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Metoda badania szczelności źródeł

Sposób przeprowadzania badania szczelności źródęł został opracowany zgodnie
zvlyĘcznymi badania szczelności zamkniętychźródeł promieniowania ustalonymiprzez CLOR.
Sposób ten polega na sprawdzeniu skażeń, które w wyniku nieszczelności źrodła
promieniowania mogą pojawić się na źródle lub powierzchni urządzenia, w którym się ono
znajduje, a nie na badaniu szczelności samej kapsułki (obudowy) źródŁa.
Skażenia powierzchni spowodowane nieszczelnością zamkniętych fuódeł promieniowania mogą
być sprawdzanę przęz pomiar miernikiem skazeń jedną z następujących metod:
- bezpośredni pomiar skazeń powierzchni urządzenia izotopowego,
- pośredni pomiar skażeń - pomiar wymźLzu pobranego z powierzchni urządzenia izotopowego
lub z powieruchni źrodła uzytkowanegobez stałej osłony.
Bezpośredni pomiar skazeń można stosować, gdy z urządzenia wymontowano źródło
promieniowania i gdy miejsca pomiarów są dostępne dla sondy.
Pośredni pomiar skażeń metodą wymazów naleĘ stosować wszędzie tan, gdzie niemozliwy jest
pomiar bezpośredni - gdy niemożliwe jest usuwanie źrodła z urządzenia lub gdy miejsca
pomiarów są niedostępne dla sondy - otazzpowieruchni źródeł uzytkowanychbez stałych osłon.
Pomiar skażeń naleĘ przeprowadzaó w miejscach, w których tło nie przel<racza więcej niz
o 50oń tła promieniowania naturalnego.
W czasię sprawdzania skaźeń wządzenia izotopowego wykonywanę czynrlości powinny być
zgodne z instrukcją eksploatacyjną tego urządzenia.
leżeli instrukcja obsługi urządzenia przewiduje rozładovlywanie źródła z urządzenia lub
pojemnika dla celów eksploatacyjnych, naleĘ w tym czasie przeprowadzić okresowe badanie
skażeń urządzenia. A{ie naleĘ wymontowywać źródla promieniowania wyłącznie dla
przeprowadzenia pomiarów skażeń/.
Badania szczelności zamknięĘch źródeł promieniowania metodą pomiaru skazeń mogą
przeprowadzać jedynie osoby, które posiadają świadectwo ukończenia kursu ochrony przed
promieniowaniem typu IOR- 1.

Aparatura i sprzęt pomocnicry.

Do pomiarów naleĘ zastosować miernik skazeń promieniotwórczych typu Rust 3 zaopatrzony
w sondę dostosowaną do rodzaju promieniowania emitowanego przez źródło. Ponadto, naleĘ
przygotow ac przed rozpoczęciem pomiarów następuj ący sprzęt pomocniczy :

o tacametalowa lub plastikowa,
o woreczki foliowe,
o pensety,
. tampony 50 o 50 mm,
. tozpuszczalnik niereagujący z materiałem powierzchni, zktfuej będą pobierane wymazry @p.

5%o tońwor kwasku cytrynowego, Ioń rońwót płynu do mycia nacryń,,Ludwik", itp.),
o rękawiczki gumowe lub lateksowe,
o fartuch ochronny,
o przybory do mycia rąk,
o znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem,
o przybory do pisania, w tym również do oznaczenia woreczków plastikovvych.



pomiar skażeń.

Pomiar skżeń naleĘ wykonywać zgodnie z wyĘcznymi badania szczelności zamknięty0h
źródeł promieniowania i z instrukcją eksploataryjną danego vrządzenia. W przypadku wyĘcia
skażeń naleĘ przeprowadzić adkużanie zgodnie z punktem V. Odkażanie zawartym w
wytycznych badania szczelności zamknięty ch źródęł promieniowania.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności źródła promieniowania naleĘ postępować zgodnie z
puŃtem VI. Postępowanie ze źródłami nieszczelnymi. wytycmych ... i jeżeli to mozliwe
przeŁ,azać uszkodzone źródło do producenta.
Kńde badanie szczelności źróóeł lnlezy ewidencj onować.
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