τη
φυσική ραδιενέργεια και το 1898, το ζεύγος Marie και Pierre Curie απομόνωσε το ραδιενεργό
πολώνιο και το ράδιο. Έκτοτε και σταδιακά, αποκτήθηκε γνώση και εμπειρία για την αξιοποίησή
τους σε διάφορες εφαρμογές ενώ παράλληλα έγινε αντιληπτή η ικανότητά τους να προκαλούν
σοβαρές βλάβες στην υγεία κατά την αλόγιστη χρήση τους. Ανάμεσα στους ανύποπτους
πρωτεργάτες των εφαρμογών αυτών, συγκαταλέγονταν τα πρώτα θύματα των ακτινοβολιών
που εμφάνισαν δερματοπάθειες, καρκίνο του δέρματος και λευχαιμία. Με σκοπό τη μελέτη των
βλαπτικών επιπτώσεων των ακτινοβολιών στον άνθρωπο και παράλληλα την αναζήτηση
εφαρμογής μέτρων και κανόνων ασφάλειας για την ελαχιστοποίησή τους, ιδρύθηκε το 1928 η
Διεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας ή Ακτινοπροστασίας (International Committee on
Radiological Protection – ICRP). Έκτοτε και μέχρι σήμερα, με συστάσεις που εκδίδει κατά
καιρούς, η ICRP θέτει τις βάσεις των συστημάτων ακτινοπροστασίας.
Η ακτινοπροστασία είναι επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την προστασία του ανθρώπου και
του περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες, με παράλληλη διατήρηση του οφέλους που προκύπτει
από την ορθολογική χρήση τους στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, της ενέργειας και της
έρευνας.
Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση των ακτινοβολιών,
συμπεριλαμβανομένων των αρχών, των μέτρων, των συστάσεων και των κανονισμών που
αποτελούν τη δομή του συστήματος της ακτινοπροστασίας. Περιγράφεται συνοπτικά τόσο η
επιστημονική βάση όσο και η δομή του διεθνούς, του Ευρωπαϊκού και του εθνικού συστήματος
ακτινοπροστασίας που αφορά στην προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού
από τη χρήση των ακτινοβολιών.

8.1 Διεθνές σύστημα ακτινοπροστασίας
Ο βασικός σκοπός της ακτινοπροστασίας είναι η παροχή ενός υψηλού βαθμού ασφάλειας στους
εκτιθέμενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες – εργαζόμενους και γενικό- χωρίς να περιορίζεται το
όφελος που αποκομίζεται από τη χρήση τους.
Το διεθνές σύστημα ακτινοπροστασίας στηρίζεται στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν
στην βλαπτικότητα των ακτινοβολιών και προέρχονται όπως προαναφέρθηκε από μακροχρόνιες
συστηματικές επιδημιολογικές και ραδιοβιολογικές μελέτες πληθυσμών που ακτινοβολήθηκαν
με μεγάλες δόσης ακτινοβολίας.
Τα αποτελέσματα αυτά παρακολουθεί η Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών για τις Επιδράσεις της Ατομικής Ακτινοβολίας (UNSCEAR – United Nations
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Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) και ενημερώνει σχετικά την
επιστημονική κοινότητα με περιοδικές εκδόσεις της.
Οι συστάσεις της ICRP στηρίζονται στα επιστημονικά δεδομένα της UNSCEAR, τα οποία
αποτελούν αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας των υποομάδων εργασίας της επιτροπής.
Στην έκδοσή της Publication 60 - 1991, η ICRP εμπλούτισε με νέες γνώσεις το περιεχόμενο των
προηγουμένων εκδόσεών της σχετικών με θέματα ακτινοπροστασίας και ακτινοβιολογίας,
αναθεώρησε το ισχύον σύστημα ακτινοπροστασίας και πρότεινε νέα όρια δόσεων για τους
εκτιθεμένους εργαζομένους και τον πληθυσμό από τις εφαρμογές των ιοντιζουσών
ακτινοβολιών.
Το 1996, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) υιοθέτησε το προτεινόμενο από την
ICRP σύστημα ακτινοπροστασίας και εξέδωσε τα Διεθνή Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας για την
Προστασία έναντι των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, “International Basic Safety Standards for
Protection against Ionising Radiation - BSS ”. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τους σχετιζόμενους με τη χρήση των ακτινοβολιών διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς
εργασίας, υγείας και ενέργειας σε μία προσπάθεια διεθνοποίησης του συστήματος
ακτινοπροστασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα διεθνή BSS, εξέδωσε το 1996 και 1997, δύο οδηγίες, (96/29 και
97/43 της Euratom), αναφορικά με την ακτινοπροστασία του κοινού, των εργαζομένων και των
ασθενών αντίστοιχα, οι οποίες σύμφωνα με τη συνθήκη της Euratom όφειλαν να
ενσωματωθούν στη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2001
εξεδόθησαν οι ισχύοντες Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94, ΦΕΚ 216, 6
Μαρτίου 2001), οι οποίοι εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες της Euratom.
Το 2008, η ICRP δημοσίευσε νέες συστάσεις (ICRP -103), βασισμένες σε επικαιροποιημένα
επιστημονικά δεδομένα (UNSCEAR 2000) και στην εμπειρία που αποκομίστηκε διεθνώς από την
εφαρμογή των συστάσεών της του 1991. Με βάση τις νέες συτάσεις της ICRP άρχισε η
αναθεώρηση τόσο του διεθνούς όσο και του Ευρωπαϊκού συστήματος ακτινοπροστασίας.
Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι αρχές ακτινοπροστασίας, όπως αυτές προβλέπονται
από την ICRP-60 (1991), και εφαρμόζονται στα διεθνή BSS (1996), τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1996-1997), και τους Εθνικούς Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας (2001).

8.2 Εθνικό σύστημα ακτινοπροστασίας - Βασικές αρχές
Το Εθνικό σύστημα ακτινοπροστασίας στηρίζεται στο αντίστοιχο σύστημα της ICRP - 60 και
εφαρμόζεται στις πρακτικές και στις παρεμβάσεις που ορίζονται ως ακολούθως:
Πρακτικές καλούνται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν την
έκθεση των ατόμων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, πέραν αυτής στην οποία υποβάλλονται από την
υφιστάμενη ακτινοβολία του φυσικού υποστρώματος του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες
που περιλαμβάνουν τη χρήση ακτινοβολιών στην ιατρική κατατάσσονται στις πρακτικές.
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Επεμβάσεις καλούνται αντίστοιχα οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μείωση
της έκθεσης των ατόμων από υπάρχουσες πηγές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως π.χ. η
αποκατάσταση μιας ραδιορρυπασμένης περιοχής.
Οι Εθνικοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας εφαρμόζονται σε όλες τις πρακτικές και επεμβάσεις
που συνεπάγονται κινδύνους από ιοντίζουσες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από φυσικές ή
τεχνητές πηγές. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε
πρακτική, ή επέμβαση, πρέπει να έχει την ειδική άδεια από την Αρμόδια Αρχή.
Eθνική Αρμόδια Αρχή για θέματα ακτινοπροστασίας είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία συντάσσει και μεριμνά για την εφαρμογή των Κανονισμών και
εισηγείται πρόσθετα μέτρα, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο
περιορισμός των ατομικών και συλλογικών δόσεων, που προκύπτουν από τις πρακτικές
εφαρμόζοντας τρεις βασικές αρχές:
1. την Αρχή της Αιτιολόγησης,
2. την Αρχή της Βελτιστοποίησης και
3. την Αρχή των Ορίων Δόσεων,
οι οποίες μπορούν να αποδοθούν περιληπτικά ως εξής :
o Αρχή της Αιτιολόγησης: Μία πρακτική που ενέχει έκθεση ή δυνητική έκθεση ενός ατόμου
σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εφόσον αυτή αποφέρει
ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή το κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να
αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει.
o Αρχή της βελτιστοποίησης: Τόσο οι πηγές όσο και τα μηχανήματα παραγωγής
ακτινοβολιών στα πλαίσια μιας πρακτικής, πρέπει να προσφέρουν κάτω από τις
επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας τους την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια,
έτσι ώστε :
(α) το μέτρο της ενεχόμενης έκθεσης,
(β) η πιθανότητα μη αναμενόμενης έκθεσης και
(γ) ο αριθμός των εκτιθεμένων ατόμων,
να είναι τόσο μικρά όσο αυτό είναι λογικά εφικτό (γνωστή ως αρχή της ALARA – As Low As
Reasonably Achievable), λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.
Κατά τις πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά επίπεδα δόσεων.
Τα “περιοριστικά επίπεδα δόσεων” (ΠΕΔ), αντιστοιχούν σε τιμές μετρήσιμων μεγεθών (ενεργός
δόση) και καθορίζονται στη φάση σχεδιασμού της ακτινοπροστασίας μιας πρακτικής. Η τιμή των
ΠΕΔ καθορίζεται έτσι ώστε να είναι αποδεκτή κατά την ορθή εφαρμογή μιας πρακτικής, με βάση
την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία. Όταν η πρακτική εφαρμόζεται σωστά, δεν προβλέπεται
υπέρβαση των ΠΕΔ στην προγραμματισμένη κατανομή των ατομικών δόσεων. Επισημαίνεται
ότι τα ΠΕΔ δεν πρέπει να συγχέονται με τα όρια δόσης τα οποία αναφέρονται στην ατομική
δόση που μπορεί να λάβει ένα μεμονωμένο άτομο από όλες τις πρακτικές που μπορεί να
ενέχουν κίνδυνο έκθεσης στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα με τα όρια δόσεων η
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υπέρβαση των οποίων απαγορεύεται, η υπέρβαση των ΠΕΔ δεν επιτάσσει την άμεση
απομάκρυνση του εργαζομένου από τα καθήκοντά του με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η
συστηματική όμως υπέρβαση των ΠΕΔ, αποτελεί αιτία έρευνας η οποία ενδεχομένως να
οδηγήσει στην αναθεώρηση των μέτρων βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας. Τα ΠΕΔ
καθορίζονται για τις εγκεκριμένες πρακτικές, τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και στα
προγράμματα ακτινοπροστασίας των επιμέρους πρακτικών κατά τη φάση του σχεδιασμού τους
ώστε να αποτελέσουν εσωτερικούς στόχους των μέτρων βελτιστοποίησης.
o Αρχή των ορίων δόσεων : Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία, που οφείλονται στο
σύνολο των πηγών ακτινοβόλησης στα πλαίσια των εγκεκριμένων πρακτικών, πρέπει να
υπόκεινται σε όρια δόσεων ή όρια κινδύνων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη
αποδεκτή (απαγορεύεται η υπέρβαση των ορίων δόσεων), παρά μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις και αφού ληφθεί υπόψη η Αρχή της Αιτιολόγησης.
Τα όρια δόσεως για τους επαγγελματικά εκτιθεμένους και για μεμονωμένα άτομα του κοινού
είναι διαφορετικά. Για τους επαγγελματικά εκτιθεμένους το ετήσιο όριο της ενεργού δόσεως
είναι κατά μέσον όρο 20 mSv με μέγιστο τα 50 mSv, ενώ κατά τη διάρκεια περιόδου πέντε
συνεχόμενων ετών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 mSv. Για μεμονωμένα άτομα του κοινού, το
όριο της ενεργού δόσης καθορίζεται σε 1 mSv κατά τη διάρκεια ενός έτους για το σύνολο των
εφαρμοζομένων πρακτικών. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι δόσεις που οφείλονται στην
ακτινοβολία του υποστρώματος και στις ιατρικές εκθέσεις για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς
σκοπούς. Τα όρια δόσεως για τους επαγγελματικά εκτιθεμένους και για μεμονωμένα άτομα του
κοινού δίδονται στον Πίνακα 8.1.
Πίνακας 8.1: Όρια δόσεως για τους επαγγελματικά εκτιθεμένους και για μεμονωμένα άτομα του κοινού

