Èiastka 122

Zbierka zákonov è. 345/2006

Strana 2421

Príloha è. 9
k nariadeniu vlády è. 345/2006 Z. z.

POIADAVKY NA SKÚKY ZDROJOV A SPÔSOBY OVEROVANIA ICH PARAMETROV
DÔLEITÝCH Z H¼ADISKA RADIAÈNEJ OCHRANY
A. Skúky zdrojov ionizujúceho iarenia
1. Parametre zdrojov ionizujúceho iarenia dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany sú
a) charakteristika a vlastnosti zdrojov ionizujúceho iarenia,
b) charakteristika a vlastnosti obalov rádioaktívnych iarièov.
2. Charakteristika a vlastnosti zdroja ionizujúceho iarenia sa overujú skúkou
a) preberacou,
b) dlhodobej stability,
c) prevádzkovej stálosti.
3. Parametre pod¾a bodu 1 sa sledujú, merajú, hodnotia, overujú a evidujú
a) pri výrobe, dovoze a distribúcii zdrojov ionizujúceho iarenia v rozsahu potrebnom na posúdenie zhody so
schváleným typom,
b) pri odbere zdrojov ionizujúceho iarenia v rozsahu stanovenom na preberaciu skúku,
c) pri pouívaní zdrojov ionizujúceho iarenia v rozsahu stanovenom na skúku dlhodobej stability a na skúku
prevádzkovej stálosti.
4. Preberacia skúka sa vykonáva pri odbere alebo po intalácii zdroja ionizujúceho iarenia v rozsahu potrebnom na
posúdenie zhody so schváleným typom, ustanovenom slovenskými technickými normami alebo ustanovenom pri
typovej skúke výrobcom alebo dovozcom zdroja ionizujúceho iarenia. Výsledky preberacej skúky sa uvádzajú
v protokole. Náleitosti pouitej metodiky a náleitosti protokolu o skúke sú uvedené v èasti E.
5. Preberacia skúka obsahuje, ak ide
a) o otvorený rádioaktívny iariè, overenie údajov uvedených v jeho sprievodnom liste, ak je technicky moné,
b) o uzavretý rádioaktívny iariè, skúku tesnosti a overenie údajov uvedených v jeho osvedèení, ak je technicky
moné,
c) o zariadenie, ktorého súèasou je uzavretý rádioaktívny iariè,
i) overenie údajov uvedených v jeho osvedèení, ak je technicky moné; ak je uzavretý rádioaktívny iariè pevnou súèasou zariadenia, jeho výrobné èíslo sa neoveruje,
ii) overenie jeho funkènosti a kvality riadiacich, ovládacích, bezpeènostných, signalizaèných a indikaèných
systémov,
iii) overenie jeho prevádzkových parametrov a vlastností pod¾a technickej dokumentácie vzh¾adom na jeho úèel
pouitia,
iv) stanovenie dozimetrických velièín a presnosti stanovení týchto velièín z h¾adiska úèelu pouitia,
d) o generátor ionizujúceho iarenia a zariadenie, pri ktorého èinnosti vznikajú rádionuklidy,
i) overenie ich funkènosti a kvality riadiacich, ovládacích, bezpeènostných, signalizaèných, indikaèných a zobrazovacích systémov,
