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1. Wstęp.

Projekt Pracowni Zaml<riętychŻródeł Promieniotwórczych eZŻĄ i Pracowni Badń
Strukturalnych (PBS) Wydziału Fizyki UwB, Kampus Uniwersytetu w BiĄmstoku,
ul. Konstantego Ciołkowskiego lL, t5-245 Białystok, opracowano w oparciu o:
- Projekt rozmieszczenta źródęłi aparatury - zńączniki - rys. 4,
- Założenia pracy w Pracowni Spektroskopii Móssbauerowskiej eZŻY,- Zńożęnia pracy w Pracowni Spektroskopii Komptonowskiej eZŻP),- Założenia pracy w Pracowni Badań Strukturalnych (PBS),
- Założenia pracy w Pracowni Fizyki ZagrożenŚrodowiska(PZŻY1,
- Zebrane informacje o projektowanych osłonach stałych,
- Ustawę Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 -

Obwieszczęnię Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dńa 24 sĘcznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002t. w sprawie dokumentów
wymaganychprzy składaniu wniosku o wydanie zezwoleniana wykonywanię działalności
związanej z narażeniem na dzińanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu
wykonywaniatej działalności (Dz. U. z2002r. Nr 220 poz. l851; zmiany z2004r.: Nr 98
poz. 98l;zmiany z2006r.: Nr 127 poz. 883; zmiany z2009r.: Nr 71 poz.610),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie przypadków,
w których działalnośó związana z narńęniem na promieniowanie jonizujące nie podlega
obowiązkowi uzyskania zęzwolenia albo zg]oszenia) oraz ptzypadków, w których moze
byó wykonywana na podstawie zgłoszenia. (Dz. U. z 2002r. Nr 137 poz. 1153; zmiany
z2004t.: Nr 98 poz. 980),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy zę źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 140,
poz.994),

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia ż002 r. w sprawie odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa j ądrowego (Dz. U . w 230, poz. 1925),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego (Dz. U. w 20,poz. 168),

- Polską Normę PN-86/J-80001. Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X
i gamma. Obliczanie osłon stałych (PKN,MiJ),

- Projekt pracowni izotopowej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UwB,
z dnia2.I2.1998 r.

- Projekt budowlany Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, WydziŃ Fizyki oraz Instytut
Chemii, z dnia30.09.2009r., tom 2, częśó 9 P-Aneks P-poz.,

- Projekt wykonawczy Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii oraz
Wydział Matematyki i Informatyki, z dnia 30.06.20l0t., tom 1,

- Pismo z dnia l5.0I.20I4 r. w sprawie klasy odporności pożarowej budyŃów..., Biuro
konsultingowe Feniks,

- Projekt konstrukcji pojemnika PRT-Cs z dnia 16.07.1985,
- Projekt zmian w konstrukcji pojemnika PRT-Cs z dnia 08.03.1989,

2. Opis usytuowania.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku zlokalizowany jest na działkach nr 1018/1,
1018/4, 966, I0l5, 1032 obręb I0 przy ulicy Konstantego Ciołkowskiego - rys. 1. Teren
Kampusu bezpośrednio sąsiaduj e z następuj ącymi obszarami :

- od południa ul, Konstantego Ciołkowskiego (w przebudowie),
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- od wschodu istniejące ogródki działkowe,
- od północy ul. Letniska (i ul. 11 Listopada),
- od zachodu ul. Wiosenna.

Podstawowy dojazd do Kampusu jest od ulicy 11 Listopada. Możliwy jest równieżwjazdna
teren kampusu drogą pożarową od ul. Konstantego Ciołkowskiego (aktualnie ulica
w przebudowie).

Kampus Uniwersytetu Białostockiego tworzą cztery budynki o wysokości od dwóch
lWydziń Fizyki - budynek niski/ do trzech kondygnacji /Instytut Chemii, Instytut Biologii
oraz Wydział Matematyki i Informatyki - budyŃi średniowysokie/. BudyŃi w.w.
wydzińów i instytutów usytuowanę są przy wewnętrznych ulicach l<rzyżujących się na placu
- symbolu Syntezy Nauk - rys. 2.

3. Opis budynku Wydziału rĘki.

Budynek Wydziału Fizyki (budynek B.1 - tys. 2 i rys. 3) ma 2 kondygnacje, jest
niepodpiwniczony. Łączy się on z jednokondygnacyjnym budyŃiem Uniwersyteckiego
Centrum Kultury (UCK - budynek B.3) o tej samej wysokości.