Είδος Ορίου
Ετήσια Ενεργός δόση

Επαγγελματική

Κοινό

20 mSv ανά έτος σταθμισμένη
σε περίοδο 5 ετών,

1 mSv ανά έτος

Ετήσια ισοδύναμη δόση σε:
150 mSv
φακούς οφθαλμού
500 mSv
δέρμα
500 mSv
χέρια & πόδια

15 mSv
50 mSv
-

Τα όρια ενεργού δόσεως θεσπίστηκαν με σκοπό περιορισμό του κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα
των επαγγελματικά εκτιθεμένων και των μεμονωμένων ατόμων του κοινού από τα στοχαστικά
αποτελέσματα των ακτινοβολιών.
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Τα όρια ισοδύναμης δόσης για φακούς οφθαλμού, δέρμα και άκρα που περιλαμβάνονται στον
πίνακα θεσπίστηκαν με σκοπό στην αποσόβηση άμεσων αποτελεσμάτων της ακτινοβολίας των
επαγγελματικά εκτιθεμένων.

8.3 Προστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων
Για την προστασία των εκτιθέμενων σε ακτινοβολία εργαζομένων θα πρέπει:
(α) να αξιολογείται η φύση και το μέγεθος του κινδύνου και να εφαρμόζεται η αρχή της
βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας σε όλες τις συνθήκες εργασίας,
(β) να ταξινομούνται οι χώροι εργασίας σε διάφορες ζώνες και οι εργαζόμενοι σε διάφορες
κατηγορίες, με βάση τις προβλεπόμενες ετήσιες δόσεις,
(γ) να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης των συνθηκών
εργασίας και να εφαρμόζεται όπου απαιτείται, ατομική δοσιμετρική και ιατρική
παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων.

8.4 Ταξινόμηση και οριοθέτηση των ζωνών
Οι χώροι εργασίας στους οποίους υπάρχει πιθανότητα η δόση από έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες να υπερβεί το 1 mSv ανά έτος, διακρίνονται σε ελεγχόμενες και επιβλεπόμενες
ζώνες ως ακολούθως:
Ελεγχόμενη ζώνη: κάθε περιοχή μέσα στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση των 6 mSv
ετησίως.
Επιβλεπόμενη ζώνη: θεωρείται κάθε περιοχή στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση του 1mSv
ετησίως και η οποία δεν θεωρείται ελεγχόμενη ζώνη.
Στην βιομηχανική ραδιογραφία, ως ελεγχόμενες ζώνες χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων ο
αποθηκευτικός χώρος των πηγών και ο χώρος όπου πραγματοποιούνται οι ραδιογραφήσεις. Ως
επιβλεπόμενες ζώνες χαρακτηρίζονται οι θωρακισμένοι χώροι για εκτέλεση ραδιογραφήσεων
ευρισκόμενοι εκτός του χώρου ραδιογράφησης και γενικότερα οι λοιποί χώροι των
εργαστηρίων/εργοταξίων στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη. Η ελεγχόμενη ζώνη
πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένη με κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σ’ αυτή να
επιτρέπεται μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ώστε
να καλύπτουν μεταξύ άλλων την είσοδο και την έξοδο ατόμων. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει
να ελέγχεται συνεχώς και να πραγματοποιούνται μετρήσεις των δόσεων και των ρυθμών
δόσεων, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα να καταγράφονται. Ανάλογα με τον κίνδυνο που
απορρέει από τις πηγές και τις αντίστοιχες εργασίες πρέπει να εκδίδονται σχετικές οδηγίες
εργασίας. Στην επιβλεπόμενη ζώνη πρέπει να τοποθετείται κατάλληλη σήμανση όπου
απαιτείται, να επιβλέπεται το περιβάλλον εργασίας και να εκδίδονται οδηγίες εργασίας
ανάλογα με τον κίνδυνο από ακτινοβολίες που απορρέει από τις πηγές.
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8.5 Ταξινόμηση των εκτιθέμενων εργαζομένων
Οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι εργαζόμενοι, για λόγους επίβλεψης και παρακολούθησης,
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Α: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση μεγαλύτερη
από 6 mSv ανά έτος.
Κατηγορία Β: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση από 1mSv έως
6 mSv ανά έτος.

8.6 Μέτρα προστασίας των εκτιθέμενων εργαζομένων
Οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι, πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους της υγείας που
απορρέουν από την εργασία τους και να τους παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε θέματα
ακτινοπροστασίας.
Η

εφαρμογή

των

μέτρων

προστασίας

των

εκτιθέμενων

εργαζομένων

πρέπει

να

παρακολουθείται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας και περιλαμβάνει.
o την προκαταρκτική αξιολόγηση και έλεγχο των σχεδίων εγκαταστάσεων από την άποψη
προστασίας από την ακτινοβολία,
o τον περιοδικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων και των τεχνικών προστασίας,
o την τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης πεδίων ακτινοβολιών και ραδιενεργού
ρύπανσης και τον τακτικό έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας τους και της ορθής
χρησιμοποίησής τους,
o την συστηματική παρακολούθηση της ατομικής δοσιμέτρησης και την συνεχή εκπαίδευσή
τους.

8.7 Εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων
Παρακολούθηση των χώρων εργασίας και συλλογική επίβλεψη
Το είδος και η συχνότητα της εκτίμησης της έκθεσης του χώρου της εργασίας περιλαμβάνει
μετρήσεις των εξωτερικών ρυθμών δόσης, και όπου είναι ενδεδειγμένο, τα αποτελέσματα
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ατομικών δόσεων.
Μέτρηση Ατομικών Δόσεων
Για τους εργαζόμενους της κατηγορίας Α, η εκτίμηση των ατομικών δόσεων πρέπει να είναι
συστηματική και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις μετρήσεις με ατομικά δοσίμετρα. Τα
δοσίμετρα για την ατομική δοσιμέτρηση των εργαζόμενων στην Ελλάδα είναι τα δοσίμετρα
θερμοφωταύγειας (TLDs). Τα δοσίμετρα αυτά διατίθενται και μετρώνται κάθε μήνα από το
τμήμα Δοσιμέτρησης Προσωπικού της ΕΕΑΕ.
Για τους εργαζόμενους της κατηγορίας Β, η παρακολούθηση μπορεί να επιτευχθεί είτε με
συλλογική είτε με ατομική δοσιμέτρηση.
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Η ΕΕΑΕ τηρεί το επίσημο αρχείο δόσεων όλων των δοσιμετρούμενων στην Ελληνική Επικράτεια.
Τα δοσιμετρικά στοιχεία καταχωρούνται και αρχειοθετούνται για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 30 ετών μετά το τέλος της εργασίας που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσα
ακτινοβολία. Σε περίπτωση υπέρβασης των ΠΕΔ και των ορίων δόσεων η ΕΕΑΕ σε συνεργασία
με τον υπεύθυνο ακτινοφυσικό διερευνά τα αίτια που μπορεί να οδήγησαν σε αυτή
αξιολογώντας κυρίως τις πρακτικές που εφαρμόζονται από το προσωπικό.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

50 / 75

Ακτινοπροστασία στη βιομηχανική ραδιογραφία

9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τα εργαστήρια βιομηχανικών ραδιογραφήσεων χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
α) Ρ-1: μόνιμη εγκατάσταση ραδιογράφησης με ακτίνες Χ ή γ.
β) Ρ-2: χρήση μέχρι 5 πηγών
γ) Ρ-3: χρήση περισσότερων των 5 πηγών
δ) Ρ-4: εργαστήρια που ανήκουν σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις (ιδιωτικούς ή δημοσίους)
όπου η εκτέλεση των ραδιογραφήσεων δεν αποτελεί πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση.
Είδαμε στο κεφάλαιο 2 τις διάφορες πηγές ακτινοβολίας (ραδιοϊσότοπα – λυχνίες ακτίνων Χ).
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις συγκεκριμένες πηγές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην
βιομηχανική ραδιογραφία.

9.1 Ραδιενεργές πηγές – Λυχνίες ακτίνων Χ
9.1.1 Κατηγορίες πηγών – Λυχνιών ακτίνων Χ
Οι πηγές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως τον τρόπο έκθεσης:
o Κατηγορία Ι: η πηγή παραμένει εντός του δοχείου μεταφοράς της κατά την ακτινοβόληση
και η έκθεση γίνεται ανοίγοντας ένα θωρακισμένο «παράθυρο». Συνήθως το μέγιστο
«άνοιγμα» της δέσμης είναι 60°.
o Κατηγορία ΙΙ: η πηγή βγαίνει από το δοχείο
μεταφοράς της κατά την ακτινοβόληση. Η
πηγή κατευθύνεται

στο

σημείο

που

θέλουμε να ακτινοβοληθεί με την βοήθεια
ειδικού σωλήνα. Η χρήση των πηγών
κατηγορίας ΙΙ συνιστάται ιδιαιτέρως όταν
η πηγή είναι υψηλής ενεργότητας, διότι η

Σχήμα 9.1. Τυπικές πηγές ακτινοβόλησης κατηγορίας
Ι(αριστερά) και ΙΙ(δεξιά).

χρήση της γίνεται από μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με τις πηγές της κατηγορίας Ι και
συνεπώς η δόση στον ραδιογράφο είναι μικρότερη. Κατευθυντήρες πρέπει να
χρησιμοποιούνται όπου αυτό είναι εφικτό για να αποφεύγεται η αναίτια έκθεση των
εργαζομένων.
o Κατηγορία Χ: Αφορά ειδικές εφαρμογές όπως π.χ. ακτινοβόληση σωλήνα με
αυτοκινούμενο βαγόνι (gamma crawlers).
Το ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο στην Ελλάδα στις βιομηχανικές
ραδιογραφήσεις είναι το ¹9²Ir.