ii) overenie ich prevádzkových parametrov a vlastností pod¾a technickej dokumentácie vzh¾adom na ich úèel
pouitia a súlad preverených charakteristík s poiadavkami technických noriem,
iii) stanovenie dozimetrických velièín a presnosti stanovení týchto velièín z h¾adiska úèelu pouitia.
6. Skúka dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho iarenia okrem uzavretých rádioaktívnych iarièov sa vykonáva
a) periodicky v intervaloch stanovených pri preberacej skúke,
b) pri kadom podozrení na nesprávnu funkciu zariadenia, ktorého súèasou je zdroj ionizujúceho iarenia,
c) po údrbe alebo oprave zariadenia, ktorého súèasou je zdroj ionizujúceho iarenia, a po údrbe alebo oprave,
ktorá by mohla ovplyvni vlastnosti alebo parametre overované skúkou dlhodobej stability,
d) ak výsledky skúky prevádzkovej stálosti signalizujú, e vlastnosti a parametre nezodpovedajú technickej dokumentácii zdroja ionizujúceho iarenia.
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7. Skúka dlhodobej stability sa vykonáva v rozsahu stanovenom pri typovom schva¾ovaní, prípadne spresnenom pri
preberacej skúke, spôsobom zodpovedajúcim slovenským technickým normám, ak sa na vykonanie skúky vzahujú.
8. Skúka dlhodobej stability uzavretých rádioaktívnych iarièov sa vykonáva pri
a) podozrení na netesnos,
b) odovzdaní uzavretého iarièa inému drite¾ovi povolenia,
c) periodicky, a to v závislosti od podmienok pouitia uzavretého iarièa, prièom sa rozliujú
i) zmiernené podmienky pouitia (neagresívne prostredie v neprístupnom priestore, bez rizika mechanického
pokodenia, napr. kontrolné dozimetrické iarièe),
ii) bené podmienky pouitia (neagresívne prostredie v priemysle, napr. eliminátory náboja alebo hrúbkomery
v textilnom a papiernickom priemysle alebo pri výrobe plastických hmôt),
iii) saené podmienky pouitia (agresívne prostredie alebo zvýené riziko mechanického pokodenia),
iv) osobitne saené podmienky pouitia.
9. Intervaly skúok dlhodobej stability a skúok prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych iarièov sa urèia
pri preberacej skúke a nesmú by dlhie, ako sú uvedené v tabu¾ke.
10. Výsledky skúky dlhodobej stability sa uvádzajú v protokole. Náleitosti protokolu o skúke sú uvedené v èasti E.
11. Skúka dlhodobej stability sa nevzahuje na otvorené rádioaktívne iarièe, technologické celky jadrových zariadení ani na rádioaktívny odpad.
Tabu¾ka  Intervaly skúok dlhodobej stability uzavretých rádioaktívnych iarièov
Podmienky pouitia
zmiernené
Ploné iarièe emitujúce iarenie alfa