Budynek Wydziału Fizyki klasyfikuje się do kategorii ZL I| zagrożenia ludzi. Klasa
odpomości pożarowej ,,B" (zgodnie zę stanem faktycznym - zń. Nr 5) /budynek niski,
dwukondygnacyjnyl- w jednej strefie z UCK.

4. opis pracowni PZŻP i PBs Wydziału rĘki.

Pracownia Zamkniętych Żródeł Promieniotwótczych eZŻĄ i Pracownia Badan
Strukturalnych (PBS) Wydziału Fizyki, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Konstantego Ciołkowskiego lL, 15-245 Białystok, zwanę dalej pracowniami,
zlokalizowane są w budynku Wydziału Fizyki na parterze (rys. 3 i rys. 4). W skład PZZP
wchodzą pomieszczenia 1052 - Pracownia Fizyki Zagtożeń Środowiska, 1054 - Pracownia
Spektroskopii Móssbauerowskiej oraz 1056 - Magazyn Żródęł lzotopowych. Pracownia
Badń Strukturalnych (PBS) znajduje się w pomieszczeniu 1060 i 1052.

W pomieszczęniu 1052 - Pracownia Fizyki Zagrożeń Środowiska znajdują się
pracownie studenckie. Pracownie studenckie będą obsługiwane przez pracowników pracowni
PZZP oraz PBS.

W pomieszczenill 1054 - Pracownia Spektroskopii Mossbauerowskiej znajdują się
pracownia mossbauerowska, pracownia komptonowska oraz pracownie studenckie.

W pomieszczeniu 1056 - Magazyn Żródeł Izotopowych znajduje się magazyn
zamkniętych żródeł promieniotw órczy ch i odpadów promieniotwórczych.

W pomieszczeniu 1060 - Pracownia Badań Strukturalnych znajdują się Pracownia
Badń Strukturalny ch oraz pracownie studenckie.

Wymienione wyżej pracownie i pomieszczenia wchodząw skład Zakładu Fizyki Ciała
Stałego (ZFCS) Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

4.1 Pomieszczenie 1052 - Pracownia Fizyki ZagrożeńŚrodowiska.

Wymiary pomieszczenia 7,39x6,27 m, wysokość 3,7 m, powierzchnia 4I,5 m2.

W pomieszczeniu będą stanowiska studenckiej pracowni fizycznej (pomiary na źródełkach
kalibracyjnych i źródle rtg - mini X). Żtódełka kalibracyjne wykorzystywane w ćwiczeniach
będą przechowywane w pomieszczeniu w stalowej kasecie z zamkiem. Kaseta będzie
zabezpieczona w sposób mechaniczny ptzed możliwością wyniesienia z pracowni.
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Wejście i wyjście z pracowni możliwe jest przy pomocy kart elektronicznych (dostęp
elektroniczny - brak klamki z obu stron, ęlektrozaczep). W sytuacji awaryjnej możliwe jest
opuszczenie pomieszczenia poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku - blokada drzwi
zostanie usunięta (będzie można opuścić pomieszczenie) i zostanie wysłany sygnał do
stanowiska monitoringu (24 godzinne stanowisko na terenie Kampusu). Istnieje równięż
możliwość otworzęnia drzwi za pomocą klvcza - klucze do pomieszczeń, do których jest
dostęp elektroniczny, nie będą wydawane pracownikom.

Strop żelbetowy, ściany (dwie) płyta g-k (4xl2,5 mm) na profilu stalowym
z wypełnieniem wełną mineralną, ściana szklana grubości 19 cm - patio i ściana zevłnętrzna
żelbetowa z oknami.

Pracownia sąsiaduje z Pracownią Nowoczesnych Systemów Energii - 1050, patio,
korytarzem, Pracownią Spektroskopii Móssbauerowskiej - 1054o terenem zewnętrznym -
teren zielony. Nad pracownia znajduje się teren I Pracowni Fizycznej.

4.2. Pomie szczęnie 1 054 - Pracownia Spektroskopii Móssbauerowskiej.

Wymiary pomieszczęnia I0,22x7,39 m, wysokość 3,70 m, powierzchnia 67,9 m2.
W pomieszczeniu będą stanowiska pomiarowe:

o - stanowiska Pracowni Spektroskopii Komptonowskiej z dwoma spektrometrami
komptonowskimi ze żródłami 137-Cs (aktualna aktywnośó 1.95 TBq ) iz4l-^rrt
(aktualna aktywność 35.3 GBq ).

o stanowiska Pracowni Spektroskopii Móssbauerowskiej wyposżone w spektrometry
móssbauerowskie składające się z napędów zę źródłarni, elęktronicznych układów
napędowych, detektorów i systemu akwizycji danych. Planowane jest ustawienie
pięciu torów pomiarowych i korzystanię z siedmiu źródeł móssbauerowskich (57-Co).

o - stanowiska studenckiej pracowni fizycznej.