Σχήμα 9.2. Πηγή κατηγορίας Χ.
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Οι λυχνίες ακτίνων Χ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αναλόγως με τον τρόπο
ακτινοβόλησης, στις πανοραμικές και στις κατευθυντικές. Οι αρχές λειτουργίας των
λυχνίων ακτίνων Χ περιγράφτηκαν στην §2.5. Μια τυπική λυχνία ακτίνων Χ που
χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές ραδιογραφίες φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
9.1.2 Προδιαγραφές πηγών – λυχνιών ακτίνων Χ – βοηθητικού εξοπλισμού
α) Ραδιενεργές πηγές:
Τα δοχεία που περιέχουν τις πηγές πρέπει να τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ISO3999,
βάση των οποίων είναι το ότι π.χ. η ασφάλιση της πηγής να γίνεται με αυτόματο τρόπο και
η απελευθέρωσή της να είναι εφικτή μόνο με τον μηχανισμό απελευθέρωσης. Επίσης τα
δοχεία πρέπει να φέρουν την εξής πινακίδα: «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ», το
ραδιενεργό ισότοπο (π.χ. ¹9²Ιr), την μέγιστη ενεργότητα που περιέχεται και τον σειριακό
αριθμό (serial number). Επιπλέον, τα δοχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται με έγγραφα
ελέγχου διαρροής, ο οποίος έλεγχος διενεργείται από την εταιρεία κατασκευής και μόνο
στις περιπτώσεις όπου το ραδιοϊσότοπο έχει μεγάλο χρόνο ημιζωής επαναλαμβάνεται
αυτός ο έλεγχος από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας.
β) Λυχνίες ακτίνων Χ:
Πρέπει οι λυχνίες ακτίνων Χ να είναι ηλεκτρικά ασφαλείς (π.χ. IEC 204), διότι έχει
αποδειχθεί ότι αστοχία στην ασφάλεια σχετική με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
μπορεί να οδηγήσει σε ραδιολογικά ατυχήματα. Επίσης, το καλώδιο της λυχνίας τάσης
300kV πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 20 μέτρων για την ακτινοπροστασία του
ραδιογράφου. Επιπλέον, ο πίνακας ελέγχου της λυχνίας πρέπει να φέρει προειδοποιητικές
φωτεινές ενδείξεις όταν η λυχνία είναι σε χρήση καθώς επίσης να διαθέτει διακόπτη με
κλειδί για να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση κτλ.
γ) Βοηθητικός εξοπλισμός:
Ο βοηθητικός εξοπλισμός (π.χ. κατευθυντήρες) που χρησιμοποιείται τόσο με τις
ραδιενεργές πηγές όσο και με τις λυχνίες ακτίνων Χ πρέπει να είναι ελεγμένος ως προς την
συμβατότητά τους καθώς επίσης και να διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα (ISO).
Όταν η ραδιογράφιση γίνεται υποθαλάσσια, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός.
Προσοχή πρέπει να δίνεται στο μέγιστο βάθος που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού
ότι μπορούν να κατέλθουν τα διάφορα μέρη του εξοπλισμού.

9.2 Ακτινοπροστασία προσωπικού
Η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών ακτινοπροστασίας στις ελεγχόμενες και επιβλεπόμενες
περιοχές επιβάλει την ανάγκη να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης
των συνθηκών εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή
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εφαρμογή της ακτινοπροστασίας των επαγγελματικά εκτιθέμενων, αφορούν τόσο στον
εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση των χώρων (όταν πρόκειται για μόνιμες εγκαταστάσεις όπου
διεξάγονται ραδιογραφήσεις) όσο και στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το προσωπικό
(πρακτικές που ακολουθούνται).
9.2.1 Ατομική δοσιμέτρηση
Κατά την εργασία με ακτινοβολίες πρέπει πάντα να φοράτε το ατομικό σας δοσίμετρο. Η
τοποθέτησή του γίνεται πάντα με βάση τις οδηγίες που δίνει ο προμηθευτής. Το ισχύον ετήσιο
όριο δόσης για τους εργαζόμενους είναι 20 mSv. Με σωστή τήρηση των οδηγιών
ακτινοπροστασίας το όριο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί. Δεν πρέπει ποτέ να
αφήνετε το δοσίμετρο μετά το πέρας της εργασίας σε χώρους που υπάρχουν ακτινοβολίες διότι
θα καταγραφεί δόση την οποία δεν λάβατε και μπορεί να δημιουργηθούν λανθασμένες
εντυπώσεις και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Επίσης, το δοσίμετρο είναι ατομικό και δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα ή σε περίπτωση που εργάζεστε σε περισσότερα του ενός
ιδρύματα θα πρέπει να έχετε ένα δοσίμετρο για κάθε ίδρυμα. Τα δοσίμετρα ανανεώνονται
μηνιαίως και οι δόσεις καταγράφονται σε ειδική βάση δεδομένων στην Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται εγγράφως στον χώρο εργασίας
σας και πρέπει να τηρείται το ανάλογο αρχείο εντός του εργαστηρίου.
Επίσης, προτού την είσοδό σας στον χώρο ραδιογράφισης πρέπει να φέρετε δοσίμετρο άμεσης
ανάγνωσης (στυλοδοσίμετρο) με κλίμακα ανάγνωσης τουλάχιστον 0 – 2mSv, καθώς επίσης και
φορητό βομβητή ενεργοποιούμενος από πεδίο ακτινοβολίας ορισμένης έντασης. Για τα
εργαστήρια Ρ-2 και Ρ-3 είναι υποχρεωτική η χρήση τόσο του δοσιμέτρου άμεσης ανάγνωσης
όσο και του φορητού βομβητή.
9.2.2 Απαιτήσεις θωρακίσεων
Όλες οι συσκευές ακτινοβόλησης που περιέχουν ραδιοϊσότοπο είναι θωρακισμένες. Ο μέγιστος
επιτρεπόμενος ρυθμός δόσης στην επιφάνεια των δοχείων – ανεξαρτήτως το ραδιοϊσότοπο και
την κατηγορία της πηγής/εργαστηρίου - είναι
2000μSv/h.
Επίσης η κεφαλή των λυχνίων ακτίνων Χ είναι
θωρακισμένη για να μειωθεί η ακτινοβολία
διαρροής η οποία εμφανίζεται μόνο κατά την
διάρκεια χρήσης της λυχνίας.
Στα εργαστήρια Ρ-1 ο χώρος ακτινοβόλησης είναι
θωρακισμένος και μία τυπική διάταξή του
(λαβύρινθος) φαίνεται στο σχήμα 9.4.
Σχήμα 9.4. Διάταξη Ρ-1 εργαστηρίου. Η διάταξη
αυτή μειώνει σημαντικά την πρωτογενή
ακτινοβολία που φτάνει στην πόρτα, μειώνοντας
έτσι την απαιτούμενη θωράκισή της και κατά
συνέπεια το βάρος της.
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δεν απαιτείται να είναι θωρακισμένος, αλλά πρέπει ο χώρος
αυτός να είναι ισόγειος ή υπόγειος αυτοτελούς απομονωμένου
οικήματος και η ελάχιστη απόσταση από κατοικημένο χώρο να
είναι 30 μέτρα. Επίσης, εντός του χώρου αυτού απαγορεύεται
κάθε χρήση και παντός είδους χειρισμός των πηγών.
9.2.3 Αποφυγή αναίτιας ακτινοβόλησης
Θάλαμοι ιονισμού (survey meter) πρέπει να χρησιμοποιούνται
μετά από κάθε ακτινοβόληση για να βεβαιωθείτε ότι η πηγή
επανήλθε στην θέση ασφαλείας εντός της θωρακίσεως. Επίσης,
στην περίπτωση όπου η ακτινοβόληση γίνεται με λυχνίες
ακτίνων – Χ, το survey meter πρέπει να χρησιμοποιείται για να
σιγουρευτείτε ότι η λειτουργία της τερματίστηκε επιτυχώς.

Σχήμα 9.5. Πινακίδα με το σήμα
της ραδιενέργειας στην πόρτα
εισόδου
του
δωματίου
ακτινοβόλησης σε Ρ-1 εργαστήριο.

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες στους χώρους όπου γίνεται η
ραδιογράφιση (π.χ. στην είσοδο του δωματίου ακτινοβόλησης σε εργαστήρια Ρ-1, βλ. Σχ. 9.5) με
το σήμα της ραδιενέργειας.
Διεθνώς έχουν αναφερθεί σοβαρά ατυχήματα – μέχρι και θάνατοι -στον χώρο της βιομηχανικής
ραδιογραφίας τα οποία θα είχαν αποφευχθεί αν τηρούνταν σχολαστικά οι προαναφαιρθέντες
κανόνες ακτινοπροστασίας.

9.3 Ακτινοπροστασία κοινού
Επειδή η βιομηχανική ραδιογραφία υπόκειται στην Αρχή της Βελτιστοποίησης, πρέπει να
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της αναίτιας ακτινοβόλησης του κοινού. Τα εργαστήρια Ρ1 έχουν αποκλειστικό χώρο ακτινοβόλησης, ο οποίος είναι κατάλληλα θωρακισμένος και
συνεπώς μηδενίζεται η ακτινοβόληση του κοινού.
Ωστόσο, τα εργαστήρια Ρ-2 και Ρ-3 διενεργούν τις μετρήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους και
συνεπώς πρόσθετα μέτρα ακτινοπροστασίας πρέπει να λαμβάνονται. Αυτά συνοπτικά είναι τα
εξής:
o Φορητοί ανιχνευτές (τουλάχιστον 2) πεδίου ακτινοβολίας τύπου Geiger-Muller ή θαλάμου
ιοντισμού (αναλόγως του είδους των χρησιμοποιούμενων πηγών) και με δυνατότητα
προσδιορισμού ρυθμού έκθεσης: 0-0.02mSv/hr και 0-10mSv/hr. Με την χρήση των
ανιχνευτών σηματοδοτείται η περίφραξη του χώρου του εργαστηρίου.
o Φωτεινός-ηχητικός σηματοδότης πεδίου ακτινοβολίας. Σε περίπτωση χρήσης συσκευής
παραγωγής ακτινών-Χ, ο σηματοδότης πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό κύκλωμα της
συσκευής, ώστε να ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια εκπομπής της ακτινοβολίας.
o Υλικά περίφραξης ελεγχόμενης περιοχής (στυλίσκοι - σχοινιά).
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o Πινακίδες σήμανσης ελεγχόμενης περιοχής διαστάσεων 21.5 Χ 29 cm² με το σήμα της
ραδιενέργειας και χρωματισμό κατά τα διεθνή πρότυπα. Επί της πινακίδας θα
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα μαύρου χρώματος η φράση «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ» ή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ», κατά περίπτωση.
o Πινακίδες διαστάσεων 10 Χ 10 cm² με το σήμα της ραδιενέργειας και χρωματισμό κατά τα
διεθνή πρότυπα.
o Πινακίδες με οδηγίες άμεσων ενεργειών σε περιπτώσεις ατυχήματος και εργατικού
ατυχήματος.
o Μολύβδινα σκάγια και μολυβδόφυλλα για πρόχειρη θωράκιση πηγής.
o Σφυρίχτρες

