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ČINNOST 3VIÍM PBAHA V LÉTECH 1 9 4 9 - 1 9 7 9 V OBLASTI

VÍZKUMU DEFEKTOSKOPIE A RADIOIZOTOP©

Ing. Václav Landa, CSc.
ředite l SVltol Praha íp

3 tála se již tradicí, že CDS při 3VÚM, Praha, ve spo-
lupráci a odbornou skupinou defektoskopie Hutnické společ-
nosti ČSVTS a Domem techniky ČSVTS Praha pořádá každoročně
seminář, ve kterém se pracovníci defektoskopických praco-
viSl z celé ČSSR seznamují s nejnovějšími teoretickými
i praktickými poznatky ze všech oborů nedestruktivního
zkoušení.

Tato Činnost není nahodilé. ŠVŮM, který v tomto roce
slaví 30. výročí svého založení, usiluje po celou dobu své-
ho trvání o bezprostřední přenášení výsledků vědecko-výzkum-
né činnosti ústavu i dalších defektoskopických pracovišt do
praxe.

Začátky této činnosti ústavu v oblasti nedestruktivní
defektoskopie probíhaly v úzké spojitosti a výzkumem kovo-
vých materiálů již od počátku založení ústavu v roce 1949.
Činnost ústavu byla v prvých deseti létech /1949 - 1959/
zaměřena na ověřování hlavních defektoskopických metod.
Současně však byly vypracovány speciální skuSební postupy
pro nedestruktivní zkoušení některých důležitých výrobků
a byly vyvinuty i některé defektoskopické přístroje. Byla
např. vyřešena problematika kontroly palivových článků,
elektrostruakových avarú na kulových plochách reaktivní ná-
doby i běžných kol Pranciaových turbín, tluatostěnných vý-
robků a svarů na modelu reaktivní nádoby A 1 i k měření
opotřebení ozubených kol pomocí radioizotopů.
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V dalším desetiletí činnosti /1959-1969/ se podařilo
položit základy organizace defektoskopické služby v ČSSR.
Vládním usnesením č. 393/61 bylo zřízeno celostátní defekto-
skopické středisko při SVÚM Praha, které tylo pověřeno meto-
dickým a organizačním řízením v oblasti nedestruktivní de-
fektoskopie* Na tomto základě pak byla vybudována defekto-
skopická služba v jednotlivých resortech, která umožnila
zabezpečit a prosadit kontrolu materiálů a výrobků nedestruk-
tivními metodami ve všech strojírenských podnicích čs. prů-
myslu. Současně pak v tomto období probíhaly výzkumné práce
zaměřené na vybavení hutních a strojírenských podniků pro-
středky pro mechanizovanou a automatickou nedestruktivní
kontrolu a třídění výrobků. V této době totiž vady hutních
materiálů činily téměř jednu třetinu zmetkovitosti strojí-
renské výroby a ještě vyšší byla zmetkovitost v automobilo-
vém a v leteckém průmyslu. Ve spolupráci s mnoha dalšími
pracovišti byla tato problematika úspěšně vyřešena a byla
vyvinuta řada přístrojů pro zjištovéní poruchových i vnitř-
ních necelistvo3tí, pro měření tlouštěk stěn a určování
struktury materiálu. Výsledky i,«to činnosti však již nebylo
možné zcela realizovat pro zastavení výroby defektoskopic-
kých přístrojů v ČSSR.

V uplynulých posledních deseti létech /1969-1979/ pak
byla činnost ústavu v oblasti materiálových zkoušek zaměře-
na na možnosti zvyšováni spolehlivosti strojů a zařízení me-
todami nedestruktivní kontroly, na využití radionuklidů pro
sledování opotřebení a koroze materiálů, na rozvoj radio-
grafických metod kontroly materiálů ionizujícím záření a na
sladování difúzních pochodů v kovech a v plastických hmotách.
Značná část kapacity v oblasti nedestruktivního zkoušeni pak
byla věnována jako v předchozích létech mimořádně naléhavým
požadavkům podniků, kde bylo třeba urychleným vyřeSením
problému pomocí nedestruktivních zkoušek zaručit potřebnou
kvalitu výrobků a materiálů. Výsledky těchto prací byly
využity zejména v energetice, při kontrole svarů tepelných
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a vodních elektráren, při stavbě a provozu tranzitního ply-
novodu a ostatních produktovodů i v těžké chemii*

V roee 1974 byl oVÚM pověřen vybudováním VP VTR pro
celou oblast kovových materiálu a plastických hmot. Byly
vytvořeny čtyři sekce, z nichž jedna je určena nedestruktiv-
nímu zkoušení materiálu a činností CDo. Zásadním úkolem této
sekce je soustavně aplikovat poznatky zkoušení a nedestruk-
tivní kontroly materiálů a strojírenských součástí během
výroby i během využití, a tím předcházet poruchy a havárie.
V rámci tohoto pověření se pak vykonává mnoho dalších díl-
čích činností, jako např. normalizační, konzultační, pora-
denská, metodicko-informační atd.

Náš ústav úzkou spoluprací s důležitými defektoskopie-
kými pracovišti zemí RVHP přispívá k rozvíjení mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce a podílí se na řešení četných
témat.

V poslední době byla pozornost zaměřena na požadavky
nedestruktivní kontroly v oblasti jaderné energetiky v rám-
ci programu státního úkolu P 09, který řeší výzkum a vývoj
nových metod defektoskopické kontroly materiálu s využitím
ionizujícího záření. Orientace velkých strojírenských podni-
ků na výrobu zařízeni pro jaderné elektrárny VVER 440 a 1000,
kde se vyžaduje vysoká kvalita, spolehlivost, a zejména bez-
pečnost provozu těchto zařízení, klade neustále vyšší poža-
davky na jakost materiálů, polotovarů, technologie svařová-
ní, ale i na odbornou kvalifikaci defektoskopických pracov-
níků. Rovněž tento úkol se daří v rámci činnosti CDS zdárně
plnit. Ve spolupráci s pověřenými školicími středisky je
uspokojována stále rostoucí potřeba kvalifikovaných defekto-
skopických pracovníků, a tak se nyní pořádá ročně v průměru
okolo 40 kursů, ve kterých asi 6CC pracovníků získává kva-
lifikaci prvního stupně v některém z oborů nedestruktivního
zkoušení, a dále asi osm kursů druhého kvalifikačního stup-
ně, které pořádá CDS, kde kolem 200 pracovníků získá další
vySší kvalifikaci.
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Výsledky dosažené ve výzkumu a v realised nedestruk-

tivní defektoskopie ve 3V1ÍM, Praha, dokazují, že i na tomto

poli plní ústav úspěšně závěry XV. sjezdu KSČ i následné

usnesení ÚV KSČ o rozvoji čs. strojírena* ''I i o komplexním

zabezpečování kvality, a naplňuje tak v praxi význam hesla

"věda - výzkum - vývoj - výroba - užití".
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NĚKTERÉ NOVÉ SMĚRY VE VÝROBĚ DEFEKTOSKOPIClrfCH IJNEA*RNÍCH

URYCHLOVAČŮ

Dr. I n g . M i r o s l a v B a i m l e r

1. tivod

Použití l ineárních urychlovačů k prozařování větš ích
tloustěk o c e l i je dnes j i ž běžné, K tomuto účelu vyrábějí
vedoucí firmy lineární urychlovače o energii 6 - 1 5 MeV.
Také u nás pracuje j i 2 přes rok lineární urychlovač fy CGR
MeV - Neptune 10 MeV ve Škodových závodech v Plzni při kon-
trole tlustostěnných Částí pro jaderné elekrároy.