bené

saené

osobitne saené

5 rokov

3 roky

1 rok

1 rok

Ploné iarièe emitujúce iarenie beta s aktivitou
vyou ako 40 MBq.cm-2

10 rokov

5 rokov

2 roky

menej ako 2 roky

Ploné iarièe emitujúce iarenie beta s aktivitou
niou ako 40 MBq.cm-2 a hrubím prekryvom

15 rokov

10 rokov

3 roky

3 roky

Dvojpláové iarièe emitujúce iarenie gama
s vyou aktivitou a jednopláové iarièe
gama s niou aktivitou

15 rokov

10 rokov

3 roky

3 roky

iarièe s Ra-226 dvojpláové

15 rokov
(etalóny)

10 rokov
(onkológie,
iariè trvalo
v puzdre alebo
v aplikátore)

5 rokov
(onkológie,
bené
pouitie)

3 roky

Neutrónové iarièe dvojpláové (RaBe, PuBe,
AmBe, Cf)

15 rokov
(fyzikálne
aplikácie
v laboratóriu)

10 rokov

5 rokov
(terénne
pouitie bez
ïalieho
puzdra)

3 roky

iarièe vysielajúce nízkoenergetické fotóny

10 rokov
(etalóny)

5 rokov

2 roky

2 roky

12. Skúka prevádzkovej stálosti sa vykonáva v rozsahu a intervaloch urèených pri preberacej skúke a tie vdy po
údrbe alebo oprave zdroja ionizujúceho iarenia, ktorá by mohla ovplyvni skúanú vlastnos alebo parameter.
Skúku prevádzkovej stálosti generátorov ionizujúceho iarenia vykonáva prevádzkovate¾.
13. Skúka prevádzkovej stálosti uzavretých rádioaktívnych iarièov sa vykonáva oterom povrchu èastí zariadení,
ktoré prichádzajú do styku s uzavretým rádioaktívnym iarièom.
14. Výsledky skúky prevádzkovej stálosti sa zaznamenajú v protokole.
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B. Overovanie tesnosti uzavretých rádioaktívnych iarièov
1. Overovanie tesnosti uzavretých rádioaktívnych iarièov sa vykonáva alebo priamymi metódami, alebo nepriamo
meraním povrchovej rádioaktívnej kontaminácie iarièa. Skúky dlhodobej stability uzavretých rádioaktívnych
iarièov, ktorým sa skonèila doba platnosti osvedèenia alebo uplynula doba pouite¾nosti, vykonávajú sa pri jednopláových iarièoch v lehotách 12 mesiacov, pri dvojpláových v lehotách 24 mesiacov.
2. Ak nie je odporúèaná iná hodnota, pokladá sa iariè za netesný, ak boli prekroèené nasledujúce hodnoty aktivity
testovacieho média
a) pri skúkach oterom priamo na iarièi a pri skúkach ponorením do kvapaliny 200 Bq,
b) pri skúkach oterom na náhradnej skúobnej ploche 20 Bq,
c) pri emanaèných skúkach 200 Bq poèas dvanástich hodín.
3. Ak je zistená netesnos, musí sa na to pouívate¾ iarièa bezodkladne upozorni. Ten potom musí zariadi, aby iariè bol vyradený z prevádzky a riadne zabezpeèený proti zneuitiu. Ak ide o znaènú netesnos s viac ako stonásobným prekroèením uvedenej medznej hodnoty, musí by uzavreté okolie iarièa, resp. zariadenia dovtedy, kým sa
nevykoná skúka kontaminácie a prípadne aj dekontaminácia odbornou intitúciou.
4. Nezávisle od èíselného výsledku skúky sa má pouívate¾ovi odporuèi náhrada alebo oprava iarièa, ak boli zistené vidite¾né pokodenia, ktoré by mohli v blízkom období vies k netesnosti iarièa. To platí najmä vtedy, ak ide
o iariè aplikovaný pacientom v rámci lieèby.
5. Osvedèením uzavretého rádioaktívneho iarièa sa preukazuje jeho trieda odolnosti a ïalie jeho vlastnosti overené
v rámci typového schva¾ovania. Ak uzavreté rádioaktívne iarièe nemôu by z technických dôvodov oznaèené
znaèkou a výrobným èíslom, v osvedèení sa tieto údaje neuvádzajú.

C. Osvedèenie uzavretého rádioaktívneho iarièa
Osvedèenie uzavretého rádioaktívneho iarièa obsahuje
a) identifikaèné èíslo osvedèenia,
b) výrobné èíslo uzavretého rádioaktívneho iarièa,
c) údaje o druhu rádionuklidu,
d) údaje o aktivite uzavretého rádioaktívneho iarièa a dátum jej merania, údaj o najväèom obsahu základného rádionuklidu alebo údaj o kermovej výdatnosti vo vzduchu v Gy.m-2.s-1 s uvedením dátumu, na ktorý sa vzahuje,
e) údaje o chemickej a fyzikálnej forme rádionuklidu a jeho nosièa,
f) údaje o rozmeroch uzavretého rádioaktívneho iarièa,
g) údaje o spôsobe zabezpeèenia uzavretosti rádioaktívneho iarièa alebo údaje o jeho ochrannom obale,
h) stupeò odolnosti uzavretého rádioaktívneho iarièa daného typu,
i) preh¾ad výsledkov vykonaných skúok,
j) odporúèaný èas pouívania uzavretého rádioaktívneho iarièa a ïalie podklady na plánovité overovanie jeho
tesnosti,
k) èas platnosti osvedèenia,
l) dátum vystavenia osvedèenia,
m) názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá osvedèenie vystavila, jej identifikaèné èíslo
a meno, funkciu a podpis oprávnenej osoby.