για

προειδοποίηση

ατόμων

που

προσεγγίζουν

στο

χώρο

των

ραδιογραφήσεων.
o Αυτοκίνητο (κλειστό ημιφορτηγό) εφοδιασμένο με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού και
μετασκευασμένο με σύστημα καθήλωσης των μεταφερόμενων συσκευών ραδιογράφησης
και των δοχείων αποθήκευσης πηγών (containers). Στο αυτοκίνητο πρέπει να επιβαίνουν
αποκλειστικά άτομα του συνεργείου ραδιογραφήσεων.
o Φορητή κρύπτη καταλλήλων διαστάσεων και μηχανικής αντοχής, επαρκώς θωρακισμένη
για τη φύλαξη των συσκευών ραδιογραφήσεων στους χώρους εργασίας. Ο χώρος
προσωρινής φύλαξης της φορητής κρύπτης πρέπει να παρέχει στεγανότητα και ασφάλεια
έναντι κλοπής και πυρκαγιάς και να φέρει σύστημα συναγερμού.

9.4 Μεταφορά ραδιενεργών πηγών
Η μεταφορά κλειστών πηγών υπόκειται στους κανονισμούς Ασφαλούς Μεταφοράς Ραδιενεργών
Υλικών (IAEA SSS No. ST-1) και η άδεια δίνεται από την ΕΕΑΕ. Συνήθως το κουτί μεταφοράς της
πηγής ταυτίζεται με το δοχείο της πηγής (Κατηγορία Ι και ΙΙ).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σήμανση του κουτιού μεταφοράς. Στο Σχ.75 φαίνονται
οι σημάνσεις που χρησιμοποιούνται στα ραδιενεργά δέματα. Η κατηγοριοποίηση των δεμάτων
πραγματοποιείται με βάση:
o το Δείκτη Μεταφοράς &
o το μέγιστο ρυθμό δόσης σε οποιοδήποτε σημείο στην επιφάνεια του δέματος
Ο δείκτης μεταφοράς, είναι ο αριθμός που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία
(Σχ. 9.6):
Μετράται ο μέγιστος ρυθμός δόσης σε μονάδες millisieverts ανά ώρα (mSv/h) σε απόσταση
ενός μέτρου από τις εξωτερικές επιφάνειες του κουτιού μεταφοράς. Η υπολογιζόμενη τιμή
πολλαπλασιάζεται επί 100 και ο αριθμός που προκύπτει είναι ο δείκτης μεταφοράς.
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Δ.Μ. = μέγιστος ρυθμός δόσης @ 1.0m (mSv/h) * 100
Σχήμα 9.6 Τρόπος υπολογισμού του Δείκτη Μεταφοράς

Σχήμα 9.7. Σημάνσεις δεμάτων μεταφοράς ραδιενεργών υλικών. Ο αριθμός 7 στο κάτω μέρος της σήμανσης
υποδηλώνει ότι το δέμα περιέχει ραδιενεργό υλικό.

Ανάλογα με τον μέγιστο ρυθμό δόσης στην επιφάνεια του δέματος, η κατάταξη των σημάνσεων
γίνεται ως εξής:
Πίνακας 9.1: Κατηγορίες κόλων και υπερσυσκευασιών
Δείκτης Μεταφοράς
(Δ.Μ.)

Μέγιστος Ρυθμός Δόσης (Μ.Ρ.Δ.)
σε κάθε σημείο της εξωτερικής
επιφάνειας

Κατηγορία

0 ( α)

Μ.Ρ.Δ.≤0,005 mSv/h

Ι – ΛΕΥΚΟ

0< Δ.Μ.≤1

0,005 mSv/h<Μ.Ρ.Δ.≤0,5 mSv/h

ΙΙ – ΚΙΤΡΙΝΟ

1<Δ.Μ.≤10

0,5 mSv/h<Μ.Ρ.Δ.≤2 mSv/h

ΙΙΙ – ΚΙΤΡΙΝΟ

Δ.Μ.>10

2 mSv/h<Μ.Ρ.Δ.≤10 mSv/h

ΙΙΙ – ΚΙΤΡΙΝΟ(β)

(α) Εάν ο μετρούμενος ΔΜ δεν είναι μεγαλύτερος απο 0,05, η αναφερόμενη τιμή
μπορεί να είναι 0
(β) Πρέπει επίσης να μεταφέρεται υπό καθεστώς αποκλειστικής χρήσης
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9.4.1 Προϋποθέσεις για μεταφορά ραδιενεργών πηγών
Το δοχείο μεταφοράς των ραδιενεργών πηγών εξαρτάται από την ενεργότητα του
ραδιοϊσοτόπου και χωρίζεται σε Type A (μέτρια ενεργότητα) και Type B (υψηλή
ενεργότητα). Ο κατασκευαστής πρέπει μαζί με την πηγή να
αποστέλει συνοδευτικά έγγραφα τα οποία να αναφέρουν τον
τύπο του δοχείου μεταφοράς. Οι πηγές ραδιογράφησης είναι ως
επί το πλείστον Type B.
Οι πηγές κατά την μεταφορά τους πρέπει να φέρουν
ευανάγνωστη πινακίδα με τον δείκτη μεταφορά τους [White
I(0mSv/h), Yellow II(0.01mSv/h), Yellow III(0.1mSv/h)] αναλόγως
με την ενεργότητα του ραδιοϊοσοτόπου, το ραδιοϊσότοπο και
τον ρυθμό δόσης στο 1 μέτρο.
Οι πηγές κατά την μεταφορά τους πρέπει να είναι εντός της
θωράκισης.
Να έχει γίνει έλεγχος διαρροής.

Σχήμα 9.8: Δοχείο μεταφοράς
ραδιενεργούς πηγής Type B με
δείκτη μεταφοράς Yellow II.

Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητο (κλειστό ημιφορτηγό) εφοδιασμένο με αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού και μετασκευασμένο με σύστημα καθήλωσης των μεταφερόμενων
συσκευών ραδιογράφησης και των δοχείων αποθήκευσης πηγών. Η παραμονή των πηγών
στο αυτοκίνητο αυτό, επιτρέπεται μόνο κατά την μεταφορά τους.
Η άδεια μεταφοράς κλειστών πηγών δια παντός συγκοινωνιακού μέσου εκτός του
εγκριθέντος αυτοκινήτου του εργαστηρίου, μέσα στην επικράτεια και προς το εξωτερικό,
χορηγείται από την ΕΕΑΕ.
9.4.2 Απόρριψη ραδιενεργών πηγών
Όλες οι ραδιενεργές πηγές επιστρέφονται στον κατασκευαστή τους τηρώντας τους κανονισμούς
μεταφοράς των ραδιενεργών πηγών.

9.5 Τηρούμενα αρχεία
Από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή τον υπεύθυνο ασφάλειας πηγής τηρούνται τα αρχεία:
o Ατομικής δοσιμέτρησης του προσωπικού : η δοσιμέτρηση πραγματοποιείται με τα
δοσίμετρα που χορηγούνται από την ΕΕΑΕ και τα δοσίμετρα άμεσης ανάγνωσης
(στυλοδοσίμετρα) που διατίθενται από το εργαστήριο, των οποίων η ένδειξη θεωρείται
επικουρική για την εξέταση των συνθηκών έκθεσης του εργαζομένου. Το αρχείο
περιλαμβάνει τα αντίγραφα των επισήμων καταστάσεων των μηνιαίων δόσεων που
αποστέλλει η ΕΕΑΕ, για τις οποίες δόσεις οι εργαζόμενοι λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως,
καθώς

και

τις

ημερήσιες

καταστάσεις

με

τις

καταγραφείσες

ενδείξεις

των

στυλοδοσιμέτρων.
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o Πραγματοποιηθεισών ραδιογραφήσεων (ονομαστική κατάσταση συνεργείου, τόπος,
διάρκεια, ραδιογραφηθέντα αντικείμενα, χρησιμοποιηθείσα πηγή).
o Μεταφοράς πηγών ραδιοϊσοτόπων (ημερομηνία, διάρκεια, διαδρομή και ονοματεπώνυμο
των ατόμων που πραγματοποίησαν τη μεταφορά).
o Φόρτισης συσκευών ραδιογράφησης και δοχείων αποθήκευσης πηγών (containers).
o Βαθμονόμησης μετρητών πεδίου ακτινοβολίας : κάθε μετρητής βαθμονομείται ανά
εξάμηνο στο εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων της ΕΕΑΕ.
o Ελέγχου συστημάτων ασφαλείας.
o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
o Πιστοποιητικών επιθεώρησης - συντήρησης - ασφαλούς λειτουργίας συσκευών
ραδιογραφήσεων με χρήση ισοτόπου.
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10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η βιομηχανική ραδιογραφία διεξάγεται ασφαλέστερα με χρήση
θωρακισμένων θαλάμων. Ένα πλεονέκτημα που απορρέει είναι ότι καθίσταται δυνατή η
διεξαγωγή και άλλων εργασιών στο εγγύτερο περιβάλλον της ραδιογράφησης και οι δόσεις που
προκύπτουν, συμμορφώνονται με την αρχή της βελτιστοποίησης (ALARA). Έτσι λοιπόν αν οι
θωρακισμένοι θάλαμοι είναι σχεδιασμένοι και λειτουργούν σωστά, ο ρυθμός δόσης στους
εργαζόμενους δεν θα ξεπερνά τα 5mSv/y.
Ο θωρακισμένος θάλαμος είναι ένας κλειστός χώρος που παρέχει επαρκή θωράκιση από την
ιοντίζουσα ακτινοβολία στο περιβάλλον. Οι θάλαμοι αυτοί υπόκεινται σε ένα γενικό σχεδιασμό,
ο οποίος επιδέχεται διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται για ακτίνες Χ,
ακτίνες γ ή θωρακίζουν επιταχυντές.
Ο σχεδιασμός του θωρακισμένου θαλάμου επιτρέπει στην περιοχή έξω από το θάλαμο να μη
θεωρείται ελεγχόμενη ζώνη. Μέσα στο θάλαμο, ορίζεται ελεγχόμενη ζώνη μόνο κατά τη
διάρκεια της διενέργειας της ραδιογράφησης ή αν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των
πηγών.
Γύρω από το θωρακισμένο θάλαμο, ίσως
χρειαστεί να οριστεί μία επιβλεπόμενη
ζώνη

έτσι

ώστε

οι

δόσεις

των

επαγγελματικά εκτιθέμενων να είναι υπό
επίβλεψη. Υπό κανονικές συνθήκες σε μια
επιβλεπόμενη περιοχή δε χρειάζονται
πρόσθετα μέτρα ακτινοπροστασίας.
Για

τον

καθορισμό

των

ορίων

της

επιβλεπόμενης περιοχής και λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση και τους κινδύνους από

Σχήμα 10.1. Θωρακισμένος θάλαμος

την ιοντίζουσα ακτινοβολία ,πρέπει:
o Με κατάλληλα μέσα να καθοριστούν τα όρια της επιβλεπόμενης περιοχής.
o Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα σημεία εισόδου.
o Να υπάρχει περιοδική επίβλεψη ώστε αν χρειαστεί να επανακαθοριστούν τα όρια και να
γίνει λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων.