V poslední době se zřetelně projevuje snaha vyrábět
také l ineární urychlovače s poměrně malými energiemi 1 - 4
MeV, které mají soutěžit jednak s megavoltovými rtg apara-
turami, jednak s kobaltovými zářiči o vysoké akt iv i tě .

Kromě toho v souv i s los t i s bezpečným provozem jader-
ných elektráren, s údržbou a s opravami je j ich primárních
okruhů byl vznesen požadavek na výrobu přenosného zdroje
vysokoenergetického záření, který by měl při malých rozmě-
rech i malou hmotnost. Pro tyto účely byl vyvinut a vyroben
prototyp lineárního urychlovače, který tunoŽnuje prozařovat
svary na jednotlivých částech primárního okruhu bez větš ích
demontáží.

2 • ZáVladní parametry l ineárních urychlovačů

Základní parametry běžně vyráběných lineárních urychlo-
vačů předních světových výrobců Varian /USA/, Radiation Dy-
namies /V. Br i t ./ , Mitsubishi Electr ic Corporation /Japonsko/
a CGR MeV /Francie/ jsou přehledně uvedeny v tab. 1. Z tabul-
ky je zřejmé, že mezi l ineární urychlovače a energií 1 - 4
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MeV lze zařadit: Linatron 200 a Linatron 400 fy Varian, Super

JC 600 fy Radiation Dynamics Ltd., ML - IR, ML - 3R, ML - 5R

fy Mitsubishi Electric C Corporation a Rafal S 2,5 a Rafal

34 fy CGR MeV. S nejnižší energií elektronového svazku pra-

cují urychlovače fy Mitsubishi, a to typ ML - IR s energií

0,95 MeV a ML - 3R 3 energií 1,5 MeV. 3 těmito typy se dosa-

huje velmi dobrých rentgenogramů oceli s vysokou rozlišitel-

ností. Na obr. 1 je uvedena dosahované měrková rozeznatel-

nost /typ měrky není blíže uvaden/ v závislosti na tlouštce

oceli, jak ji firma uvádí pro lineární urychlovače typu

ML - IR, ML - 3R a ML - 5R» Z obrázku je zřejmé, že ge dosa-

huje měrkové rozeznatelnosti lepší než 1 % prozařované

tloušťky pro tato rozmezí tlouätôk oceli;

typ ML - IR pro 50 - 125 mm Pe

typ ML - 3R pro 75 - 150 mm Fe

typ ML - 5R pro 100 ram Pe a výše

Na obr. 2 jsou vyznačeny rozsahy prozařitelných tlouštěk

pro jednotlivé typy lineárních urychlovačů fy Mitsubishi.

Jak je patrné, pokrývají lineární urychlovače této firmy

tloušťky oceli od asi 25 mm do 500 mm. Na obr. 3 jsou pak

expoziční křivky pro ocel a lineární urychlovače ML - IR,

ML - 3R a ML - 5R, jak je uvádí firma ve svém katalogu. Pro

srovnání je v témže obrázku zakreslena také expoziční křivka

pro lineární urychlovač fy Varian Linatron 200. Expoziční

křivky platí pro film Kodak AA, Dupont NDT 200 nebo pro fil-

my jim ekvivalentní, Pb fólie, ohniskovou vzdálenost

f = 1000 mm a zčernání D = 2.

V tab. 2 jsou pro srovnání uvedeny expoziční doby pro

ocel o tlouštce 100, 150 a 200 mm, stanovené z expozičních

křivek udávaných výrobci uvedených rtg aparatur a lineárních

urychlovačů. Pro úplnost je tak uvedena i expoziční doba pro

kobaltový zářič Co 60 o aktivitě 2000 Ci.

V tab. 3 jsou uvedeny rozměry i hmotnosti jednotlivých

rtg aparatur. Srovnání celkových hmotností jednotlivých rtg

aparatur s hmotnostmi lineárních urychlovačů /tab. 1/ vychází
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velmi příznivě pro lineární urychlovače a dokazuje tak, že
úspěšně soutěží s megavoltovými rtg aparaturami*

Přestože uvedená urychlovače mají poměrně malé rozměry
a hmotnost, nemohou bezezbytku splnit požadavky, které na
zdroj vysokoenergetického záření kladou provozní a údržbá-
renätí technici jaderných elektráren. Proto americký Electric
Power Research Institute /EPRI/ zadal dvouletý program vývo-
je přenosného lineárního urychlovače s energií 3 - 4 MeV,
který by splňoval všechny požadavky provozu a údržby primár-
ních systémů jaderných elektráren. EPRI stanovil hlavní cha-
rakteristiky lineárního urychlovače a specifikoval úkoly,
jejichž splnění musí tento zdroj umožňovat. Je to např. pro-
zařování svarů na vyměněných částech parního generátoru,
svarů na tělese čerpadla, svarů na tělese ventilů, svarů me-
zi potrubím a přírubami, svarů mezi potrubím a ventily pri-
márního okruhu, ověření ultrazvukových indikací na tlakové
nádobě atd.

Úkolu se ujala fa Schonberg Radiation Corporation
a o dosažených výsledcích referují E. R. Reinhart, S. A.
Wenk, R. G. Schonberg a G. L. Mixon /!/. Publikované para-
metry prototypu lineárního urychlovače jsou uvedeny v tab. 1.
Prototyp se skládá z těchto částí:
z vlastního zdroje rtg záření - z rtg hlavy
ze zdroje vysokého napětí a modulátoru
z pultového ovladače
z výměníku tepla

Na obr. 4 je znázorněna rtg hlava o rozměrech
380 x 380 x 510 mm a hmotnosti 59 kg. Na obr. 5 je zdroj
vysokého napětí a modulátor o rozměrech 560 x 460 x 560 mm
a hmotnosti 104 kg. Na obr. 6 je pultový ovladač o rozměrech
254 x 410 x 510 mm a hmotnosti 25 kg. Jak je patrné, má pro-
totyp urychlovače podstatně menší rozměry a hmotnost než do-
savadní urychlovače srovnatelného výkonu. Je skutečně pře-
nosný, hmotnost jednotlivých částí nepře aa A e 104 kg. Na
obr. 7 je detail urychlovací struktury. Rtg>nlava je konstruo-
vána tak, aby dávala jak směrový svazek rtg záření v různých
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směrech, tak i panoramatický svazek r t g záření, jak je sche-
maticky znázorněno na obr. 8.

