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AMBULERANDE RADIOGRAFERING

Redogörelse för en landsomfattande strålskyddsinspektion.

SSI har gjort en landsomfattande inspektion av ambulerande
radiograferingsverksamhet. Syftet var att

- kontrollera strålskyddshygienen i landet,
- kartlägga omfattningen av radiograferingsverksamheten,
- få en uppfattning ou> utrustningarnas standard och personalens
strålskyddsmedvetande samt

- att skaffa bättre underlag för nya strålskyddsvillkor.

I denna rapport används vissa begrepp som inte är strikt riktiga, men
som används av de flesta som arbetar med radiografering. Att ändra på
detta språkbruk skulle vara svårt och till föga nytta. Vissa begrepp
används nästan synonymt, men meningen förstår man i allmänhet av
sammanhanget. Det mest i ögonenfallande är

1 strålskydd - strål(nings)miljö - strål(nings)hygien
2 strålskydd - strålskärm
3 apparat - utrustning - anläggning
4 dosmätare - dosratmatare.

Med radiografering avses i denna rapport avbildning med hjälp av
röntgen- eller gammastraining. Då det här talas om röntgen(radiogra-
ferings)utrustning gäller ungefär motsvarande i vissa fall även för
gammaradiograferingsutrustning, som dock inte behandlas så ingående
här, eftersom den är mera sällan förekommande.

Ambulerande radiografering är en ganska vedertagen benämning på in-
dustriell radiografering som utförs med hjälp av utrustning som man
transporterar omkring i trakten med specialinredda bilar. Den är
således inte bunden till viss plats eller viss arbetsteknik.

Blick tillbaka

Längre tillbaka i tiden var SSls ambition att inspektera företag med
tillstånd för någon form av verksamhet med industriell radiografering
minst vart tredje år. Bristande såväl personalresurser som ekonomi i
början av 1980-talet och ändrad policy har gjort att inspektionsfrek-
vensen minskade till ca två manveckor per år mot tidigare mer än tio.
Såväl SSI som tillståndshavarna anade att strålningshygienen skulle
bli lidande av den minskade personkontakten. Man trodde emellertid att
detta skulle kunna kompenseras med moderniserade strålskyddsvillkor
och -föreskrifter och ned intensifierad strålskyddsgranskning av
utrustning innan den tas i bruk.



Strålskyddsgranskning av utrustning i vedertagen bemärkelse, dvs genom
att vi tar utrustningen till SS1, granskar den ingående och skriver
ett utförligt granskningsprotokoll, är dock inte ändamålsenlig för
konventionella radiograferingsutrustningar. De är nästan utan undantag
tillförlitliga och ganska lika i konstruktionen och därtill finns
nordiska rekommendationer för hur de skall vara konstruerade. En
svensk version, eventuellt en författning, som bygger på de nordiska
rekommendationerna är i vardande.

Det är arbetstekniken, dvs hur man arbetar och hur man använder den
befintliga kringutrustningen, som är nästan helt avgörande för strål-
ningsmiljön. Vissa små skärmade kompakta utrustningar, s k röntgen-
skåp, kan man kanske med viss fördel strålskyddsgranska.

De moderniserade strålskyddsvillkoren lät emellertid vänta på sig. De
var tänkta att ges ut i SSIs föreskriftssamling och eftersom en före-
skrift är mycket arbetskrävande var vi även här hämmade av tidsbrist.
Den minskade inspektionsverksamheten hade gjort att vi inte var helt
ajour .ned strålskyddsläget i landet och det ökade ytterligare
svårigheten att ta fram aktuella villkor.

INTRODUKTION

Vad är röntgenapparat, -utrustning, -anläggning?

En konventionell enkel röntgenapparat för industriell radiografering
består av manöverbox (kallas även manöverpult eller manöverpulpet och
ibland även manöverbord) och röntgenrörsenhet samt en lång
högspänningskabel mellan dem. På manöverboxen ställer man in önskad
rörström och -spänning och reglerar på så sätt den röntgenstrålning
som röntgenröret alstrar. I manöverboxen finns normalt också den
transformator som levererar högspänningen till röntgenröret.

