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Metoda badania szczelności źródeł

Sposob przeplowadzania badania szczelności źródęł został opracowany zgodnie

zwytycznymibadania szczelności zamkniętychźródęł promieniowania ustalonymlprzęz CLOR.
Sposób ten polega na sprawdzeniu skażeń, które w wyniku nieszczelnoŚci Żrodła

promieniowania mogą pojawić się na żrod|ę lub powierzchnt urządzenia. w którym się ono

znajduje, a nie na badaniu szczelności samej kapsułki (obudowy) źrodła.

Skazenia powierzchni spowodowane nlęszczelnością zamkniętych żródęł promieniowania mogą

być sprawdzane przęzpomiar miernikiem skazeń jedną z następujących metod:

- b ezpo średni pomiar skazeń p owi erzchn t urządzenia izotop owe go,

- pośredni pomiar skazeń - pomiar wymazu pobranego z powierzchni urządzenia izotopowego

lub z powierzchnl żrodła uzytkowanego bez stałej osłony.
Bezpośredni pomiar skazeń można stosowaó, gdy z urządzenia wymontowano
promieniowania i gdy miejsca pomiarów są dostępne dla sondy,
Pośredni pomiar skażeń metodą wymazów należy stosować wszędzie tam, gdzie niemożliwy jest

pomiar bezpośredni - gdy niemozliwe jest usuwanię źródła z urządzenia lub gdy miejsca

pomiarów są niedostępne dla sondy - oraz zpowierzchni żródeł użytkowanych bez stałych osłon.

Pomiar skazeń naleĘ przeprowadzac w miejscach, w ktorych tło nie przektacza więcej niz
o 50oń tła promieniowania naturalnego.
W czasie sprawdzania skażęń urządzenta izotopowego wykonywane czynności powinny byĆ

zgodne z instrukcją eksploatacyjną tego urządzenta.
JeżęIl instrukcja obsługi urządzenta przewiduje rozładowywantę źrodła z urządzenia lub

pojemnika dla celów eksploatacyjnych, należy w tym czasię przeprowadzić okresowe badanie

skazeń lrządzenta, /l.{ie na|eży wymontowywać źród|a promieniowania wyłącznie dla
przeprowadzenia pomiarów skażeń/.
Badania szczelności zamkniętych żródeł promieniowania metodą pomiaru skażen mogą

przeprowadzaó jedynte osoby, które posiadają świadectwo ukończenia kursu ochrony przed

promieniowaniem typu IOR- 1 .

Aparatura i sprzęt pomocniczy.

Do pomiarów nalezy zastosować miernik skażeń promieniotwórczych typu Rust 3 zaopatrzony w

sondę dostosowaną do rodzaju promieniowania emitowanego przęz żrodło. Ponadto, należy

przy g otow ac pr ze d r o zp o czę ciem pomi arów następuj ący sprzęt pomo cni czy :

o taca metalowa lub plastikowa,
o woreczki foliowe,
o pensety,
. tampony 50. 50 mm,
. rozpuszczalnlk niereagujący z matertńem powierzchni, z której będą pobierane \Ąymazy (np,

5Ya roztwor kwasku cytrynowego,Ioń roztwór płynu do mycia naczyń,,Ludwik",itp.),
o rękawiczki gumowe lub lateksowe,
o farluch ochronny,
o przybory do mycia rąk,
. znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem,
o przybory do pisania, w tym równiez do oznaczenia woreczków plastikowych.

żrodło



pomiar skażeń.

Pomiar skażeń na|eĘ wykonywać zgodnie z vłytycznymi badania szczelności zamkniętych
żródeł promieniowania i z instrukcją eksploatacyjną danego lrządzenia. W przypadku wykrycia
skażeń naleĘ przeprowadzió odkażanie zgodnie z punktem V. Odkażanie zawartym w
vry ty czny ch b adani a s zcze lno ś c i zamknięty ch źr ó deł promi eni owani a.

W przypadku stwierdzęnia nieszczelności żródła promieniowania naleĘ postępować zgodnte z
puŃtem VI. Postępowanie ze źród|ami nieszczelnymi. v,ryĘcznych ... i jeże|i to mozliwe
przekazac uszkodzonę źródło do producenta.
Każdę badanie szczelności źródeł naleĘ ewidencjonować.
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