Na obr. 9 a 10 jsou schematicky znázorněna dvě ze zá-
kladních předpokládaných použit í tohoto prototypu při proza-
řování svarů*

Během roku 1979 bude prototyp podroben rozsáhlým labo-
ratorním zkouškám, aby se ověřily všechny jeho parametry,
a pak se bude postupně ověřovat jeho schopnost p lni t vytče-
né úkoly přímo v jaderných elektrárnách.

3. Z^věr

Z uvedeného je zřejmé, Se lineární urychlovače o ener-
giích 1 - 4 MeV jsou rozměrově, hmotnostně i z hlediska expo-
zic výhodnými zdroji rtg záření pro prozařování oceli
0 tloušťce v rozmezí asi 25 - 250 mm. Dávají rentgenogramy
s vysokou rozlišitelností a s měrkovou rozeznatelností asi
1 %•

Ve speciálním provedení lze lineární urychlovač vyrobit
o zvláší malých rozměrech a hmotnosti, který umožňuje pro-
vozní a údržbárskou kontrolu primárních obvodů jaderných
elektráren bez větší demontáže.

4. Literatura
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Development of a Portable High-Energy Radiation Source.
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Tabulka č .2 .

ro
VJl
M

Zdroj záření

Resotron
1000

Resotron
2000

AR - ZOOC
AR - 2000
AR - 2500
Linatroa

200
Linatron

400
ML - IR
MI, - 3R
UL - 5R
Kobalt Co60

2.000 Ci

Energie
záření
MeV

1

2

1
2
2,5
2

4

0,95
1,5
3
1,25

Expoziční
rychlost

50

190

8
85

170

175

500

10
20

200
44

PolotlouÉíka
ocelí

mm

11

18

11
i e
23
18

26

10
15
24
13

Film

•<

TJ

folie Vzdálenost
zdroj -
film mm

1.
00

0

Zčernání

5

ni

Expoziční dobs, pro ocel
lOO mm

2 '

3 0 "

10*30"
3 0 -
1 5 "
3 0 -

1 0 *

5 '
1*15*

1 5 *

1 ' 1 5 '

150 srn

1 4 '

2 '

9 0 '
2 '
l '
2 '

3 0 *

--

8*
l '
3 '

200 ms

~

9'

—
1 0 '

5'
1 0 '

5 '

—
—

4 '
2 0 '



Tabulka 5 . 3 .

Výrobce

5eneral

Jm«tri- 4

JHigh
'voltage
•EEsáneering

1
í^p rt^.aparatur/j fitg.hlava

Eozmór;'
i mw

Resoiraí. 1.CO0 Z S2~ x ^ 1S4

a-ř '••:•- i.OQO (jeí 1537 x 3.505

ŕ.?. - : .cc: ; e 914 x 2.337
AK - i . : : c ŕ 914 x 3.353
AK - 2.5C; ! jí 9J4 x 3.353

í

Hmotaost

2.250
1.125
1-913
1.913

Ovladač"

Rozměry
min

813 x 457 x 2.032
613 x 457 x 2.032
59"- x 3=f :? -:19
914 x 610 x ; . ži 9
610 JC 1.219 x 457

Hmotnost

kg

185
165

i£2

54

Bozmgry
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Obr, 1. Měrkové rozeznatelnost v procentech tloušíky oceli,
dosažitelné lineárními urychlovači Mitsubishi,
typ U£-l£, ML-3R a ML-5R. '
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Obr. 2. Rozsahy prozářitelných tlouštěk oceli pro jednotlivé
typy lineárních urychlovaSu fy Mitsubishi.
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Obr, 3. Expoziční křivky pro ocel pro lineární urychlovače
Mitsubishi typ HL-1R, ML-3R. ML-5R a lineární
urychlovač Varian Linatron §00.

Obr. 4* B^ntgenová hlava prototypu lineárního Urychlovače
fy Sehooberg Badiation Corporation USA*
Rozměry 380 x 380 x 510 mm, hmotnost 59 kg.
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Obr. 5. Zdroj vye. napěti a modulátor prototypu lineárního
uryohloíace fj Sohonberg Radiation Corporation USA.
Rozměry: 560 x46O mm, hmotnost 104 kg«

Obr. 6. Ovladač prototypu lineárního urychlovače fy Schonberg
Radiation Corporation USA*
BozmSryt 254 z 410 x 510 mm, hmotnost 25 kg*
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Obr. 1ľ. Detail zrychlovací strulctury prototypu lineárního
urychlovače fy Schonberg Radiation Corporation USA*

_ 100*
M* COMC

1*0* MMOIAMIC
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JO* INTtNIltY
JO' C O M

M * ANOU WITH

100* INTIMITY •
10*CON1

Obr. 8. Mo2né amSi-y svazku rtg. zářeni prototypu lineárního
urychlovače fy Schonberg Radiation Corporation USA.
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Obr, 10* Schematický nákres znázorňující rtg* hlavu prototypu
lineárního urychlovače* >̂ y Sehonberg Radiation Corpo-
ration USA, namontovanou na dálkově ovládaném polo-
hovacím zařízení*



ZKUŠENOSTI S PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTÍ LINEÍHNÍHO URYCHLOVAČE

NEPTUN 10 MeV

I n g . Vladimír Maňas, I n g , K a r e l Rupert
SKODA Plzeň

Předkládaný příspěvek navazuje na dva referáty o l i -
neárním urychlovafii, přednesené na semináři "Defektoskopie
78" ve Vsetíně, které se zabývaly technickým popisem tohoto
zařízení a metodikou prozařování.

Pokusíme se zhodnotit provozní spolehlivost lineárního
urychlovače Neptun 10 MeV, který je instalován v reaktorové
hale o. p. ŠKODA Plzeň.

1. Úvod

Protože lineární urychlovač je v současné době jediným
zdrojem tvrdého rentgenového záření pro defektoskopickou
kontrolu komponentů a svarů velkých tlouštěk pro tlakové
nádoby jaderných reaktorů při plnění československého jader-
ného programu, je plnění úkolů výrobního plánu zcela závis-
lé na jeho vysoké provozní spolehlivosti a bezporuchovosti.

Zařízení bylo uvedeno do provozu 14* února 1978. Během
jednoročního provozu, tj. do 21. března 1979 bylo registro-
váno celkem 21 závažnějších poruch, které představují cel-
kem 719 hodin výpadku. V té souvislosti je třeba uvést, Se
vzhledem k rozběhu výroby v reaktorové hale o. p. ŠKODA
Plzeň bylo zařízení vytíženo asi jen na 20 až 25 % plánova-
ného výkonu (týká ae produkce rádiogramu). Hodnota výměně-
nýafe dílů urychlovače představuje odhadem 75 000 F frs.
To vle se týká provozu v záruční době, která byla na naši
žádost prodloužena a skončila dne 28. února 1979.
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Z uvedeného počtu 21 závad bylo 16 opraveno naším tech-
nikem, pět za přítomnosti techniků servisu Balteau ČKD Pra-
ha, z toho čtyři též za přítomnosti techniků výrobce CGR
Mev, popř. IBJ Swierk.