Ο σχεδιασμός των θωρακισμένων θαλάμων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι δόσεις που
προκύπτουν να υπακούουν στην αρχή της βελτιστοποίησης (ALARA) καθώς και σε πρόσθετα
περιοριστικά μέτρα που έχουν καθοριστεί από την Ρυθμιστική Αρχή.
Κατά το σχεδιασμό των θαλάμων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:
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1.
2.
3.
4.
5.

Θωρακίσεις
Δικλείδες ασφαλείας στις πόρτες
Σταθεροί ανιχνευτές ραδιενέργειας
Οπτικά και ηχητικά μέσα προειδοποίησης
Στοπ (κουμπί παύσης ακτινοβολίας) έκτακτης ανάγκης

Το περίγραμμα ενός θωρακισμένου θαλάμου φαίνεται στο σχήμα 10.1.

10.1. Σχεδιασμός θωράκισης
Πριν την κατασκευή ενός θωρακισμένου θαλάμου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός του με βάση
τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες. Στο σχεδιασμό αυτό συμπεριλαμβάνεται υπολογισμός
διαστάσεων του εσωτερικού του θαλάμου καθώς και του είδους, του πάχους και της
πυκνότητας του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη θωράκιση. Επίσης καθορίζονται οι
είσοδοι και οι αποστάσεις για τις κατειλημμένες περιοχές που βρίσκονται δίπλα, πάνω και κάτω
από την περιοχή έκθεσης. Ο σχεδιασμός του θαλάμου πριν από την κατασκευή του είναι
απαραίτητος, διότι ελαχιστοποιεί το κόστος εγκατάστασης και βοηθάει στο να αποφευχθούν
μετέπειτα διαδικασίες επιδιόρθωσης, εάν ο βαθμός προστασίας δεν είναι ο αναμενόμενος.
Για τη θωράκιση από πρωτεύουσα και σκεδαζόμενη ακτινοβολία που προέρχεται από ακτίνες Χ
ή γ, πρέπει αρχικά να γίνει υπολογισμός του πάχους αυτής, με βάση τα διαγράμματα
διαπερατότητας για κάθε είδος ακτινοβολίας. Oι αρχές θωράκισης είναι οι ίδιες με μικρές
διαφοροποιήσεις για τα δύο είδη των ακτινοβολιών. Στο σχεδιασμό αυτό, πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι εκτός από πρωτεύουσα και σκεδαζόμενη ακτινοβολία μπορεί να υπάρχει και το
φαινόμενο σκέδασης στον αέρα (sky shine effect) οπότε να απαιτείται θωράκιση οροφής.
Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ο ρυθμός δόσης, ο παράγοντας χρήσης και ο παράγοντας
κατάληψης.
Όταν η θωράκιση έχει κατασκευαστεί, δεν επιτρέπεται καμία περαιτέρω αλλαγή που να
επηρεάζει την ασφάλεια εκτός εάν πρόκειται για βελτίωσή της και έχει πάρει την έγκριση από
τη Ρυθμιστική Αρχή.
Όταν αλλάξει ο τύπος του ραδιοϊσοτόπου ή η ενεργότητα της πηγής ,ή η ενέργεια και η ένταση
της ακτινοβολίας, τότε ίσως απαιτηθεί η αναθεώρηση της θωράκισης του θαλάμου .
Σε κάθε περίπτωση τηρείται αρχείο με τα μετρούμενα επίπεδα ακτινοβολίας στο εσωτερικό του
θαλάμου και στις περιοχές γύρω από αυτό, και γίνεται σύγκρισή τους με τα αναμενόμενα
μέγιστα επίπεδα ακτινοβολίας.
Για τους θωρακισμένους θαλάμους:
o κατάλληλες οδηγίες παρέχονται στα σημεία πρόσβασης και άλλα κατάλληλα
σημεία εντός και εκτός των ελεγχόμενων περιοχών
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o καθορίζονται μέτρα ασφαλείας και ακτινοπροστασίας των εργαζομένων,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών οδηγιών λειτουργίας και διαδικασίες που αφορούν
την ελεγχόμενη ζώνη
o η πρόσβαση στους θαλάμους είναι περιορισμένη με τη χρήση κλειδαριών και δικλείδων
ασφαλείας. Ο βαθμός του περιορισμού που απαιτείται είναι ανάλογος με το μέγεθος και
την πιθανότητα των εκθέσεων που αναμένονται.

10.2. Έλεγχος της έκθεσης στους θωρακισμένους θαλάμους
Στους θαλάμους χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα ραδιοϊσοτόπων, ενεργοτήτων και λυχνιών
παραγωγής ακτίνων Χ.
Ο έλεγχος πρόσβασης στους θωρακισμένους θαλάμους, στηρίζεται κατά βάση στη χρήση
κατάλληλων συστημάτων μηχανισμών ασφαλείας (interlocks). Αυτά είναι εγκατεστημένα έτσι
ώστε να δημιουργείται ένας μηχανικός ή ηλεκτρικός σύνδεσμος ανάμεσα στο σύστημα έκθεσης
και στα σημεία εισόδου του θωρακισμένου δοχείου. Ο μηχανισμός αποτρέπει τα άτομα από την
είσοδό τους στο θωρακισμένο δοχείο κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Αν από λάθος συμβεί κάτι
τέτοιο, διακόπτει άμεσα την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στις λυχνίες παραγωγής ακτίνων
Χ ή θωρακίζει αυτόματα τις πηγές ακτίνων γ.
Στη ραδιογραφία με χρήση ακτίνων γ πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο ένα σύστημα
ανίχνευσης ακτινοβολίας. Αυτό είναι συνδεδεμένο με τα συστήματα ασφαλείας της πόρτας έτσι
ώστε να αποκλείει την είσοδο σε άτομα εάν ανιχνεύσει ακτινοβολία. Επίσης το σύστημα
ανίχνευσης ενεργοποιεί ακουστικά και οπτικά μέσα συναγερμού.
Σε κάθε θάλαμο υπάρχουν κουμπιά έκτακτης ανάγκης. Είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κάποιος να εκτεθεί σε πρωτεύουσα δέσμη ραδιενεργούς
ακτινοβολίας και φέρουν οδηγίες χρήσης. Επιτρέπουν την έξοδο του προσωπικού ή καλούν
βοήθεια. Ο ραδιογράφος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οφείλει να γνωρίζει πώς να
σταματήσει την έκθεση άμεσα.
Σε κάθε πόρτα του θαλάμου υπάρχει ευκρινώς ορατό, το σήμα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας,
το οποίο είναι ανθεκτικό στις συνθήκες του περιβάλλοντος, καθώς και σε κατάλληλα σημεία
ευκρινώς αναγνωρίσιμα οπτικοακουστικά μέσα.
Ενδεικτικά, χρησιμοποιούνται σαν χρώματα : το κόκκινο για περίπτωση κινδύνου, το πράσινο
για την ασφαλή πρόσβαση και το μπλε για πληροφορίες.
Η κονσόλα χειρισμού βρίσκεται εκτός του θωρακισμένου θαλάμου.

10.3. Λειτουργία των θωρακισμένων θαλάμων
Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που έχει λάβει την
απαιτούμενη εκπαίδευση.
Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εφόσον εργάζονται σε ελεγχόμενη ζώνη, πρέπει να υπόκεινται
σε ιατρικές εξετάσεις και να φορούν ατομικά δοσίμετρα. Τα δοσίμετρα αυτά είναι
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θερμοφωταύγειας και αμέσου αναγνώσεως. Επίσης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος
φορητός ανιχνευτής χώρου για τη μέτρηση των ρυθμών δόσης έξω από το θάλαμο.
Όταν ο ραδιογράφος εισέρχεται στο θάλαμο, πρέπει να κρατάει μαζί του έναν ανιχνευτή χώρου,
ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί με τη βοήθεια δοκιμαστικής πηγής ώστε να έχει διασφαλιστεί
η σωστή λειτουργία του.
Εάν ο θάλαμος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ειδικό σκοπό, ο οποίος δεν εντάσσεται στις
προδιαγραφές του σχεδιασμού του, πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της επιτόπιας (on
site) ραδιογραφίας, ώστε να διατηρηθούν οι δόσεις στα επίπεδα που ορίζονται από την αρχή
της βελτιστοποίησης (ALARA).
Έτσι, αν για παράδειγμα η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή ή στη θέση λυχνίας ακτίνων Χ
να χρησιμοποιηθεί πηγή ακτίνων γ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ρυθμός δόσης στο σημείο
ελέγχου δε ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια και ότι ειδικές σημάνσεις θα οριοθετούν τις
ελεγχόμενες περιοχές κοντά στην πόρτα.
Πριν ενεργοποιηθεί η λυχνία ή η ραδιενεργός πηγή τεθεί σε θέση εκπομπής, ο ραδιογράφος θα
πρέπει να επιβεβαιώσει ότι στο θάλαμο έκθεσης δεν υπάρχει προσωπικό. Η έκθεση θα πρέπει
να λαμβάνει χώρα μόνο όταν η πόρτα είναι κλειστή, η απαραίτητη θωράκιση είναι στη θέση της
και τα προειδοποιητικά σήματα βρίσκονται σε λειτουργία.
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11. Διαδικασίες επι τόπου ραδιογραφίας
Τις περισσότερες φορές η ραδιογραφία γίνεται επί τόπου και επηρεάζεται από ένα πλήθος
συνθηκών. Τέτοιες είναι η θέση διενέργειας της βιομηχανικής ραδιογραφίας και η γειτνίασή της
με περιοχές όπου κυκλοφορούν άτομα που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό, οι επικρατούσες
καιρικές συνθήκες, η ώρα και η μέρα ή άλλες ειδικές ή και αντίξοες συνθήκες. Λόγω της
πολυπλοκότητας αυτής, στην επί τόπου ραδιογραφία πρέπει να παίρνουν μέρος περισσότεροι
από ένας ραδιογράφοι.