Röntgenrörsenheten består av röntgenröret, i flesta fall omgivet av
olja, och rörkåpa samt i rörkåpan en strålskärm som gör att enheten
avger strålning i endast en riktning. Röntgenrör är en vedertagen
benämning på hela röntgenrörsenheten.

Röntgenutrustning kan "i folkmun" vara synonymt med såväl röntgenappa-
rat som röntgenanläggning. Om man vill definiera skillnaden mellan
dera, så kan man säga att röntgenutrustning är röntgenapparat enligt
ovan plus kringutrustning t ex olika bländare, varningslampa och
varningsskyltar. Om man die räknar också bil som är inredd med fram-
kallningsutrustning, kan det kanske kallas för en liten röntgenanlägg-
ning. Med röntgenanläggning menar man dock i allmänhet något relativt
stationärt, dar ofta dörrar, luckor och väggar eller åtminstone
stora skyddsskärmar omsluter hela röntgenutrustningen utom manöverbox-
en.



Vad ar en gammaradiograferingsutrustning?

En gammaradiograferingsutrustning kallas oftast isotoputrustning. Den
består av en behållare, s V strålskärm, i vilken strålkällan befinner
sig i skyddsläge då den inte används. Åt ena hållet kopplas en manö-
vervajer (i en slang) som med hjälp av en vevanordning kan föra ut
strålkällan i en exponeringsslang som kopplas till motsatt sida på
strålskarmen. Exponerings.slangens andra ände har ett ändstopp vid
vilket strålkällan ligger vid exponering. Denna ände skall då om
möjligt ligga inne i en kollimator som skärmar av strålfåltet till
minsta praktiskt användbara.

Dosraten får inte vara högre än 2000 >iSv/h en meter från strålskarmen
då strålkällan är i skyddsläge.

Vid gammaradiografering i Sverige använder man antingen Ir-192 med
energin ca 350 keV eller Co-60 med energin ca 1250 keV. Med röntgenap-
parat kan man knappast åstadkomma högre medelenergi än 200 keV.

Då så är möjligt använder man röntgenapparat eftersom den ger bättre
bilder än en gammastrålkälla. Vid tjocka objekt använder man gamma-
strålning p g a dess bättre genomträngningsförmåga (hårdhet), liksom i
de fall då det är så trångt att ett röntgenrör inte får plats.

Olika typer av radiograferingsanlä^ning

Industriell radiografering bedrivs i Sverige på några olika sätt med
olika stor risk för missöden som kan föranleda "onödig" bestrålning av
folk.

1 Röntgenskåp
Vid radiografering i ett bra röntgenskåp (kallas också box, låda,
kabinett o dyl) är skåpet så skärmat att dosraten på dess utsida är
mindre än 5 pSv/h. Oftast finns där ingen mätbar strålning på utsi-
dan. Skåpet är försett med säkerhetsbrytare så att man inte kan
exponera då någon lucka är det minsta öppen. Detta innebär att man
under hela sin arbetstid kan uppehålla sig intill ett skåp som är i
drift, utan att komma i närheten av tillåtliga dosgränser. Risken
för missöden är mycket liten.

2 Röntgenrum
Ett röntgenrum är i sin bästa utformning att betrakta som ett
röntgenskåp, som är så stort att man kan gå in i det. Det är
skärmat så att dosraten på dess utsida är högst 20 pSv/h och på
närmaste stadigvarande arbetsplats är det högst 7.5
Rummet sägs då ha primärstrålskydd i alla riktningar.



Operatören uppehåller sig under exponeringen i manöverrummet, där
dosraten är mycket nära noll. Trots säkerhetsbrytare i dörren har
det hänt att folk vistas i rummet omedvetna om att radiografering
pågått. På senare år har vi krävt att det inne i rummet skall
finnas en lampa, som visar rött sken då radicgrafering pågår. Den
lilla dos som någon skulle kunna få, om han är inne i röntgenruraraet
just då radiograferingen startar, saknar praktisk betydelse. Dörr
till ett röntgenrum skall alltid kunna öppnas inifrån. Dörr som
saknar säkerhetsbrytare skall inte kunna öppnas utifrån.