Považujeme za nutné poznamenat, že není. dosud k dispo-
zici kompletní technická dokumentace (nynější není v souladu
se skutečností), a to přes četné urgence u výrobce. Opravy
se tímto ztěžují a prodlužují*

2. Charakteristika závad

Mimo drobné závady, které byly způsobeny běžnými poru-
chami diskrétních prvků (vadné jističe, tranzistory, polo-
vodičové diody) nastaly závady, jejichž příčinu je třeba
hledat v nedbalé montáži, popř. v konstrukčních chybách.
K tomuto typu závad patří zejména;

1. zkrat v usměrňovači modulátoru - nedbalou montáží došlo
k překřížení vodičů vysokého napětí

2. zkrat na nosné desce blokovací diody modulátoru - kon-
strukční vada (nedodržení izolační vzdálenosti)

3. přerušení zemničího spojení na odporech v modulátoru -
špatně umístěný a nedotažený šroub již z výroby. Při té-
to poruše došlo též k poškození jednosměrné pulsní linky
a celého vlnovodu mezi magnetronem a přechodovým okénkem
do prychlovací struktury

4. studený spoj v přívodu 5 kV pro iontovou vývěvu

5 * porucha napájení zaměřovači ho laseru -_ vadný kontakt na
relé v provozní a v napájecí jednotce

6. občanský pokles tlaku v sekundárním chladicím vodním okru-
hu - nutnost odvzdušnit celý systém

7. porucha v obvodech automatického řízení frekvence magne-
tronu - tuto poruchu, která se velmi často opakovala,
lze charakterizovat jako nejvážnější. Dochází jednak
k samovolné změně hodnot nastavovacích prvků v těchto
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obvodech, jednak ke stavu, kdy pracuje pouze ruční regu-

lace frekvence magnetronu. Při zapínání zařízení a často

i během provozu je nutné ručně nastavovat rozdílné hodno-

ty polohy regulace frekvence magnetronu. V této souvis-

losti byly všechny obvody několikrát proměřeny, vyměněny

některé součástky (z toho magnetron již čtyřikrát) bez

faktické identifikace skutečné příčiny. Byly provedeny

též konstrukční úpravy v modulátoru a v provozní a v na-

pájecí jednotce. Všechny tyto zásahy znamenaly nové seří-

zení celého zařízení a jiné nastavení základních para-

metrů a samozřejmě i jiný výkon urychlovače (proti hodno-

tě uváděné výrobcem také až o 30 % méně),

Při návštěvě v Institutu badaň jadrowych ve Swierku,

PLR, kde se zabývají licenční výrobou tohoto typu urychlova-

če, byXa otázka nestability obvodů automatického řízení frek-

vence konzultována. Podle sdělení pracovníků tohoto institu-

tu by bylo možné uvést tyto příčiny:

1. nehomogenita magnetického pole elektromagnetu magnetronu
(nutný vhodnějáí tvar pólových nástavců)

2. urychlovač není vybaven obvodem automatického řízení

střídavého proudu magnetronu. Poslední typy vyráběných

urychlovačů již mají tento obvod zamontován

Tyto otázky se budou dále řešit ve spolupráci s výrob-
cem lineárního urychlovače GGR MeV, popř. s IBJ.

3. Zhodnocení spolehlivosti

Výpočet základních ukazatelů spolehlivosti lineárního
urychlovače byl proveden podle návrhu ČSN 01 0103 Výpočet
ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav. Jako základ-
ní ukazatele spolehlivosti lineárního urychlovače byly vy-
brány tyto veličiny:

1. střední doba mezi poruchami T +r - je to celková doba
provozu zařízení dělená počtem poruch
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2, střední doba opravy T 0 8 t P - je to celková doba odstaveni
zařízeni pro poruchu, dělená počtem poruch

3. pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) - vypočítává
se ze vzájemného ?ztahu mezi dobou pro ozu zařízeni
a střední dobou mezi poruchami

V dobo cd 14. února 1978 do 21. března 1979 byl lineár-
ní urychlovač v provozu 112 hodin zářeni a môl 719 hodin vý-
padku při 21 poruchách* Střední doba mezi poruchami je pak

Tatř s 112 . 60 s 320 minut (5 hodin 20 minut)

a střední doba opravy je

Toatř s 7 1 ? ; 6 0 s 2 °54 minut (34 hodin 14 minut)

Pravděpodobnost bezporuchového provozu lineárního urych-
lovače pro jednominutové t dvouminutové a pětiminutové expo-
zice je pak

R(l) « 0,9956 R(2) « 0,9912 R(5) = 0,978

To znamená, že při pětiminutové expozici bude vinou poruchy
lineárního urychlovače zkaženo 2,2 snímku ze 100 snímků. Ty-
to hodnoty pravděpodobností bezporuchového provozu jsou po-
někud nízké.

Zvolíme-li hodnoty pravděpodobnosti bezporuchového pro-
vozu R(t) takové, aby odpovídaly celosvětovým požadavkům,
musíme je volit takto:

pro nejskromnější požadavek na spolehlivost jednoduchých
mechanických zařízení by byl R(t) s o,99

přiměřený požadavek spolehlivosti zařízeni by byl
R(t) * 0,995

pozaduje-li se spolehlivost zařízení taková, aby nedoSlo
k více než jedné poruše za rok, byl by

R(t) = 0,999
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vseobeca* se sa tvrdý požadavek na spolehlivost zařízení
považuje hodnota R(t) * 0,9999

7 tabulce jsou uvedeny střední doby mezi poruchami
T ** v závislosti na dobo exposice a na různých hodnotách
pravděpodobností bezporuchového provozu R(t)

0,99

0,995

0,999

0,9999

1 slant*

I00s*a

20Q»in

1000»ln

lOOOOain

• l h 4 0 a i n

• 3h 20wta

- I6h 40mia

- I66h 40mln

2 minuty

2 0 0 * . .

400«1B •

2000BÍU -

20000«ln •

i 3b 20»ln

• 6h 40aln

• 33h 20min

• 333b 20«in

5 alnut

5 0 0 . 1 * .

lOOOaln •

5000min .

50000mln .

• 8h

• I6h

. 83h

• 633

20min

40adn

20aia

h 20min

Z této tabulky vyplývá, že tedy spolehlivost lineárního
urychlovače by měla být nejméně R(t) s 0,999.