11.1. Όρια της ελεγχόμενης περιοχής
Η επιτόπου ραδιογραφία πρέπει να γίνεται σε περιοχή με ειδικά μέτρα προστασίας. Η περιοχή
αυτή ορίζεται σαν ελεγχόμενη περιοχή και στα όριά της ο ρυθμός δόσης πρέπει να συμβαδίζει
με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η τιμή του ρυθμού δόσης εκτός της ελεγχόμενης ζώνης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα ανώτατα ετήσια όρια δόσεων για το κοινό,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη συχνότητα της
ραδιογράφησης,

καθώς

επίσης

και

τον

παράγοντα

κατάληψης. Οι ρυθμοί δόσης στα σύνορα, εφόσον γίνεται
χρήση κατευθυντήρων, κυμαίνονται από 7.5μSv/h έως 20
μSv/h ενώ χωρίς τη χρήση κατευθυντήρων φθάνουν στα
5000μSv/h. Παροδικά οι ρυθμοί αυτοί μπορεί να υπερβαίνουν
τις προαναφερθείσες τιμές. Αυτό δεν αποτελεί όμως
πρόβλημα ακτινοπροστασίας, μιας και οι ρυθμοί αυτοί θα
υφίστανται περιστασιακά.
Η οριοθέτηση της ελεγχόμενης περιοχής γίνεται με φυσικά
Σχήμα 11.1.Τυπικό στήσιμο επι
τόπου ραδιογραφίας

μέσα (υφιστάμενα τοιχώματα, λόφοι κ.α.) ή με τεχνητά μέσα
(μπάρες, σχοινιά κ.α.)

Επίσης υπάρχουν:
α) Προειδοποιητικές πινακίδες με το σήμα της ραδιενέργειας.
β) Προειδοποιητικά σήματα οπότε με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων επιτυγχάνεται
επιτήρηση.
γ) Επίβλεψη της ελεγχόμενης περιοχής, ώστε να επιτρέπεται σε αυτήν η είσοδος μόνο
εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
Οι ρυθμοί δόσης θα πρέπει να μετρηθούν σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία στα όρια της
ελεγχόμενης ζώνης και ιδιαίτερα στην περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης της δέσμης.
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11.2 Θωράκιση
Η δημιουργία κατάλληλης θωράκισης ελαττώνει το μέγεθος της ελεγχόμενης περιοχής και τη
δόση που παίρνουν οι ραδιογράφοι. Ένα μέσο θωράκισης είναι οι κατευθυντήρες οι οποίοι
δίνουν στη δέσμη ακτινοβολίας την επιθυμητή διεύθυνση. Είναι κατασκευασμένοι είτε από
απεμπλουτισμένο ουράνιο, είτε από βολφράμιο, είτε από μόλυβδο. Με τους κατευθυντήρες τα
σχήματα που παίρνουν οι δέσμες, είναι είτε κωνικά είτε πανοραμικά δακτυλιοειδή.
Συμπληρωματικά μέτρα θωράκισης όπως σκάγια, φύλλα ή και τούβλα μολύβδου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω μείωση των δόσεων.
Σε κάποιες περιπτώσεις, για την αύξηση της θωράκισης, γίνεται εκμετάλλευση κάποιων ήδη
υπαρχόντων μέσων όπως τοίχων, οχημάτων ή παρεμφερή αντικειμένων.
Για το σκοπό αυτό γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου.

11.3 Διοικητική οργάνωση
Στην επί τόπου ραδιογραφία , οι δυνατότητες χρήσης μηχανικών μέσων για τον περιορισμό της
έκθεσης δεν είναι πολλές, πρέπει να διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι από την διοίκηση και να
υπάρχει εκπαίδευση των εργαζομένων.
Η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος στην ελεγχόμενη περιοχή απαγορεύεται κατά τη διενέργεια της
ραδιογράφησης ενώ το σημείο ελέγχου για την έναρξη και την παύση της ραδιογράφησης
πρέπει να βρίσκεται εκτός της ελεγχόμενης περιοχής. Σε μερικές περιπτώσεις ο ραδιογράφος
πρέπει να μπει στην ελεγχόμενη περιοχή για να ξεκινήσει την έκθεση, να απομακρυνθεί από
αυτή (ή να μετακινηθεί σε μία θωρακισμένη περιοχή, όπως για παράδειγμα, σε σημείο όπου ο
ρυθμός δόσης είναι μικρότερος από 2mSv/h και ο χρόνος έκθεσης είναι μικρός) κατά τη
διάρκεια της έκθεσης και να επιστρέψει για να τερματίσει την έκθεση.
Όταν ο ραδιογράφος λειτουργεί το μηχάνημα ή αλλάζει τα film, πρέπει να υπάρχουν
αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας. Αυτά συνεισφέρουν στην ακτινοπροστασία του ίδιου του
ραδιογράφου αλλά και μειώνουν την ανάγκη επανέκθεσης.
Οι συσκευές έκθεσης θα πρέπει να ασφαλίζονται όταν δε βρίσκονται υπό άμεση επίβλεψη για
την αποτροπή κλοπής τους. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειδωμένη περιοχή κατά τη
διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους διακοπής των εργασιών.

11.4. Παρακολούθηση (monitoring)
Γίνεται με:
11.4.1. Προσωπικά δοσίμετρα
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας ή με φιλμ και τα αμέσου
αναγνώσεως. Είναι αυστηρά προσωπικά και όταν δε φοριούνται αποθηκεύονται σε περιβάλλον
καθαρό από ιοντίζουσα ακτινοβολία. Τα ατομικά δοσίμετρα μετρώνται και η δόση που έλαβε ο
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εργαζόμενος υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από το τμήμα δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ. Τα δοσίμετρα
αμέσου αναγνώσεως θα πρέπει να αξιοόγούνται περιοδικά από τον ραδιογράφο για τα επίπεδα
δόσης που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της ραδιογράφησης.
11.4.2. Φορητοί ανιχνευτές χώρου
Για την επιτόπου ραδιογράφηση, τουλάχιστον ένας φορητός
ανιχνευτής χώρου θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για κάθε ομάδα
εργασίας. Πριν ξεκινήσει η ραδιογράφηση, ο ανιχνευτής θα πρέπει
να ελεγχθεί με τη χρήση πηγής ελέγχου, ή τοποθετώντας το κοντά
στο δοχείο έκθεσης για τη λήψη δόσης αναφοράς. Αυτό
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του οργάνου καθώς και το ότι η πηγή
βρίσκεται σε θέση ασφαλείας. Μετά το τέλος της ραδιογράφησης
πρωταρχικός σκοπός του ελέγχου που γίνεται με τον ανιχνευτή είναι
η διαπίστωση της επαναφοράς της πηγής στη θωρακισμένη θέση
της ή η παύση λειτουργίας της λυχνίας ακτίνων Χ. Οι συσκευές
έκθεσης θα πρέπει πάντα να πλησιάζονται με τον ανιχνευτή
ανοιχτό.

Σχήμα 11.2. Χρήση του ανιχνευτή
χώρου για τον έλεγχο της συσκευής
έκθεσης

11.4.3. Προσωπικά συστήματα προειδοποίησης (Personal alarm monitors)
Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται εάν εκτεθούν σε δόση που ξεπερνά κάποιο καθορισμένο
κατώφλι, και παράγουν προειδοποιητικό σήμα είτε με ήχο, είτε οπτικά είτε με δόνηση. Τα
συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους ανιχνευτές χώρου.

11.5. Επιπρόσθετα μέτρα για τη ραδιογραφία με ακτίνες γ
Η επιλογή του ραδιοισοτόπου και της ενεργότητας για τη ραδιογραφία έχει γίνει με βάση την
αρχή ALARA. Συνήθως χρησιμοποιείται

192

Ir με μέγιστη ενεργότητα της τάξης των 1480GBq

75

(40Ci) ή Se με μέγιστη ενεργότητα της τάξης των 2960GBq (80Ci).
Οι διαδικασίες πρέπει να δοκιμάζονται και να χρησιμοποιείται μόνο εξοπλισμός που είναι
ειδικά κατασκευασμένος για γάμμα ραδιογραφία. Ο ραδιογράφος πρέπει να είναι
εξοικειωμένος με όλο τον εξοπλισμό, τον τρόπο λειτουργίας του και τα πιθανά προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν.
Η ραδιογραφία διεξάγεται μόνο όταν η συσκευή έκθεσης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Για το σκοπό αυτό γίνεται έλεγχος:
o των φορητών ανιχνευτών χώρου και των προσωπικών δοσιμέτρων.
o των οδηγών-σωλήνων, των καλωδίων ελέγχου και του τηλεχειρισμού.
o των κατευθυντήρων και της τοπικής θωράκισης.
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o τις μπάρες και στις ταινίες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ελεγχόμενης
περιοχής.
o τις προειδοποιητικές σημάνσεις και τα σήματα.
o των συνέργων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων τηλεχειρισμού
της πηγής.
o των υπολοίπων βοηθητικών εξαρτημάτων όπως οι σφιγκτήρες.
Πριν φύγει από τον τόπο που διεξάγεται η ραδιογραφία, ο ραδιογράφος εξετάζει οπτικά την
περιοχή για να εξασφαλίσει ότι κανένα μηχάνημα δεν έχει κάποια ζημιά. Η συσκευή
ραδιογραφήσεων και τα βοηθητικά εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα στο φορτηγό έτσι ώστε να
αποφεύγεται η καταστροφή τους κατά τη μεταφορά τους.
Πριν τη λειτουργία ενός μηχανήματος έκθεσης έχουν γίνει οι ακόλουθοι έλεγχοι:
o Έλεγχος στις συσκευές έκθεσης και στις άκρες των καλωδίων για φθορά,σκόνη ή
καταστροφή.
o Έλεγχος στις διάφορες βίδες για καταστροφή ή χαλάρωση.
o Επιβεβαίωση ότι ο μηχανισμός που κλειδώνει την πηγή λειτουργεί κανονικά.
o Έλεγχος στις άκρες του καλωδίου σύνδεσης για φθορά,καταστροφή ή οξείδωση.
o Έλεγχος των συνδέσεων μεταξύ του δοχείου έκθεσης και των καλωδίων.
o Έλεγχος όλων των καλωδίων και οδηγών-σωλήνων για σπασίματα, ρωγμές και συστροφές.
o Έλεγχος των προειδοποιητικών πινακίδων και των ετικετών των πηγών ως προς το αν είναι
ευανάγνωστα.
o Μέτρηση των επιπέδων ακτινοβολίας στην επιφάνεια της συσκευής έκθεσης για να
επιβεβαιωθεί ότι η πηγή είναι θωρακισμένη.
Εάν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα το σύστημα δε χρησιμοποιείται έως ότου αποκατασταθεί η
βλάβη.