I vissa fall har man inte så bra skärmning i alla riktningar. Då
finns administrativa villkor som säger att oförsvagad primärstrål-
ning inte får riktas mot detaljer som saknar primärstrålskydd. Även
i sådana fall gäller ovan nämnda dosgränser för personalen. Även om
oförsvagad primärstrålning någon enstaka gång av misstag skulle
riktas upp mot tak som helt saknar skärmning, så blir dosen till
folk i närheten praktiskt betydelselös. Detta gäller naturligtvis
inte dem som uppehåller sig på taket. Byggnaden får ändå inte vara
sådan att någon i närbeläget utrymme, ens vid förbjuden inställning
av röntgenutrustningen, kan träffas av oförsvagad primärstrålning.
Röntgenröret kan också vara mekaniskt spärrat för vissa
strålriktningar eller fixerat i en riktning.

Röntgenplats.
Om man inte har något röntgenrum eller röntgenskåp så ordnar man
vad man kan kalla röntgenplats genom att avskärma röntgenröret xed
stora och blyklädda men flyttbara skärmar. Skärmarna skall överlap-
pa varandra och lämna minsta möjliga springa mot golv. Springan
mellan skärmarna skall vara liten och från plats utanför röntgen-
platsen skall man inte kunna se röntgenröret mellan skärmarna.

Oskarmad radiografering.
Han kan ibland vara tvungen att använda sig av vad man kan kalla
oskarmad radiografering.

Om man inte har något röntgenrum och inte kan eller vill ordna en
röntgenplats, så kan man röntga utoohus. Man uppehåller sig då
långt från andra människor och flyttar objekten dit. Till denna
grupp kan också räknas radiografering på t ex fjärrvärmeledning,
kraftledning och broar.

Om objekten som skall röntgas är sådana att de inte kan flyttas
till röntgenutrustningen måste man röntga ute i anläggningen. Det
kan galla en fabrik där stora objekt tillverkas eller också där
objekten är fast monterade 1 anläggningen, t ex 1 ett kraftverk. Då
måste andra avbryta sitt arbete under själva exponeringen och dra
sig undan och därför kan man röntga på detta sätt endast då
radiograferingen är av ringa omfattning. Om man skall röntga mycket
måste man göra det på icke ordinarie arbetstid, då inget folk finns
i omgivningen.



Egenkontroll

Den som tillverkar saker och ting avsynar hela eller delar av objektet
för att se om det ar felfritt. Det kan galla allt från smala kolfi-
ber stavar till reaktortankar. Denna avsyning eller kontroll kan göras
på många olika sätt, varav ett är r&diogiafering. Då man kontrollerar
sina egna produkter kallas det egenkontroll.

Kontrollföretag

Vissa företag, främst s k kontrollföretag, har tillstånd för ambuler-
ande radiografering. Kontrollföretagen sysslar endast med kontroll-
verksamhet åt andra företag. Radiografering är en gren av denna verk-
samhet. De radiograferar då på eget strålskyddsansvar i kundföretagets
lokaler (verkstad, röntgenrua, röntgenskåp eller t ex ute på fabriks-
området) , på gasledningar, på broar eller eljest var som helst dar
radiografering behövs. Några av dem har egna lokaler dit kundens
objekt förs för radiografering.

1 Sverige finns ca 35 företag med tillstånd för ambulerande radiogra-
fering. De har tillsammans 300-400 röntgenutrustningar och ca 25
gammaradiograferingsutrustningar. Många av dem har bara ett fåtal
anställda och ett fåtal utrustningar, medan t ex Materialröntgen, STK-
Syd och STK-Svealand vardera har hundratals apparater och hundratals
anställda. En del av de anställda arbetar inte alls med radiografe-
ring, en del arbetar delvis med radiografering och ett fåtal arbetar
heltid med radiografering. Ju större företaget är ju mera tycks de ha
även annan kontrollverksamhet än radiografering på sitt program.