4. Literatura

/ V Provozní deník pracoviště lineárního urychlovače

/2/ Protokoly o opravách lineárního urychlovače

/3/ Cestovní zpráva se zaškolení v IBJ Swierk,PLR

/4/ 5SH 01 0103 Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavo-
vých soustav
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PfiíčINY NĚKOLIKA HAVARIJNÍCH PftÍHOD NA GAMA-DEFSKT03K0PICKÍQH

PRACOVIŠTÍCH

Ing. Lubomír Vykročil
KHd Plzeň

Mimořádné události4 nehody či havárie doprovázejí kaž-
dou lidskou činnost. I když lze vždy retrospektivně proká-
zat konkrétní a objektivní příčiny a lze konstatovat, že
havárii by bylo možné zabránit, musíme počítat, že se v jis-
té míře budou havárie vyskytovat i nadále. Protože každá ta-
ková událost představuje vždy jistou národohospodářskou ztrá-
tu, je zcela namístě snaha omezovat tyto události na co nej-
menší míru a jejich následky co nejrychleji a hlavně co nej-
ekonomi těji likvidovat.

Chtěl bych se zmínit o třech příhodách na defektosko-
pických pracovištích, o příčinách jejich vzniku a o některých
závažných následcích bud* vlastni havárie, nebo nesprávného
postupu její likvidace.

V hygieně záření rozeznáváme dva stupně mimořádných
příhcd:

1. mimořádná radiační událost - tj. příhoda, kdy došlo ke
ztrátě kontroly nad zářičem spojené s nebezpečím neplá-
novaného zvýšení dávek či dávkového příkonu nebo nebezpe-
čí úniku při rozptylu radiační látky

2. radiační nehoda - tj. událost, kdy došlo ke ztrátě kon-

troly nad zářičem a ztráta této kontroly již měla za ná-

sledek překročení ročních limitů externího ozáření, popř.

příjmů radiační látky, tj. došlo k vnitřní kontaminaci

Pro uvedené případy je charakteristické, že původně Šlo
o mimořádnou událost, která vlivem nesprávné likvidace pře-
rostla v radiační nehodu.
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Případ č. 1

V lednu roku 1971 se dostavil na oddělení hygieny záře-
ní KH3 v Plzni pracovník jednoho defektoskopického střediska
o. p. škoda, aby předem ohlásil vyšší expozici svého filmo-
vého dožimetru. K této expozici došlo, když ukládal záři5
Co 6 0 o aktivito 190 GBq /5 Oi/ do nouzového krytu. Tento
zářič vypadl z nosiče, se kterým se pohyboval v potrubí
pneumatického ovládání. Vlivem opotřebování transportní ha-
dice i unášeeiho tělíska došlo při transportu zářiče do oza-
řovací hlavice k zadření nosiče a při vyprošťování nosiče
z hadice k uvolňování zajištovaeího šroubu a zářič vypadl
3 nosiče na zem. K této události došlo při práci ve výrobní
hale na vyhrazeném defektoskopickém pracovišti, a to béhem
pracovní přestávky v hale. Aby zkrátil dobu pobytu zářiče
mimo kryt na co nejmenší míru, uchopil pracovník zářič do
prstů a přenesl jej do nouzového krytu. Na otázku, proč
k tomu nepoužil pinzety či jiného manipulátoru, odpověděl,
že nalezení a přinesení tohoto nářadí by trvalo asi 30 mi-
nut, po které by byla zablokována část výrobní haly. Likvi-
daci chtěl provést ještě během pracovní přestávky, aby ne-
zdržoval ostatní pracovníky.

Tuto příhodu ohlásil pracovníkům hygienické služby asi
se Čtyřdenním zpožděním, na ozářené ruce nebyly žádné vidi-
telné změny. Při rychlé rekonstrukci byla propočtena expo-
zice palce a prstu pravé ruky na cca 2000 rem. Pracovníku
bylo proto bylo doporučeno, aby navštívil oddělení chorob
z povolání KTÍNZ V Plzni a poukazem na to, že během týdne se
u něho objeví zarudnutí kůže na postižených místech prstů
pravé ruky jako následek expozice gama-zářením. Pracovník
se na prohlídku dostavil až za týden, kdy došlo skutečně
k předpověděnému objevení klinických příznaků. Pokládal
totiž původně odhad expozice za příliš vysoký.

Pracovník byl léčen na kožním -oddělení KtJNZ v Plzni.
Příznaky během čtyř neděl ustoupily a došlo ke zhojení.
Dodnes však přetrvávají potíže v zimním období (olupování
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kůže a zvýšený pocit chladu). Celkově byl tento pracovník po
dobu Šesti týdnů ve stavu práce neschopných. Po tři týdny
byl rovněž ze zdravotních důvodů vyřazen z práce jeho spolu-
pracovník, který pomáhal při likvidaci příhody. Ten byl také
podroben laboratornímu vyšetření} aby bylo možná vyloučit
jeho eventuální poškození.

Jednoduchým rozborem lze dojít k těmto jednoznačným eko-
nomickým výsledkům*.
Okamžitý zásah umožnil práci asi 30 dělníků, což při třiceti-
minutové ztrátě Činí cca 15 hodin při odhadovaném sdržení
30 minut na přinesení pomůcek.
Skutečná ztráta byla nejméně 40 x 4 - 240 h u pracovníka pří-
mo likvidujícího příhodu + 40 x 3 = 120 h u jeho spolupracov-
níka, t j* celkem 360 h ztráty pracovní doby vysoce kvalifiko-
vaných odborníků. Po dobu jejich neschopnosti bylo nutné de-
fektoskopické práce v jejich závodě vykonávat na jiných
střediskách o. p. škoda. Ekonomický efekt je tedy zřejmý na
první pohled a Siní nejméně 345 h. Dále je třeba si uvědomit,
Se nelze spolehlivě vyloučit pozdější následky lokálního
poškození. Pravděpodobnost jejich výskytu je proti přiroze-
né frekvenci jasně zvýšená.

Z popisu této příhody i z dříve uvedené definice je
zřejmé, že radiační mimořádná událost přerostla v havarijní
stav spojený s poškozením zdraví vlivem ukvapeného jednání
a nesprávné manipulace se zářičem. Pracovník si při své kva-
lifikaci mohl a měl rychle odhadnout vyšší lokální expozici
prstů při přímém uchopení zářiče do holé ruky a volit na
základě toho jiný postup likvidace.

Je nutné se zde zmínit o nezbytnosti vyškolení všech
zaměstnanců defektoskopických pracovišť, zejména ve výpoč-
tech expozičního příkonu a expozic u zářičů, které jednotli-
vý pracovníci používají. Náš pracovník byl zprvu přesvědčen,
že výpočet expozice jeho prstů ve výši 2000 rem je chybný
a teprve soulad klinických příznaků s námi odhadnutou expo-
zicí a další důkladný propočet byl pro něho přesvědčující.
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Snížení exposice prstů a ruky o dva řády při použití
pinzety pouze 10 cm <řlo"uhé je sice na první pohled zarážejí-
cí, ale fyzikálně naprosto oprávněno.

Celá příhoda měla ovšem i některé kladná výsledky. Ve-
dení závodu změnilo normu životností jednotlivých defekto-
akopických nářadí a souhlasilo s častější obměnou nejexpo-
novanějších součástí jako s prevencí dalších příhod. V sou-
časné době je ale pneumatický transport opuštěn a nahrazen
mechanickým. Ani ten väak, jak bude uvedeno ve třetím pří-
padě, není bez problémů.