11.6. Επιπρόσθετα μέτρα για τη ραδιογραφία ακτίνων x,
συμπεριλαμβανομένου τη χρήση επιταχυντών
Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω εφαρμόζονται σε όλες τις λυχνίες ακτίνων Χ, όπως
επίσης στους επιταχυντές καθώς και στη ραδιογραφία πραγματικού χρόνου. Η επιλογή της
τάσης της λυχνίας είναι στενά συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις για την ποιότητα της εικόνας της
ραδιογραφίας. Η τεχνική της έκθεσης (π.χ. η πηγή εσωτερικά ή εξωτερικά, μονός έναντι διπλού
τοιχώματος) επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την καλή ποιότητα της εικόνας και τη μείωση της
δόσης σε όσους εμπλέκονται στη ραδιογράφηση.
Οι ακόλουθοι έλεγχοι πραγματοποιούνται πριν από τη χρήση:
(α) έλεγχος για ορατές βλάβες σε όλα τα μέρη του εξοπλισμού
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(β) έλεγχος της λυχνίας ακτίνων Χ και όλα τα εκτεθειμένα άκρα του καλωδίου για τυχόν
φθορές, βρωμιά και υγρασία
(γ) έλεγχος στις βίδες και παξιμάδια για σφίξιμο και σπειρώματα για βλάβη.
(δ) έλεγχος των ηχητικών και οπτικών συστημάτων προειδοποίησης εκπομπής ακτινοβολίας.
(ε) έλεγχος της καλής λειτουργίας του χρονομέτρου
Στους επιταχυντές απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα ακτινοπροστασίας καθώς αυτοί παράγουν
ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας. Ο ρυθμός δόσης της πρωτεύουσας δέσμης στους επιταχυντές
μπορεί να φθάσει τα 4Gy/min για κινητό επιταχυντή έως τα 50mGy/min για φορητό. Είναι
φανερό ότι ο ρυθμός δόσης υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των συμβατικών ακτίνων Χ. Έτσι
γίνεται χρήση φορητών ανιχνευτών χώρου για υψηλές ενέργειες ακτίνων Χ και παλμικές δέσμες
(διάρκεια και συχνότητα παλμού) ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

11.7 Επιπρόσθετα μέτρα για την υποθαλάσσια ραδιογραφία
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
1) Κατάλληλη εκπαίδευση δυτών.
2) Πριν γίνει η βύθιση στο νερό, γίνεται έλεγχος των συνδέσεων του συστήματος ελέγχου
και του οδηγού σωλήνα με το δοχείο έκθεσης, ενώ η ραδιενεργός πηγή πρέπει να
βρίσκεται στη θέση ασφαλείας .
3) Μια σημαδούρα και μια συσκευή εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (για παράδειγμα, μία
στροβοσκοπική λάμπα) προειδοποιεί για τη θέση του δοχείου έκθεσης στο νερό.
4) Όλα ο εξοπλισμός, όπως για παράδειγμα οι ανιχνευτές χώρου, πρέπει να είναι
κατάλληλος για χρήση στο νερό.

11.8. Επιπρόσθετα μέτρα για αυτοκινούμενα συστήματα (Pipeline
Crawlers)
Στους pipeline crawlers, η χρήσιμη δέσμη περιορίζεται έτσι ώστε το εύρος της να μην είναι
μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τη ραδιογραφία. Ειδικά σήματα προειδοποιούν για τη
διενέργεια ραδιογράφησης με pipeline crawlers καθώς όταν αυτοί βρίσκονται στον υπό εξέταση
αγωγό δεν είναι ορατοί.
Χρησιμοποιούνται πρόσθετα προειδοποιητικά σήματα έξω από τον αγωγό τα οποία πρέπει να
λειτουργούν αυτόματα και να είναι ευδιάκριτα. Τέτοια είναι:
α) ένα οπτικό σήμα ως συμπληρωματικό του ηχητικού σήματος σε θορυβώδη περιβάλλοντα .
β) μια συσκευή προειδοποίησης που ενεργοποιείται με την ακτινοβολία όπου θα δείχνει τη
θέση του κινούμενου εξοπλισμού κατά μήκος του αγωγού.
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Εάν ο pipeline crawler χαλάσει, ο ραδιογράφος ίσως χρειαστεί να μπει στον αγωγό για να τον
επιδιορθώσει. Στην περίπτωση αυτή, πριν την είσοδο του ραδιογράφου στον αγωγό πρέπει να
γίνει έλεγχος ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το pipeline crawler δεν εκπέμπει ακτινοβολία και ότι η
ατμόσφαιρα στο σωλήνα είναι καθαρή από αναθυμιάσεις συγκόλλησης και τοξικά αέρια (π.χ.
από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης του ερπυστριοφόρου). Η χρήση ειδικής αναπνευστικής
συσκευής ίσως κριθεί απαραίτητη.
H ραδιογραφική πηγή και η πηγή οδηγός, πρέπει να βρίσκονται μέσα σε θωρακισμένα δοχεία
και δεν θα πρέπει να παράγουν ρυθμούς δόσης πάνω από 100μSv/h στην προσβάσιμη
επιφάνεια του αγωγού, όταν δεν είναι σε θέση έκθεσης. Αν μεταξύ διαδοχικών ανεξάρτητων
ραδιογραφήσεων ο pipeline crawler παραμείνει στον αγωγό, η περιοχή πάνω από την
επιφάνεια του αγωγού οριοθετείται ως ελεγχόμενη ή επιβλεπόμενη.
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12. Προετοιμασία αντιμετώπισης έκτακτων
περιστατικών
12.1. Εξοπλισμός εργαστηρίου
Σε κάθε εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και
πρόληψης ατυχημάτων κατά την διενέργεια των ραδιογραφήσεων. Αρμόδιος για την σύνταξη
του σχεδίου καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος του
εργαστηρίου.
Η σύνταξη και εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι χρονικά στάδια:
o Εκτίμηση κινδύνου.
o Απόκτηση εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
o Διατύπωση γραπτών οδηγιών.
o Εκπαίδευση προσωπικού.
Στο πρώτο στάδιο ο υπεύθυνος του εργαστηρίου θα πρέπει να εντοπισει και να αξιολογήσει
όλες τις πιθανές αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μία παρέκκλιση της κανονικής διαδικασίας
λήψης ραδιογραφιών και να καταγράψει πως αυτές μπορούν να επηρρεάσουν την ομαλή και
ασφαλή λειτουργία του εργαστηρίου. Πολύτιμος οδηγός στην αναγνώριση συνθηκών που
μπορεί να οδηγήσουν σε έκτακτη ανάγκη, είναι η μελέτη προηγούμενων ατυχημάτων στην
βιομηχανική ραδιογραφία όπως περιγράφονται στην σχετική βιβλιογραφία. Ανάλογα με το
είδος και την βαρύτητα της παρέκλισης θα πρέπει να εκτιμήσει το μέγεθος των συνεπειών στο
προσωπικό και στον κοινό πληθυσμό καθώς και να καθορίσει την συμμετοχή και τις
αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου στο σχέδιο.
Στην συνέχεια πρέπει να μεριμνήσει για την απόκτηση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης που
απαιτείται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
o Υλικά θωράκισης (μολυβδόφυλλα, μολύβδινα σφαιρίδια,καμπάνα) για την πρόχειρη
θωράκιση της πηγής μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών ανάκτησης,
o Τηλεσκοπικά εργαλεία για τον χειρισμό των πηγών από ασφαλή απόσταση,
o Βαλιτσάκι με εργαλεία και ανταλλακτικά,
o Σχοινιά – φάρους – προειδοποιητικές πινακίδες για τον αποκλεισμό της περιοχής.
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(β)

(α)

(γ)

Σχήμα 12.1. (α) Υλικά θωράκισης (μολυβδόφυλλα, μολύβδινα σφαιρίδια,καμπάνα) για την πρόχειρη θωράκιση
της πηγής μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών ανάκτησης (β) Τηλεσκοπικά εργαλεία, (γ) Βαλιτσάκι με
εργαλεία και ανταλλακτικά

Μετά την απόκτηση του εξοπλισμού ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να προετοιμάσει
γραπτές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκομένους στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι οδηγίες
πρέπει να είναι απλές και συνοπτικές και να περιγράφουν τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών αυτής.
Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνουν ονόματα και τηλέφωνα όλων των φορέων που πρέπει να
ενημερωθούν, διαβαθμισμένα ανάλογα με το επίπεδο της έκτακτης ανάγκης.
Στο τέλος ο υπεύθυνος θα πρέπει να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό ραδιογραφήσεων ώστε
αυτό να μπορεί άμεσα και με επιτυχία να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό. Η εκπαίδευση
δεν πρέπει να γίνει μόνο κατά την εισαγωγή του σχεδίου, αλλά
θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστηματα,
καθώς και να συμπληρώνεται με καινούργια δεδομένα που
μπορεί να έχουν προκύψει.
Τα σοβαρότερα ατυχήματα στο χώρο της βιομηχανικής
ραδιογραφίας έχουν καταγραφεί σε μία ειδική έκδοση του ΔΟΑΕ
(Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας) με τίτλο IAEA Safety
Report Lessons Learned from Accidents in Industrial Radiography.
Series No.7:
48 περιπτώσεις ατυχημάτων έχουν καταγραφεί και αναλυθεί για
Σχήμα 12.2. Ειδική έκδοση του ΔΟΑΕ
με τα σοβαρότερα ατυχήματα στη
βιομηχανική ραδιογραφία