Studenci w ramach studenckiej pracowni fizycznej będą korzystaó z istniejących
naukowych stanowisk pracowni.

Wejście i wyjście z pracowni mozliwe jest przy pomocy kart elektronicznych (dostęp
elektroniczny) - tak jak w puŃcie 4.1.

Strop żelbetowy, ściany (dwie) płyta g-k (4xI2,5 mm) na profilu stalowym
z wypełnieniem wełną mineralną, ściana zelbętowa - klatka schodowa i magazyn żródęł oraz
ściana zev,rnętrzna żelbetowa z oknami.

Pracownia sąsiaduje z Pracownią Fizyki Zagrożeń Środowiska- 1052, korytarzem,
klatką schodową, Magazynem Żródeł Izotopowych - 1056, Pomieszczeniem porządkowym -
1058, Pracownią Badań Strukturalnych - 1060, terenem zewnętrznym - teren zielony. Nad
pracownia znajduje się teren I Pracowni Fizycznej i Klaster Komputerowy.

4. 3. Pomię szczenie l 05 6 - Magazyn Żródęł Izotopowych.

Wymiary pomieszczęnia 2,27x2,5ż m, wysokośó 2,34 m, powierzchnia 4,9 m2.
W pomieszczeniu będzie magazyn fuódeł promieniotwórczych i odpadów
promieniotwórczych.

Wejście do magazynu możliwe jest przy uzyciu klucza - brak dostępu elektronicznego
- klamka z obu stron. Dostęp do magazylupoprzez pracownię mossbauerowską.

Strop i ściany żelbetowe - minimalna grubość 15 cm,
Wentylacja mechaniczna - l0 wymian na godzinę - wentylacja pracuje w systemie

24 godziwrym.
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Magazyn sąsiaduje z Pracownią Spektroskopii Mossbauerowskiej - |054, klatką
schodową, korytarzem, pomieszczeniem porządkowym - 1058. Nad magazynem znajduje się
klatka schodowa.

4.4. Pomieszczenie 1060 - Pracownia Badań Strukturalnych.

Wymiary pomieszczenia 8,27x3,0 m, wysokośó 3,70 m, powierzchnia 27,7 m2.

W pomieszczeniu będą stanowiska pomiarowe:
o - dyfraktometr rentgenowski HZG-4.
o - dyfraktometr rentgenowski PANalytical Empyrean.
o - stanowiska studenckiej pracownifizycznej.

Studenci w ramach studenckiej pracowni fizycznej będą korzystać z istniejących
naukowych stanowisk pracowni.

Wejście i wyjście z pracowni możliwe jest przy pomocy kart elektronicznych (dostęp
elektroniczny) - tak jak w punkcie 4.1 .

Strop zelbetowy, ściany (trzy) płyta g-k (4xl2j mm) na profilu stalowym
z wypełnieniem wełną mineralną i ściana zewnętrznażelbetowa z oknami.

Pracownia sąsiaduje z Pracownią Spektroskopii Mossbauerowskiej 1054,
pomieszczeniem porządkowym - 1058, korytarzem, pokojem biurowym - |06ż, terenem
zewnętrznym- teren zielony. Nad pracownia znajduje się teren Klastera Komputerowego.

5. Założenia działalności ze źródłami promieniowania.

Ze względu na rodzaj działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo
atomowe - uruchamiamy pracownie, w których mają być stosowane źródła promieniowania
jonizującego, w tym pracownię rentgenowską. W pracowniach będziemy stosować
i przechowywać źródŁapromieniotwórcze oraz stosować aparaty RTG.

Jako uzasadnienie podjęcia dzińalności podajemy: stosowanie i przechowywanie
żródeł promieniotwórczych do celów naŃowych i dydaktycznych oraz stosowanie aparatów
RTG do celów naŃowych i dydaktycznych.

6. Dawki graniczne.

Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. tt 20, poz. 168), dawka grariczna,
wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna) wynosi :

- 20 mSv/rok lub inaczej 0.4 mSv/tydzień - dla osób zatrudnionych w waruŃach
nat ńenia na promieniowanie j on izujące.