Případ č. 2

Pracovníci naSeho oddělení byli přizváni ke konzultaci
jednoho případu v KÚNZ fakultu í nemocnice v Plzni. Tam se
totiž během léčení pacienta po dopravním úrazu objevil na
boční straně ukazováku pravé ruky velkoplošný puchýř a zčer-
venání kůže palce. Toto poškození zřejmě nemělo souvislost
s dopravním úrazem a ani ošetřující lékař, ani pacient ne-
měli pro tyto příznaky vysvětlení. Při zjišťování anamnes-
tických údajů vyšlo najevo, že pacient je pracovníkem defek-
toskopické skupiny pražského závodu a vykonává defektosko-
pické práce na ambulantních pracovištích. Současně uvedl,
že těsně před dopravní nehodou likvidoval mimořádnou udá-
lost (vypadlý zářič z krytu) způsobem naprosto stejným jako
v případě 1, tj. holou rukou. Při rekonstrukčních výpočtech,
při kterých největší potíže dělá odhad doby, po kterou je
zářič v nekryté ruce, došlo se k hodnotě expozice vyšší než
2000 rem, ale menší než 4000 rem. Klinický průběh onemocně-
ní byl v souladu s takto odhadnutými dávkami. Protože šlo
o pracovníka a jiného kraje, byl po stránce profesionality
onemocnění předán svému příslušnému zařízení a jeho další
osud je nám neznám. Podle vyjádření pacienta nebyl čaa na
opatření vhodného nářadí či manipulátoru k likvidttci havá-
rie. Šlo totiž o přesun na jiné terénní pracoviště. Připus-
til ale, že kleště, které by podstatně snížily lokální expo-
zici jeho prstů, ve své pracovní výbavě měl.
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V prvém uvedeném případě byly sice v měsíčním sledova-
cím období pro filmovou dozimetrii príslušne" dílčí expozice
překročeny, roční limit ale překročen nebyl. Pro druhý pří-
pad lze s maximální pravděpodobností usus vat obdobně.

V každém případě však lze konstatovat} že rychlené likvida-
ce mimořádného stavu přerostla opět vlivem vysoké lokální
expozice v havárii bez jakéhokoli kladného efektu.

Případ č. 3

Tento případ byl nejdramatičtější nejen snad konečném
zdravotním poškozením pracovníka, ale celým svým průběhem,
během kterého došlo i k možnosti veřejného ohrožení a k ne-
bezpečí popálení mnoha obyvatel obce* Že tomu tak nakonec
nebylo, bylo dílem několika výjimečně šťastných okolností.
Než celý případ vylíčím, chtěl bych poděkovat Ing. J. Kudrno-
vi, vedoucímu oddělení hygieny záření HS - NV Praha, za po-
skytnutí některých údajů a i za pomoc při likvidaci.

V době sestavování tohoto referátu nebyl případ po
tresiní stránce ještě uzavřen, a proto nebudu dělat žádné
závěry, ale omezím se pouze na popis událostí tak, iak byly
zjištěny při rekonstrukci; poukáži na okolnosti, teré nako-
nec ve svém sledu vyústily v popisovanou havár x.

Dne 19. ledna 1979 prováděli dva pracovníci defektosko-
pické skupiny IPS, Praha, prozařování mostní konstrukce na
staveništi nového mostu v katastru obce Královské Poříčí,
okres Sokolov v Západočeském kraji. Tyto práce nebyly kraj-
skému hygienikovi Západočeského kraje předem ohlášeny, jak
to vyžaduje § 9 odst. 2 vyhl. 59/72 3b. Tento požadavek je
na první pohled pouze administrativního rázu. Ukazuje se
však, že vyžadované hlášení je zcela nutné, aby pracovníci
věděli, kde vlastně pracují a kam a komu eventuální nehodu
ohlásit. Havárie byla ohlášena nejen pozdě, ale pracovníkům
HS - HV Praha. Ti pak byli nuceni zasahovat mimo své vlast-
ní území, i když ve prospěch celé věci.
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Během deŕektoskopiekýeh prací dne 19. ledna 1979, došlo
při zasouvání zářiče Ir 1 9 2 aktivity 1517 Bq /4l Ci/ zpět do
krytu k jeho zaseknutí v transportní hadici asi 30 cm před
krytem. Pracovník obsluhující transportní drátek se něko-
likrát pokoušel opakovanou manipulací a použitím větší síly
na převodní páku manipulátoru dosáhnout zasunutí zářiče do
krytu. Když se to nepodařilo, vyzval svého spolupracovníka,
aby střídavým ohýbáním hadice v místě předpokládaného uvíznu-
tí /lze je velmi přesně odhadnout podle počtu otáček kliky
u vrátku/ pomohl zářič uvolnit. Pracovníci totiž předpoklá-
dali, že zářič uvázl vlivem nízké teploty vzduchu /cca -
10°C/, která způsobila ztuhnutí mazadla v hadici. Asi po de-
seti vteřinách ohýbání hadice se podařilo dotočit drátek do
polohy "zářič v krytu" a kryt uzavřít. Potom byla defekto-
skopická souprava rozebrána, od krytu byl oddělen transport-
ní bowden na jedné straně a transportní hadice na druhé stra-
ně a transportní hadice stočena. Vše odnesli asi 100 m
k autu, tam kryt zářiče uložili do transportní bedny, do
auta naložili ostatní součástky. Poté do auta nastoupili
pracovníci včetně řidiče a celá skupina odjela směrem přes
obec Královské Poříčí k domovu.

Během 14 dnů po těchto událostech se u pracovníka, kte-
rý ohýbal transportní hadici, objevilo zarudnutí prstů a dla-
ně levé ruky, které se neustále zhoršovalo. Proto příhodu
oznámil v pátek 9. února na oddělení hygieny záření HS - HV
Praha. Oznámil pouze poškození svého zdraví, ale ještě ne-
oznámil ztrátu zářiče, o které však již věděl. Ztráta zářiče
byla zjištěna též asi po 14 dnech, Při výkonu defektoskopie-
kých prací na jiném ambulantním pracovišti se stejnou soupra-
vou bylo totiž konstatováno, že filmy nejsou vůbec ozářené,
a tak byla indikována ztráta zářiče. Hlášení ztráty zářiče
bylo odsunuto až na začátek příštího týdne po návratu vedou-
cího pracovníka z pracoviště v Bratislavě. Pracovníci hy-
gienické stanice NV Praha dělali ihned po tomto hlášení kon-
troly na všech pracovištích, kde se s uvedenou soupravou
v posledních dnech pracovalo, a dne 16. února pátrali za
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asistence VB i na pracoviäti v Královském Poříčí. Tato akce
byla ohlášena pracovníkům západočeské KHS. Lokalita byla
udána tak nepřesně, že se pracovníci našeho oddělení na mís-
to straty nemohli dostavit.