να βοηθήσουν στην αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο
μέλλον και να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδηγούν σε
ακαταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η μελέτη και ομαδοποίηση των ατυχημάτων αυτών έχει καταδείξει ως πιο συχνές αιτίες τις
κάτωθι:
o Κακή κατάσταση του εξοπλισμού και πλημμελής συντήρηση του ιδίως στα μηχανικά μέρη
κίνησης και ασφάλισης της ραδιενεργού πηγής.
o Ελλιπής βοηθητικός εξοπλισμός.
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o Μη τήρηση των κανόνων φύλαξης και επίβλεψης του εξοπλισμού.
o Διοικητικές παραλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα και επίβλεψη του προσωπικού.
o Πτωχή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
o Απουσία «εν γένει» κουλτούρας ασφάλειας και διάθεση περιορισμένων ανθρώπινων ,
τεχνικών και οικονομικών πόρων.
o Παρατεταμένα ωράρια εργασίας και πίεση χρόνου.
Τα ατυχήματα καταγράφονται και κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την
σοβαρότητα τους και το επίπεδο δυνητικού κινδύνου που επιφέρουν. Στην αναφορά θα πρέπει
να καταγράφονται λεπτομερή στοιχεία των συνθηκών του ατυχήματος , τα εμπλεκόμενα άτομα
καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση του. Στο τέλος της αναφοράς θα πρέπει
να γίνεται αποτίμηση των συνεπειών και περιγραφή των ενεργειών που θα κάνει ο υπεύθυνος
του εργαστηρίου για την πρόληψη παρόμοιου περιστατικού. Οι συνέπειες των ατυχημάτων
μπορούν να ταξινομηθούν σε:
o Προβλήματα υγείας (καρινογενέσεις, άμεσα αποτελέσματα, θάνατος)
o Ρύπανση της περιοχής και του ευρύτερου περιβάλλοντος
o Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

12.2. Παραδείγματα ατυχημάτων στη βιομηχανική ραδιογραφία
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν κάποια ενδεικτικά ατυχήματα που έχουν συμβεί στην
βιομηχανική ραδιογραφία.
1ο Περιστατικό – Απώλεια πηγής:
Πηγή Ir-192 550GBq χρησιμοποιήθηκε να εξεταστεί η συγκόλληση χάλυβα σε σκάφος. Μετά το
πέρας της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός επιστροφής της πηγής στο θωρακισμένο
δοχείο – κοντέινερ. Λόγω βλάβης του μηχανισμού ασφάλισης η πηγή αποσυνδέθηκε από τον
οδηγό σωλήνα και έπεσε σε παρακείμενο
χαντάκι. Ο μετρητής ακτινοβολίας κατέγραψε
μείωση

του

ρυθμού

δόσης

λόγω

της

θωράκισης που πρόσφερε το τσιμεντένιο
χαντάκι και ο ραδιογράφος θεώρησε ότι η
πηγή επέστρεψε επιτυχώς στο κοντέινερ.
Πέντε

μέρες

χρησιμοποιήθηκε

μετά,
ξανά.

ο

εξοπλισμός
Ωστόσο

οι

προκύπτουσες ακτινογραφίες ήταν κενές
αποκαλύπτοντας ότι η πηγή έλειπε από το

Σχήμα 12.3. Αποσύνδεση της πηγής στον οδηγό σωλήνα
εντός του κοντέινερ.

κοντέινερ.
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Τελικά η πηγή εντοπίστηκε κοντά στη θέση που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά, δηλαδή
η πηγή ουδέποτε επέστρεψε με επιτυχία εντός του κοντέινερ.
Αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού είναι η αναίτια ακτινοβόληση 78 ατόμων. 63 άτομα
έλαβαν δόση μέχρι 11mSv, ενώ τα υπόλοιπα 15 άτομα έλαβαν δόση από 11 έως 150mSv.
Η αναίτια ακτινοβόληση θα είχε αποφευχθεί εάν ο ραδιογράφος είχε χρησιμοποιήσει σωστά
τον μετρητή ρυθμού δόσης. Το κοντέινερ θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί για ακτινοβολία τόσο
ακριβώς μετά την χρησιμοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς της πηγής όσο και πρίν την
μεταφορά της στο μεταφορικό μέσο και την εκκένωση της περιοχής. Επίσης ένας τελευταίος
έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν όταν το κοντέινερ επιστράφηκε στον χώρο
αποθήκευσης, διότι σε αυτή την περίπτωση θα είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα ότι η πηγή λείπει.
2ο Περιστατικό – Απώλεια πηγής:
Πηγή Ir-192 1100GBq αποσυνδέθηκε από το καλώδιο κίνησης και δεν επέστρεψε στο κοντέινερ.
Ως συνέπεια η πηγή έφυγε από την συσκευή ραδιογραφήσεων και κατέληξε στο έδαφος. Ο
ραδιογράφος δεν χρησιμοποίησε μετρητή ακτινοβολίας και συνεπώς του διέφυγε το
περιστατικό της απώλειας της πηγής.
Στη συνέχεια ένας περαστικός που παρατήρησε ένα γυαλιστερό μεταλλικό αντικείμενο πήρε την
πηγή στο σπίτι του αγνοώντας την επικινδυνότητα της.Η πηγή ήταν χαμένη για τέσσερεις μήνες.
Ως αποτέλεσμα είχε τον θάνατο 8 ατόμων μεταξύ των οποίων ο περαστικός , μέλη της
οικογένειάς του και συγγενείς.
Το περιστατικό αυτό θα είχε αποφευχθεί εάν
o ο ραδιογράφος είχε χρησιμοποιήσει τον μετρητή ακτινοβολίας για να εξακριβώσει την
ασφαλή επιστροφή της πηγής,
o η πηγή έφερε πάνω αναγνωρίσιμα σημάδια που να δηλώνουν την επικινδυνότητά της.
3ο Περιστατικό – Έκθεση άκρων:
Ένας βοηθός ραδιογράφου στην προσπάθεια του να αλλάξει φίλμ τοποθέτησε τα δάκτυλά του
πάνω στο παράθυρο λυχνίας ακτίνων-Χ αγνοώντας ότι αυτή είναι σε λειτουργία.Λόγω αστοχίας
του χρονομέτρου η έκθεση δεν σταμάτησε στον προκαθορισμένο χρόνο. Το οπτικό φως
προειδοποίησης έκθεσης είχε χαλάσει και δεν είχε επισκευαστεί και ταυτόχρονα ο ραδιογράφος
είχε τυλίξει την συσκευή με ταινία για να μειώσει το επίπεδο θορύβου και συνεπώς ήταν
δύσκολο να ακουστεί το ηχητικό σήμα προειδοποίησης . Ο ραδιογράφος παρατήρησε ότι η
λυχνία ακτίνων-Χ είναι σε λειτουργία και αμέσως την έθεσε εκτός λειτουργίας.
Ωστόσο, τα δάκτυλα του πρώτου ραδιογράφου ακτινοβολήθηκαν για μερικά δευτερόλεπτα
λαμβάνοντας τοπική δόση 6 Sv. Συνέπεια αυτής της δόσης ήταν η εξέλκωση των άκρων
δακτύλων του ραδιογράφου.
Τα λάθη που έγιναν σε αυτό το ατύχημα είναι:
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o Ο ραδιογράφος δεν ακολούθησε τους κανόνες που απαιτούν τόσο στην απομόνωση της
λυχνίας ακτίνων-Χ μετά από κάθε έκθεση όσο και στη χρήση οργάνου ελέγχου
ακτινοβολίας κατά την είσοδο στην ελεγχόμενη περιοχή.
o Ο ραδιογράφος είχε απομονώσει τα προειδοποιητικά συστήματα ασφαλείας
4ο Περιστατικό – Αναίτια έκθεση προσωπικού:
Ένας ραδιογράφος είχε άδεια να ελέγξει έναν σωλήνα σε σταθμό συμπιεστή αερίου. Ο
ραδιογράφος πριν την ακτινοβόληση είχε τοποθετήσει προειδοποιητικά φράγματα καθώς
επίσης έθεσε σε λειτουργία τα προειδοποιητικά σήματα πριν και κατά την διάρκεια της
ακτινοβόλησης.
Ενώ είχε ήδη κάνει αρκετές ραδιογραφήσεις ο εργαζόμενος, είδε από το βάθος του σωλήνα να
έρχονται δύο άλλοι εργαζόμενοι που είχαν και εκείνοι άδεια εργασίας και ήλεγχαν το εσωτερικό
του σωλήνα. Η δόση που υπολογίστηκε ότι έλαβαν οι δυο εργαζόμενοι ήταν 0.2mSv.
Αυτή η αναίτια ακτινοβόλήση θα είχε αποφευχθεί εάν είχε εξασφαλιστεί η σωστή επίβλεψη της
περιοχής και είχαν ενημερωθεί όλοι οι εργαζόμενοι κατάλληλα από τον υπεύθυνο του έργου
5ο Περιστατικό – Λαθεμένη χρήση προσωπικού δοσιμέτρου:
Ένας ραδιογράφος πέθανε από λευχαιμία. Δούλεψε στον χώρο της βιομηχανικής ραδιογραφίας
για 20 χρόνια και η συνολική δόση σύμφωνα με τα αρχεία ατομικής δοσιμετρίας που είχε λάβει
μέχρι τότε ήταν περίπου 100mSv.
Ωστόσο, μετά τον θανατό του έγινε έρευνα ως προς την πραγματική δόση που είχε δεχθεί και
υπολογίστηκε ότι είχε λάβει περίπου 10Sv ολόσωμη δόση ενώ το δεξί του χέρι είχε λάβει δόση
μεγαλύτερη από 100Sv. Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο
συγκεκριμένος

ραδιογράφος

διενεργούσε

διαδικασίες

με

ραδιενεργές

πηγές

είτε

χρησιμοποιώντας εσφαλμένες πρακτικές είτε αγνοώντας τα μέτρα προστασίας. Ωστόσο, θα
μπορούσε να μην είχε λάβει τόσο υψηλή δόση ο εργαζόμενος εάν χρησιμοποιούσε σωστά το
δοσίμετρο, διότι σε αυτή την περίπτωση θα φαινόταν ότι θα λάμβανε σχετικά υψηλή δόση κάθε
μήνα και συνεπώς θα λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει μελετήσει πολλά ατυχήματα που έχουν
συμβεί στον χώρο της βιομηχανικής ραδιογραφίας και τα συμπεράσματα στα οποία έχει
καταλήξει συνοψίζονται στα εξής:
o Πολλά ατυχήματα θα είχαν αποφευχθεί εάν ο εργαζόμενος ακολουθούσε πιστά τις
οδηγίες ασφαλούς χρήσης των ιοντιζουσών πηγών/μηχανημάτων (π.χ. να μην θέτει εκτός
λειτουργίας τους διακόπτες ασφαλείας (interlocks)).
o Επίσης, τακτικότερος έλεγχος λειτουργίας των μηχανημάτων θα μπορούσε να είχε
αποτρέψει αρκετά ατυχήματα.
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o Σωστή εκπαίδευση καθώς επίσης και συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες των
εργαζομένων οδηγεί είτε στην αποτροπή ατυχημάτων είτε στην καλύτερη και
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
o Δεν πρέπει ποτέ ο φόρτος ή/και το κόστος εργασίας να υπερκεράζει την ασφάλεια κοινού
και εργαζομένων (π.χ. ελλιπής αριθμός ραδιογράφων με πτυχίο Level II).
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