I de mindre kontrollföretagens tillstånd anges vilka apparattyper och
hur många apparater av varje typ det gäller för. De större kontrollfö-
retagen har tillstånd för "av SS1 godkända apparater" och på villkor
att de varje år rapporterar apparatparken till SS1. Med "godkända"
menar vi här att vi känner leverantören som seriös, har god kontakt
med honom och att vi vid någon inspektion har testat apparaten så noga
(dock inte jämförbart med vad vi kallar strålskyddsgranskning) att vi
litar på den typen. Leverantören ansvarar enligt strålskyddslagen för
att utrustningen är i strålskyddsmässigt bra skick då den levereras
för att tas i bruk. De flesta radiograferingsapparaterna är av
fabrikat Andrex, Philips, Scanray och Balteau.



Tidigare har vi krävt att var och en i kontrollföretagens personal
skulle vara godkänd av SS1 innan han fick deltaga i radiograferings-
arbetet och att företagen miste ha särskilt tillstånd av SSI för att
låna utrustning eller personal från annan tiilståndshavare. Risken för
missöde ar ju större med ovan personal och med "ny1* utrustning i
jäktade situationer som det ofta galler. Vi hade emellertid inte bra
genomslagskraft i dessa krav o.h kunde inte genomföra dem konsekvent.
Vi blev inte heller övertygade om att deras betydelse för strålskyddet
motsvarade den ökade arbetsbörda de medförde och krånglet med
pappersexercisen. Därför har vi åtminstone tills vidare slopat dessa
krav.

Risken för missöden och "onödig" bestrålning av folk är stor vid
ambulerande radiografering p g a att mycket folk är inblandat och
arbetet rörligt. Det är inte heller så standardiserat som det kan vara
vid mera stationärt röntgenarbete.

Operatören gör ej sällan intrång i kundföretagets verksamhet och måste
därför jobba snabbt i andras arbetspausar eller "flytta undan" annan
personal. Det kan medföra farlige jäkt. Det innebär också att det kan
vara svårt att få övrig personal att ta information och varningar på
allvar.

Ej sällan händer det att personal, även i chefsställning, nonchalerar
varningsskyltar. Flera allvarliga olyckstillbud har också inträffat på
senare tid.

Några olyckor som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser gjorde att
vi bestämde att vi skulle ta kontakt med samtliga tiilståndshavare. Vi
ville bilda oss en bättre uppfattning om hur strålskyddshygienen var i
landet, hur de som var verksamma med radiografering skötte strålskydds -
detaljen och hur de och deras omgivning upplevde sin arbetsmiljö.

FÖRBEREDELSE FÖR INSPEKTION

Enkät till dem som bedriver industriell radiografering

1984 sände vi ut ett frågeformulär cill i princip alla tiilståndshavare.
Vi ville få en aktuell beskrivning av hur de arbetade. Först efter två
år och åtskilliga påminnelser hade vi fått svar från alla. Under tiden
hade vi med hjälp av svaren och av dem initierade telefonsamtal ordnat
upp en hel del formella felaktigheter i tillstånden.



Enkätsvaren visade att kontakten ar särskilt bristfällig med de företag
som bedriver ambulerande radlograferlng. Han skulle kunna kalla bristen
alarmerande. Kontakten hade varit dålig även tidigare, nar vi
inspekterade oftare. Anledningen ar att det alltid varit svårt att passa
in deras "rörliga arbetsplatser" i vår tidsanpassade inspek-
tionsplanering. De förklarade nu att de skulle vilja ha bättre personlig
kontakt med oss och garna oftare återkommande inspektioner.

Svaren visade också att även företag med egenkontroll vill ha inspektion
oftare. Från ren strålskyddssynpunkt finns det emellertid inte så stor
anledning till det, som då det galler ambulerande radiografering.
Egenkontrollföretagen radiograferar oftast 1 röntgenrum, utan jakt och
andra störningar. Dosraten en meter framför ett ordinärt röntgenrör är
emellertid ca 10000 mSv/h och operatörerema vet att de vid en olycka
skulle kunna få en allvarlig strålskada. Han får därför inte glömma det
psykologiska värdet av inspektion.