Zářič byl skutečně nalezen v Královcem Poříčí, ale ni-
koli na pracovišti na konci obce, ale na průjezdní komunika-
ci obci asi 300 m od pracoviště směrem od obce* Byl zamrzlý
ve sněhovém valu nahrnutém na okraji silnice několik metru
od vchodu do obytného domu a přes silnici proti ZDŠ.

Ani vlastní lokalizace ztraceného zářiče nepostrádala
prvky dramatičnosti. Na pracovišti, které se ovšem během
čtyř týdnů podstatbě změnilo, nedávaly indikační přístroje
žádný signál. Začaly reagovat až při výstupu pracovníků na
čerstvě navršovaný násep; proto byla původně vyslovena
domněnka, že záři? byl zahrnut do tohoto náspu. Šlo ale
o indikaci rozptýleného záření zářiče ze silnice v obci*
Toto zářeni bylo při zemi stíněno budovou a teprve při vý-
stupu do výše na násep, kdy stínění budovy již neexistovalo,
je bylo možné indikovat* Při průjezdu po silnici byl pak
zařič lokalizován, ze zamrzlého sněhu vytaven pomocí auto-
genního hořáku na třlmetrovéa pomocném ramenu, které umož-
nilo potřebnou ochranu pro pracovníka* Po vytavení byl zá-
řič uložen do krytu*

Dne 21. února byla na místě provedena rekonstrukce,
která objasnila některé aoaenty, a zároveň se zabezpečilo
zdravotní sledováni kritické skupiny obyvatel obce* Při
pozdějším zhodnocení se neprokázalo žádné poškození obyva-
tel Královského Poříčí.

Jak již bylo řečeno, byl zářič nalezen asi 300 m od
místa, kde byla souprava nakládána do auta. Údaje o pohybu
zářiče po trase místo nakládání - místo nálezu chybí. Nej-
pravděpodobnější je dohad, že zářič zůstal v transportní
hadici poté, co se oddělil od nosné tyčky na konci manipu-
lačního bowdenu. Tato tyčka po zasunutí do krytu dala fa-
lešný signál o přítomnosti zářiče v krytu, takže byl kryt
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uzavřen a celá souprava demontována* 0 tom, že k odděleni
zářiče od nosné tyčky bylo zapotřebí větší síly, svědčí sku-
tečnost, Se spojovací pórový článek byl ze své původní délky
asi 20 mm natažen na délku 120 mm. Zářič tedy zůstal v tran-
sportní hadici, po jejím stočení byl v ní odnesen k autu*
Po odložení hadice na kapotu motoru zářič pravděpodobně vy-
padl, byl přehlédnut a při odjezdu auta v zatáčce spadl na
silnici. To vše se udalo na trase asi 80 m od místa naklá-
dání. Pohyb po zbývajících cca 200 m si můžeme vysvětlit
shrnutím zářiče sněhovým pluhem. Svědčí pro to i jeho ulože-
ní poměrně hluboko v zamrzlém sněhu* Zahrnutí do sněhu s ná-
sledným zamrznutím byly pravděpodobně tím'nejpříznivějším
momentem v celém havarijním sledu* Zářič byl ukryt, a tím
uSel pozornosti chodců, zejména pak dětí* Co by se stalo,
kdyby byl zářič o aktivitě kolem 40 C i někým nepovolaným na-
lezen a nekontrolovatelně přenášen z místa na místo nebo
uložen někde v obytné místnosti bez stínění, lze přenechat
pouze fantazii.

Pokusme se nyní projít celým řetězcem událostí a uká-
zat na chyby, které nakonec vyústily v havárii, i na chyby
při její likvidaci.

1. Práce nebyly podle § 9 vyhlášky 59/72 Sb. oznámeny pří-
sluSnému územnímu hygienikovi* Je vážné podezření, Že
pracovníci vykonávající defektoskopické práce sami nemě-
li správnou představu, kam jejich pracoviště územně patří,
protože při hlášení havárie pracovníkům KHS Západočeské-
ho kraje byla udána lokalita u Karlových Varů, přestože
Královské Poříčí je vzdáleno od svého okresního města
Sokolova asi 3 km a od Karlových Varů asi 15 km.

2. Nesprávný postup při likvidaci ainořádné události, tj.
při zaseknutí zářiče. Pokus o uvolnění zářiče ohýbáním
hadice holou rukou v místě předpokládaného uvíznutí zá-
řiče je naprosto nesprávný vzhledem ke vzniku těžkého
poškození.
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U deŕektoskopických zářičů obvyklého typu, lze předpo-
kládat, že exposice prstů či dlaně bude řádově 1000 rem.
Takovéto manipulace lze dělat jen pomocí manipulátorů,
byí tímto manipulátorem byly nouzově i obyčejné kleště.
Názor vyslovený pracovníkem při rekonstrukci, že jeho
spolupracovník se m u s o 1 popálit, protože m u s e l
vzít zářič do ruky, je třeba zcela odmítnout. Zde se prá-
vě objevuje ten okamžik, kdy původně mimořádná událost
přerůstá v havárii

3. Nedostatečná kontrola konečného stavu nářadí po ukončení
prací, tj. sjištění, že zářič je skutečně zasunut do kry-
tu, a to pomocí měření záření, je dalším momentem, kdy
původně mimořádná událost přerůstala do havárie* Defek-
toskopická skupina nedělala během svých prací,vůbec žád-
né dozimetrické měření. Při signalizaci obou krajních
poloh zářiče se spoléhali na mechanickou indikaci pří-
stroje Gammamat* Ani po příjezdu do mateřského závodu
nebyla provedena žádná dozimetrická kontrola a žádná
kontrola nebyla provedena ani při výdeji soupravy pro
práce na jiném pracovišti. Nepřítomnost zářiče v krytu
byla indikována až nemožností pořizovat další snímky.

4. Závažným nedostatkem bylo i opožděné hlášení ztráty územ-
nímu hygienikovi tak, jak to vyžaduje odst. n § 4 vy hl.
59/72 ďb. Příslušný územní hygienik může pochopitelně
nařídit terénní pátrání i další zdravotní opatření co
nejdříve.

5. Velký význam měl i technický stav použité soupravy. Při
rekonstrukci se zjistilo, že zaseknutí zářiče nebylo
způsobeno nízkou teplotou okolí, ale poškozením obalu
transportní hadice. Tento obal je z umělé hmoty a byl
poškozen při pracích na jiném pracovišti již dříve.
K poškození došlo vlivem tepla při práci na horkám
potrubí. Zasekávání či nutnost použít větší síly při
manipulaci se zářičem se musela projevit již dříve.
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Fro všechny tři případy je jedno společné. Likvidace
příhody byla provedena ukvapeno, bez náležitá rozvahy a pří-
pravy, a to mělo vždy za následek poškození zdraví pracovní-
ka, který likvidaci prováděl.