- 1 mSv/rok lub inaczej 0.02 mSv/tydzięń- dla osób z ogółu ludności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych
waruŃów bezpiecznej pracy ze źródłatrti promieniowania jonizującego (Dz, U. nr l40, poz,
994) określa, że stopień osłabienia promieniowania jonizującęgo przez ściany zewnęttzne
i stropy pracowni zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu kolejnych
12 miesięcy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizującego, związanej
zprowadzeniem działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni,ptzehłaczającej:

- 0.1 milisiwerta (mSv) w przypadku pracowni zlokalizowanych w budyŃu
mieszkalnym albo w budyŃu zarieszkania zbiorowego (lub inaczej
0.002 mSv/tydzień);



Projekł
PZŻP i PBS Wvdziąłu Fizyki UwB - Kąmpus UwB, Wvdziął Fizvki, ul. K. Ciołkowskieso 1L, 15-245 Bi,

- 0.3 milisiwerta (mSv) w
0.006 mSv/tydzień);

- z uwzględnieniem czasu rlarażęnia
i rodzaju stosowanych osłon.

przypadku pozostałych pracowrri Qub inaczej

tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac

Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 t. (Dz. U. z 2012 r. poz.264 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe), art. 17 ust. 1 wprowadza
podziń na dwie kategorie pracowników:

1) kategorię A obejmującą pracowników,którzy mogą byó nuażeni na dawkę skuteczną
ptzekaczającą 6 mSv (milisiwertów) w ciągu roku lub na dawkę równoważną
przekaczającą ttzy dziesiąte wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry
i kończyn, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1; (dawce
skutecznej 6 mSv w ciągu roku odpowiada dawka 0.12 mSv/tydzień);
2) kategorię B obejmującą pracowników, którry mogą byó narażeni na dawkę skuteczną
przekaczająaą I mSv w ciągu roku lub na dawkę równowżną przel<raczającą jedną
dziesiątą wartości dawek granicznych dla soczewek oczu, skóry i kończyn, określonych
wprzepisach wydanych na podstawie art.25 pkt l, i któtzy nie zostali zaliczęni do
kategorii A.

Zgodnie z zalęceniarti Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) do
obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem X i gamma używa się dawki pochłoniętej
w powietrzu (kerma) wyrazonej w cGy (centygreje).

Dawce skutecznej 0.4 mSv/tydzień odpowiada dawka pochłonięta 0.0348 cGyltydzień :
348 s.tGyltydzięń.
Dawce skutecznej 0.12 mSv/tydzień odpowiada dawka pochłonięta 0.01044 cGyltydzień =

104.4 slGyltydzień.
Dawce skutecznej 0.002 mSv/tydzień odpowiada dawka pochłonięta 0.000174 cGyltydzień =

I.74 1lGyltydzięń.
Dawce skutecznej 0.006 mSv/tydzień odpowiada dawka pochłonięta 0.000522 cGyltydzień:
5.22 pGyltydzień.
Dawce skutecznej 0.02 mSv/tydzień odpowiada dawka pochłonięta 0.00174 cGyltydzień =

17.4 slGyltydzień.

Przy użytkowaniu wszelkich źródęł promieniowania jonizującego obowiązuje tzvł.
zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), polegająca na takim organizowaniu
pracy (uzytkowania fuódeł), aby dawki otrzymywane ptzez ludzi były tak niskie, jak to jest
możliwę do osiągnięcia w rozsądny sposób.

W niniejszym projekcie osoby zatrudnione na terenie pracowni zostńy
zakwalifikowane do kategorii B obejmującą pracowrików, którzy mogą byó narażeni na
dawkę skuteczną przehaczającą 1 mSv (i mniejszą niZ 6 mSv w ciągu roku) i do obliczeń
przyjmuję dawkę pochłoniętą 104.4 slGyltydzień. Studenci lub osoby ptzebywające na terenie
pracowni zostńy zakwalifikowane do osób z ogołu ludności (zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizującego (Dz. U. nr 20, poz. 168)). Pozostałe osoby, przebywające poza terenem
pracowni, zostały zakwalifikowane do kategorii osób z ogółu ludności (zgodnie
zRozporządzenięm Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006t. w sprawie szczegółowych
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waruŃów bezpiecznej ptacy ze źtódłami promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 140, poz.

994)) i do obliczeń przyjmuję dawkę pochłoniętą 5.22 1lGyltydzień.