Vår ambition var nu att inspektera alla "ambulerande" företag. Vi tog
dock undan dem som hade tillstånd att radiografera såväl i egna lokaler
som "ambulerande", men inte utnyttjade sitt "ambulerande" tillstånd.

Er.kat till ambulerande företag

I en ny enkät riktad till företag som bedriver endast ambulerande
radiografering frågade vi efter bl a kunder för vilka de hade arbete av
större omfattning. Vi begärde också en kortfattad beskrivning av
strålningsmiljön såväl på "hemmaplan" som hos kunderna.

Det visade sig att de största kontrollföretagen hade många filialer som
vi inte kAnde till och som vi aldrig haft kontakt med. Dessa filialer
arbetar relativt självständigt med därstädes plj.cerad personal och
utrustning och de ar spridda över stort område. För t ex Haterialröntgen
ar spridningen från Malmö till Luleå.

Inspektxonsplanerlng och avisering

Då grovplaneringen med hjälp av enkäten var klar visade det sig att det
fanns 19 tillståndshavare med ca 40 filialer (se förteckning på nästa
sida) aktuella för inspektion. För var och en av dessa borde vi också
inspektera radiograferingsarbetet hos en eller två av deras kunder.
Inspektionen borde alltså omfatta ca 150 platser men kom att omfatta
endast ca 60 platser.
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Kvalitetskontroll
Industrikontroll
Intertest
Materialröntgen
Nordkontroll
STK-Svealand
Stockholms gatukontor
STK-Syd
Kva1i te ts teknik
STK-Väst
Uddcomb
Industriröntgen
ComCon
TRK Kontrolladm. AB
STK-Halmstad
Kontrollcentrum
Centaur
Materialkcntroll
Statens vagverk

Linköping
Finspång
Örebro
Göteborg
Örnsköldsvik
Västerås
Stockholm
Malmö
Växjö
V. Frölunda
Karlskrona
Växjö
Fjälkinge

Halmstad
Göteborg
Göteborg
Stenungsund
Borlänge

samt tre filialer
samt sjutton filialer

samt sex filialer

samt sex filialer
Fyra filialer
Fem filialer

Inspektionsplaneringen var svår och mycket tidsödande. Vi ville natur-
ligtvis inspektera då företagen hade något radiograferingsarbete att
vioa oss. Många av företagen arbetar endast "deltid" med radiografering
och ofta får de beställning på ett jobb med endast någon dags varsel.
Därför har de svårt att lova långt i förväg att de har något
radiograferingsarbete den dag vi vill komma dit. Vidare är vintern
lågsäsong för alla kontrollföretag. Sommaren är p g a semestrar
lågsäsong för de små företagen, medan de större då har jobb på kärn-
kraftverk som ställs av för underhållsarbete. De fyra eller fem största
koncrollföretagen tycks ha monopol på detta arbete, men deras personal
räcker inte till för sådana toppar. Därför lånar de personal från
varandra (beroende på vilken kontrollutbildning de har), men även från
de mindre kontrollföretagen i Sverige och i viss mån från utlandet.

Det visade sig också att vissa filialer var mycket små, och att några av
dem bara var ett telefonnummer varifrån man vidarekopplades till en
bemannad filial. Det kunde också vara hemtelefonen till någon anställd.
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INS?EKTION

Då vi efter stora ansträngningar lyckats ordna en inspektionsplan och
kom till aviserad plats, visade det sig ofta att man inte hade något
radiograferingsarbete just då. trots att de sagt det vid de telefon-
kontakter vi haft i samband med aviseringen. Då blev inspektionen endast
en ingående diskussion med tillgänglig del av personalen och i bästa
fall en demonstration av hur de brukar arbeta. Vad bristen på lovat
arbete berodde på har vi inte kunnat utreda, men personalen har bedyrat
att det inte berodde på att de var "rädda" för oss. Möjligheten finns ju
att de beskriver sitt strålskyddsarbete som varande bättre än det är,
när vi inte kan se det.