Zářič vypadlý z krytu nebo z transportního zařízení
nebo zářič zaseknutý v transportním zařízení je jistě nepří-
jemnou záležitostí, ale v defektoskopii ve většině případů
není přímá hrozba /při včasné indikaci příhody/ vyšších
expozic pracovníků či obyvatel v okolí. Je přece možné za-
řídit odsun všech z okolí této příhody do bezpečné vzdále-
nosti a likvidaci dělat po náležité přípravě. Přílišný chvat
Škodí! Pokud by k likvidaci došlo po delší době, je možné
zářič zakrýt nouzově kovovým materiálem, a snížit tak nebez-
pečí pro okolí. Stručný, ale myslím že výstižný ekonomický
rozbor byl uveden u prvního případu a zcela určitě je plat-
ný i pro oba dalál.

Ukazuje se, že je naprosto nutné provést konkrétní pří-
pravu a podrobné vyškolení všech pracovníků, kteří by připa-
dali v úvahu pro likvidaci těchto příhod. Jako příklad mohu
uvést Plynostav, Pardubice, kde byla na základě zkušeností
při likvidacích obdobných příhod vytvořena zvláštní skupina
pro tyto práce. Zatímco se před ustavením této skupiny expo-
zice pracovníků při likvidacích obdobných příhod pohybovaly
řádově do 10 rem, jsou expozice zacvičených pracovníků v řá-
du 100 m rem, tj. asi 200 x menší. Je třeba si uvědomit, že
zdravý pracovník, popř. další práceschopnost specialistů,
je rozhodně ekonomičtější než několikahodinový výpadak na
montážním pracovišti.

Současně se musí neustále zlepšovat preventivní péče
o defektoskopická zařízení. Při rozborech jiných příhod
stále častěji zjišlujeme, že se průběhem doby zvyšuje ne-
bezpečí oddělení spojovací pružiny od nosné tyčky u krytů
Gammamat. Zřejmě se bude projevovat vliv již několikaleté-
ho neustálého používání těchto souprav. To je třeba mít na
zřeteli a soupravy časodčasu pečlivě kontrolovat. Možné to
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192
je, protože ae dnes nejpoužívanější zářiče Ir mění něko-
likrát ročně. Bezvadný stav zařízení a souprav je pak záru-
kou bezporuchové a bezpečná práce. Kontrolní činnost na použí-
vaném zařízení se musí stát součástí pracovního plánu defekto-
akopických skupin, a to tak, aby se tato činnost nejen dala
kontrolovat, ale aby ji také vedoucí pracovníci kontrolovali.

Všem derektoskopickým skupinám musí být umožněno neustá-
le objektivně /pomocí indikátorů gama záření/ kontrolovat po-
hyb zářiče v soupravě. Při každé změně pracoviště musí být
objektivně zjištěno, že zářič je bezpečně v krytu a nehrozí
žádné nebezpečí pro pracovníky ani pro okolí.

Eventuální ztráta se musí ihned hlásit územnímu hygieni-
kovi* Ztráta se musí hlásit i v tom případě, že zářič byl
znovu ' pracovníky defektoskopická skupiny nalezen. Zhodnoce-
ní rizikovosti nekontrolovatelného časového údobí, tj. doby,
kdy místo pobytu zářiče a jeho eventuální stínění vůči okolí
není bezpečně -známo, mohou provést pouze pracovníci hygienic-
ké služby. Je třeba si uvědomit, že tito pracovníci nejsou
povinni provádět likvidaci, i když to ve větSině případů dě-
lají, ale jejich povinností je dohlédnout na bezpečnost celé
likvidace, popř. postarat se o splnění požadavků na zdravotní
zabezpečení pracovníků provádějících likvidaci nebo obyvatel,
kteří mohli být příhodou ohroženi.

Současně je nutné zpřísnit požadavky na administrativní
zabezpečení všech manipulací se zářiči, včetně jejich předá-
vání od distributora k uživateli a zpětné předávání od uži-
vatele k likvidaci. Při interních rozborech, které dělají
pracovníci hygienické služby, bylo konstatováno, že pokus
o zatajení ztráty zářiče, pokud by při jeho ztrátě nedošlo
k prokazatelnému poškození zdraví, by nemusel být zcela ne-
úspěšný.

Můžeme si položit otázku, proč právě pracovníci hygie-
nických stanic kladou tak velký důraz na hygienická zabezpe-
čení defektoskopických pracoviSi, když existují pracoviště
používající daleko větší a nebezpečnější zářiče* Celosvětově
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se ukazuje, že nejvStsí počet havárií, nejtěžší havárie
a prozatím největší pookosení zdraví je právo na defekto-
skopických pracovištích. Jaderná energetika je počtem
i rozsahem avýeh havárií daleko veadu • Je proto naprosto
samozřejmé, Se se všichni, kdo se starají o bezpečnost
a hygienu, musí těmito skutečnostmi zabývat. Je nutné, aby
se na väech pracoviätích, ve väech provozních a havarijních
řádech projevily tyto draze získané zkušenosti a aby slou-
žily Je informovanosti a ke zvýšení kvalifikace pracovníků.
Pak bude gama - defektoskopieké profese přinášet společnos-
ti kladný efekt tak, jak se to předpokládá a jaký má přiná-
šet každá tvůrčí lidská práce.
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APLIKACE TELEVIZNÍ TECHNIKY PŘI VIZUÁLNÍCH PROHLÍDKÁCH

Ing. Antonín Bumbálek, Ing* Miroslav Schutz

ŠKODA Plzeň

Vizuálni prohlídka je jednou ze zkušebních aretod, kte-
ré se používají při předprovozních a provozních/prohlídkách
prováděných na jaderných reaktorech* Její velfy význam po-
tvrdily i výsledky získané při první a druhárrevizi tlakové
nádoby, horního bloku a vnitřních částí rafiktoru prvního
bloku JE - V 1. Instrukce a směrnice předepisují obvykle
dvě základní varianty vizuální prohlídvy; vizuální prohlíd-
ku přímou - při ní používá operátor Ippu čtyřikrát až sedm-
krát zvětSující - a vizuální prohíídŕfcu vykonávanou pomocí
složitějších optických zařízení (nožné typy periskopů) a te-
levizního zařízení. Televizní zařízení se uplatňuje při pro-
hlídce míst, kde se nemůže proynepřístupnost vykonat vizuál-
ní prohlídka přímá. NepřístunAost je způsobena buď geometrií
prohlíženého místa, nebo ne/f í znivou radiační situací v kon-
trolovaném místě.

Použití televizní t&chniky v průběhu předprovozních
prohlídek přichází v ú/ahu hlavně při kontrole vnitřního
povrchu obalových triroek pohonů regulačních mechanismů (ko-
řenové partie svarových spojů a základní materiál) a trubek
bloku ochranných /rub (základní materiál). Na ostatních pře-
depsaných místech se může udělat vizuální prohlídka přímá.

Zcela odlišná situace vzniká při provozních prohlíd-
kách. Vzhledem k nepříznivé radiační situaci je ve velké
většině předepsaných kontrolních míst vyloučena vizuální
prohlídkp přímá. Tato místa lze tedy prohlédnout pouze za
pomoci/televizního zařízení. V úvahu přichází jak černobí-
lý* >»k i barevný televizní systém.
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