D. Sprievodný list otvoreného rádioaktívneho iarièa
Sprievodným listom otvoreného rádioaktívneho iarièa sa preukazujú velièiny, parametre a vlastnosti otvoreného rádioaktívneho iarièa. Sprievodný list obsahuje
a) identifikaèné èíslo,
b) údaje o druhu rádionuklidu,
c) údaje o chemickej a fyzikálnej forme rádionuklidu a jeho nosièa,
d) dátum vystavenia sprievodného listu,
e) názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá sprievodný list vystavila, jej identifikaèné
èíslo a meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.
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E. Poiadavky na vykonávanie skúok, pouitú metodiku a protokol o skúke
1. V metodike, v protokoloch a v tatistickom hodnotení výsledkov meraní sa musia pouíva pojmy, názvy velièín a
ich jednotiek pod¾a platných predpisov a noriem.
2. Metodika na vykonávanie skúok obsahuje
a) identifikaèné údaje osoby iadajúcej o povolenie na vykonávanie skúok alebo poskytovanie sluieb v oblasti
radiaènej ochrany,
b) meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala metodiku,
c) druh skúky,
d) zdroj ionizujúceho iarenia, pre ktorý je metodika vypracovaná,
e) zoznam literatúry a odkazov na normy alebo odporúèania,
f) zoznam prístrojov a pomôcok,
g) dokumentáciu k zariadeniu poadovanú na vykonanie skúky.
3. Pre kadý test sa uvedie
a) charakteristika meraného parametra,
b) prístroje a pomôcky (parametre, kvalita, metrológia, kalibrácia),
c) postup merania a spôsob získavania výsledkov merania (opis merania, schéma geometrického usporiadania
merania, pouité velièiny, jednotky),
d) postup výpoètu, algoritmus, tatistické hodnotenie výsledkov, interpretácia,
e) tolerancia meraného parametra, poiadavky na presnos a reprodukovate¾nos merania,
f) hodnotenie výsledkov, porovnanie so smernými, resp. medznými hodnotami.
4. Vzorový protokol merania obsahuje
a) èíslo protokolu,
b) identifikaèné údaje osoby vlastniacej povolenie na vykonávanie skúok alebo poskytovanie sluieb vrátane èísla povolenia a doby jeho platnosti,
c) identifikáciu osoby, ktorá vykonala meranie, skúku alebo poskytla slubu,
d) druh a predmet skúky alebo sluby, identifikáciu skúobného postupu a metodiky pouitej pri meraní,
e) dátum vykonania skúky, merania alebo poskytnutia sluby,
f) pecifikáciu miesta a podmienok merania,
g) identifikáciu objednávate¾a skúky, merania alebo sluby,
h) identifikaèné údaje pracoviska, na ktorom bola skúka vykonaná, umiestnenie zdroja ionizujúceho iarenia,
i) podrobnú identifikáciu skúaného zdroja ionizujúceho iarenia (jeho komponenty, typ, výrobné èísla, dátum
výroby, dátum intalácie, v prípade rádioaktívneho iarièa, oznaèenie preskúaného iarièa pod¾a údajov uvedených na iarièi, napr. vyrytím alebo vyrazením, uvedenie rádionuklidu, aktivity a výrobného èísla iarièa alebo oznaèenia zariadenia a výrobného èísla zariadenia, do ktorého je iariè zabudovaný),
j) predloenú poadovanú dokumentáciu,
k) pouité prístroje a pomôcky (dátum poslednej kalibrácie),
l) zoznam meraných parametrov, prièom pre kadý test sa uvedie
i) názov parametra,
ii) podmienky merania,
iii) záznam výsledkov merania (poèet vykonaných meraní, pouité velièiny a jednotky),
iv) výsledok merania, presnos a reprodukovate¾nos, tolerancia a zistená odchýlka od tolerancií,
v) èiastkové hodnotenie (vyhovel/nevyhovel),
m) súhrnný preh¾ad výsledkov jednotlivých testov skúky (parameter, poiadavka, nameraná hodnota, hodnotenie),
n) pri vykonávaní preberacej skúky návrh rozsahu skúok dlhodobej stability a prevádzkovej stálosti,
o) pri vykonávaní skúky rádioaktívneho iarièa opis vidite¾ných pokodení iarièa (napr. trhlinky, vruby, miesta
korózie alebo oderu),
p) ak ide o meranie vzoriek, opis kadej vzorky, èas a miesto odberu,
i) podrobnú identifikáciu meranej vzorky,
ii) pouité prístroje a pomôcky (dátum posledného overenia, resp. kalibrácie),
iii) èasti kadého merania,
iv) názov velièiny,
v) podmienky poèas meraní,
vi) záznam výsledkov meraní (poèet vykonaných meraní, pouité velièiny a jednotky),
vii) výsledok meraní, presnos,
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viii) súhrnný preh¾ad výsledkov jednotlivých èastí meraní, prekroèenie smerných, resp. medzných hodnôt
(áno/nie),
q) dátum vyhotovenia protokolu,
r) podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá skúku vykonala, a oprávnenej osoby.
5. Ak sa na vykonávanie skúok vzahujú ustanovenia Slovenských technických noriem, skúky sa vykonávajú pod¾a aktuálnych vydaní týchto noriem, napríklad pod¾a noriem súboru STN IEC/TR 61223, alebo súboru STN EN
61223 alebo pod¾a vybraných noriem zo súboru STN EN 60601.