För att främja "samarbetet" mellan SSI och tillståndshavama försöker vi
alltid att undvika att vi skall uppfattas som en sorts poliser. Vi
försöker arbeta så att våra förelägganden och påpekanden skall uppfattas
som den hjälp de är avsedda att vara och inte missuppfattas som straff.
Därför har det också hänt att man medvetet beskrivit mindre bra
arbetsteknik för oss för att vi, som de säger, "skall få veta hur det
går till i verkligheten" och det är vi ju tacksamma för.

Av anledningar som angivits ovan inspekterade vi under tiden september
1987 - september 1988 endast sjutton av ovan nämnda "ambulerande"
tillståndshavare, 25 av deras filialer och ca 20 av deras kunder. För
detta gick det åt 9 manveckor och för planering och efterarbete minst
lika mycket.

Vid inspektion, som alltid gjordes av endast en m3n från SSI, deltog
alltid någon representant för tillståndshavaren och någon från kundfö-
retaget. Vidare försökte vi få med "platsens" skyddsombud. Vi ville ha
med så många som möjligt, för i samband med inspektionen har vi ju
tillfälle att i viss utsträckning agera även som "strålskyddslärarer:.
Efter inspektion av någon filial sändes inspektionsrapporten dit med
kopia till tillståndshavaren. I några fall fick även kundens
skyddsstjänst e.i kopia.

I inspektionsrapporterna har vi påtalat endast ganska grova brister i
strålskyddet och hänvisat till att inspektionen även skall ligga till
grund för modernisering av nu gällande strålskyddsvillkor. Vi hoppas
kunna distribuera de nya villkoren inom en inte alltför avlägsen
framtid.
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RESULTAT AV INSPEKTIONERNA

Vid inspektionerna fann vi inga brister av sådan art som vi inte kände
till tidigare, men de visade att bristerna var allmännare än vi trott.
Främst gällde det att det inte fanns externa varningslampor vid rönt-
genröret, att interna instruktioner liksom information till kunden
saknades samt att de flesta "hemmagjorda" röntgenskåp var tillverkade
utan stor tanke på strålskyddet. Detta diskuteras mera ingående nedan.

Strålskydd teoretiskt

De största kontrollföretagens personal har av allt att döma bäst
teoretisk strålskyddsutbildning. Vid några av företagen deltar en
nyanställd operatör först några månader som "hantlangare" och får
därefter intern utbildning. Den utbildningen gäller främst hur man skall
få bra resultat av radiograferingen, men ganska bra
strålskyddsutbildning ingår också. På mindre kontrollföretag saknar en
del operatörer helt strålskyddsutbildning, kanske beroende på att de
strålskyddskurser som finns är för avancerade och dyra.

Många med även dokumenterad strålskyddsutbildning vet för lite om
mätinstrumentens för joniserande strålning begränsning. De flesta
behärskar dåligt de nya enheterna för joniserande strålning, mycket
beroende på att många mätinstrument fortfarande har skalor med de gamla
enheterna.

Det borde finnas tillgång till strålskyddsutbildning i två eller tre
olika nivåer och dessutom borde den som skall syssla med radiografering
genomgå en enkel strålskyddstest vid SSI.

Om man tar fram lämpligt kursmaterial kan de lägre kurserna möjligen
läsas in enskilt. Kunskapstesten kan kanske göras vid lämpliga samman-
dragningar ute i landet och för dem med enklast utbildning kanske tern
per "korrespondens". Denna test skall inte berättiga till någon viss
status utan endast öka strålskyddsmedvetandet och dessutom tala om för
tillståndshavaren att vederbörande vid en viss tidpunkt hade ett visst
mått av strålskyddskunnande.