7. Czas narażenia na promieniowanie.

r spektrometr komptonowski ze źródłem l37-Cs jest eksploatowany w systemie ciągłym,
tj. przez 168 godzin na tydzień, przy czym obsługa spektrometru ogranicza się do
2 godzinnatydzień.

. spektrometr komptonowski ze źtódłem Z4l-Amjest eksploatowany w systemie ciągłym,
tj. ptzez 168 godzin na tydzień, p|zy czym obsługa spektrometru ogtanicza się do
ż godzinnatydzień.

. spektrometr mossbauerowski ze źródłami 57-Co jest eksploatowany w systemie ciągłym,
tj. przez 168 godzin na tydzień, przy czym obsługa spektrometru ogranicza się do
10 godzin natydzień.

. dyfraktometr rentgenowski HZG-4 jest eksploatowany w systemie ciągłym, tj. przez 168
godzin na tydzień, przy czym obsługa dyfraktometru ogranicza się do 10 godzin na
tydzień.

. dyfraktometr rentgenowski PANalytical Empyrean będzie eksploatowany w systemie
ciągłym, tj. przez 168 godzin na tydzień, przł czym obsługa dyfraktometru będzie
ograniczona do 1 0 godzin na tydzień.

. czas pracy na stanowisku studenckiej pracowni fizycznej (pomiary na zródełkach
kalibracyjnych, utządzeniu mini X i stanowiskach pomiarowych) ogranicza się do
5 godzin natydzieńna jednego studenta.

8. Wyposażenie pracowni PZŻP i PBS w źródła i urządzenia.

1. Pracownia PBS jest wyposażona w dyfraktometr rentgenowski HZG4 produkcji NRD.

- generator IRYS - typowe wartości prądu i natężenia wynoszą odpowiednio 35 kV
i 30 mA, maksymalne wartości odpowiednio 80 kV i 55 mA, maksymalna moc
posiadanej lampy wynosi 2.5 kW.

2, Pracownia PBS będzie wlrposażona w dyfraktometr rentgenowski PANalytical
Empyrean.

- generator 4 kW,
- lampa rentgenowska ceramicznaCu LFF, moc 2.2kW,
- lub lampa rentgenowska ceramiczna Mo LFF, moc 3.0 kW,
- maksymalne napięcie generatora 60 kV,
- maksymalny prąd l00 mA,
- Promieniowanie uboczne < 1 pSv/h w odległości 10 cm od konsoli.

3. Pracownia PBS jest wyposażonaw urządzenie mini X.

- generator 9 W (50 kV i 80 pA),
- napięcie na lampie l0 - 50 kV,
- prąd 5 - 200 pA,
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4. PracowniaPZŻP posiada lub planuje korzystaó z następujących źródeł:

1. 137-Cs typu GC S7. 02l0.1 - spektrometr Cs
aktywnośó maksymalna 3700 GBq
okres połowicznego zaniku 30 lat
energia promieniowania E6=0.7 MeV
równoważna wartość stałej ekspozycyjnej f, = 8.0.10-3 cGy.mz.h-l.GBq-'
wlw żródło znajduje się w pojemniku dopuszczonym do transportu na zasadach
transportu specjalnego spełniającym jednocześnie fuŃcję pojemnika roboczego
zgodnie z pismem Z-Y l03.016.0I l47 4l l494l89

2. 24|-Am - żrodło pierścieniowe - spektrometr Am
aktywność maksymalna 37 GBq
okres połowicznego zaniku 432.7 lat
energia promieniowania E6:60 keV
równoważna wartość stałej ekspo zy cyjnej T, : I .7 6. l0-3 cGy.m2.h- l 

. GBq- l

wlw żródło znajduje się w obudowie wolframowej spektrometru lub w magazynie
źródeł w pojemniku ołowianym.

3. 57-Co żródło mossbauerowskie
aktywność maksymalna 2.ż GBq
okres połowicznego zaniku 272 dni
energia promieniowania E6:0. l 25 MeV
równoważna wartość stałej ekspo zy cyjnej f , =?. 1 0-3 cGy.m2.h- l 

. GBq-'
wlw żtódło znajduje się w osłonie ołowianej na końcu wibratora (napędu) lub
w magazynię źródeł w pojemniku ołowianym.

4. żródęłka kalibracyjne (22-Na, 54-Mn, 57-Co, 60-Co, 65-Zn, 75-Se, 90-Sr, l09-Cd
l 33-Ba, l 37-Cs, 1 55-Eu l 70-Tm, 204-Tl, 2 1 0-Po, 226-Ra, 24I - Am)
aktywność maksymalna pojedynczego źrodła - 925 kBq,
aktywność standardowa pojedynczego żrodła - 370 kBq lub l00 kBq,
wlw żródła będą umięszczone w kasetkach ptzy stanowiskach pomiarowych lub
w magazynię źródeł.

9. Rozm ies zczenie źr ó d,el,

Rozmieszczeniaźródeł pokazano na rysuŃu 4.
Wszystkie źródłabędą ptzechowywane na terenie pracowni. Żródła, z których się nie

korzysta będą zdane do magazynu źródęł.
Każde stanowisko posiada taki rodzaj osłon, aby dawka tygodniowa od wszystkich

stanowisk otrzymana przez pracownika (studenta i innych) nie przekraczała dawki podanej
w puŃcie 6 - Dawki graniczne.

Wszystkie stanowiska są (lub będą) wykonane w taki sposób aby moc dawki
w normalnych warunkach pracy w odległości 10 cm od osłon, obudów lub barier nie
przekaczała l pSvłr (nie dotyczy górnych powierzchni stanowisk - nie są to miejsca pracy
w normalnych waruŃach).

10. WenĘlacja - wymagania.

W pracowni jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa. Wentylacja pracuje
w systemie 24 godzinnym.

Pomieszczenie l O52 - Pracownia Fizyki Zagrożeń Środowiska - 1.5 wymiany na
godzinę.
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, Pomieszczęnię 1054 - Pracownia Spektroskopii Mossbauerowskiej - 1.5 wymiany na
godzinę.

Pomieszczenie 1056 -MagazynŻródeł - 10 wymian na godzinę.
Pomieszczenie 1060 - Pracownia Badań Strukturalnych - 1.5 wymiany na godzinę.

1 1. Sygnalizacja i oznaczenia.

Dtzvłi wejściowe do pracowni powinny być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej
pracy ze źródłatrti promieniowania jonizującego (Dz. U. nr l40, poz, 994), załączniki,
zil,ączniknr l,wzót nr 1 i 3)

Drzwi wejściowe do magazynu hódeł i odpadów promieniotwórczych powinny być
oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłarrti promieniowania jonizującego
(Dz.U. nr 140, poz. 994), zńączniki, zńącznik nr 2) onz zgodnie zRozpotządzeniem Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego
paliwa jądrowego (Dz. U. nr 230, poz. 1925), zńączniki, załącznik nr 4).

Wszystkie vrządzenia lub stanowiska posiadające żródła promieniowania jonizującego
będą oznakowane na zev,nątrz znakięm ostrzegawczym ptzed promieniowaniem zgodnie
zUstawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. z ż0I2 r. poz. 264 -
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe), zńącznikrr 3.

Sygnalizacja świetlna informująca o pracy z promieniowaniem nie będzie wykonana -

stanowiska są (lub będą) wykonane w taki sposób aby moc dawki w normalnych waruŃach
pracy w odległości 10 cm od osłon, obudów lub barier nie przekraczała1 pSvłr (nie dotyczy
górnych powierzchni stanowisk - nie są to miejsca pracy w normalnych waruŃach).

12. Wyposażenie pracowni PZŻP i PBS.

Pracownia jest wyposazona w przyrząd dozymetryczny do pomiaru mocy dawki
promieniowania jonizującego RUST 3 z sondą SSU 3 (scyntylator y). Do pomiaru skazeń
służy w/w RUST 3 z sondami SSU 3 (scyntylatory ct i B). Wszystkie wymienione vłyżęj
przyrządy posiadają wńne świadectwa wzorcowania i znajdują się na terenie pracowni.

Pracownia posiada ponadto stanowisko do ciągłego pomiaru mocy dawki w oparciu
o przytząd RUST 3 z sondą SSU 3 (scyntylator y).

13. Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej.

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej w pracowni pełniony będzie pIzęz osobę
(osoby) posiadającą uprawnienia typu IOR-I do pełnienia funkcji inspektora ochrony
radiologicznej. Pracownia jest i będzie obsługiwanaprzez pracowników ZFCS posiadających
ważnę zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prac
z promieniowaniem j onintjącym.

Aktualnie wszyscy pracownicy pracowni PZŻP i PBS są objęci kontrolą
środowiskow4, z wyjątkiem inspektora OR, który jest pod kontrolą dawek indywidualnych.
Kontrola środowiskowa i indywidualna jest prowadzona przy pomocy dozymetrów
środowiskowych lub indywidualnych (TLD) przez IFJ w Krakowie.
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