Strålskydd praktiskt

Då det gäller den praktiska tillämpningen av strålskyddskunskaperna är
det inte säkert att de stora företagen är mera tillförlitliga än de
mindre. Personalen på vissa platser tycks jäkta omotiverat, men är
möjligen mer eller mindre medvetet styrd därtill genom att viss form
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av ackordsarbete förekommer. Operatörerna känner trycket från arbets-
givaren att hålla hög arbetstakt eftersom offerten på rf.diograferings-
arbetet ibland är hårt pressad p g a konkurrens från svenska och
utlandska företag. Ett sätt att hålla hög arbetstakt utan att arbets-
resultatet blir lidande på det är ju att avsätta minsta möjliga tid till
information och strålskyddsverksamhet.

Kärnkraftverkens strålskyddspersonal antyder ofta att kontrollföretagens
personal är slarvig med strålavskärmning, uppmätning av dosgränser och
avspärrning. De undrar hur man bär sig åt bland strålskyddsokunnigt folk
ute i landet, när man är så slarvig på kraftverken, där man vet att man
har "ögonen på sig". Mycket tyder på att kärnkraftpersonalen känner till
för lite om radiografering och därför överdriver farhågorna. Detta är
förståeligt eftersom den i förväg, ur strålskyddssynpunkt, skall
godkänna varje exponering som kontrollföretagen gör, ofta utan att veta
vad man egentligen godkänner. Denna osäkerhet beror på att
kraftverkspersonalens gedigna strålskyddsutbildning inte omfattar
radiografering.

Här skall dock betonas att strålskyddssamarbetet vid kraftverken
fungerar bra och att persondoserna där endast i liten utsträckning beror
på radiograferingen.

Utrustning

Det finns ca 25 gammaradiograferlngsutrustningar i landet men endast ett
fåtal av dem är i aktivt arbete. Några är oladdade och en del Ir-
utrustningar är oanvändbart svaga p g a att det är flera år sedan de
laddades. Utrustningarna är strålskyddsgranskade av SSI och i bra skick.
Enligt villkor för tillståndet skall de förvaras inlåsta och de vi sett
vid inspektionerna har varit inlåsta på tillförlitligt sätt.

Röntgenutrustningarna är som typer väl kända av SSI och de vi sett har i
allmänhet varit i bra skick. Flertalet av de nyare typerna har de
säkerhetskretsar som vi under senare år diskuterat med tillverkarna,
t ex uttag på manöverboxen för såväl säkerhetsbrytare som extern
varningslampa och termostatsstyrd avstängning av kylpumpen.

Det är inte ovanligt att man använder rörkåpor och manöverboxar som har
blivit illa behandlade rent mekaniskt. Man bör dock tänka på att även om
säkerhetskretsarna fortfarande fungerar, så kan de ha rubbats så att
ytterligare en liten stöt kan göra att utrustningen blir farlig att
använda. Vid service av "bucklig" röntgenutrustning skall man rikta
särskild uppmärksamhet åt säkerhetskrets^rna.



Extern varningslampa borde finnas vid flera röntgenrör, kopplad så att
den lyser vid exponering och endast da. Varningen ar avsedd för såväl
utomstående som för personalen. Det kan tänkas att man av tankspriddhet
går fram till röntgenröret eller att röret av misstag är i drift då man
går fram till det. Den lilla lampan på rörkåpan syns inte tillräckligt
bra.

De äldre utrustningarnas kylpump stänger man av med strömstallaren då
röret kylts tillräckligt efter det att exponeringen brutits av tid-
uret. Detta innebär sannolikt att man ibland lämnar utrustningen med
nyckeln kvar i strömstallaren, trots att det inte är tillåtet.

På röntgenutrustningarna bör finnas uppgift om tillståndshavarens och
kontaktmannens namn och var de kan nås. Detta saknas nästan genomgående.

Ibland saknas direktvisande dosratmätare och då påstår man att den är på
reparation. Sanningshalten i detta påstående har vi aldrig kontrollerat.
De flesta mätarna anger dosraten i de gamla enheterna. Dec är önskvärt
att alla gamla skalor med det snaraste byts mot nya, men det torde inte
ha sådan betydelse för strålskyddet att SSI kan begära att det skall
göras. Det kostar 500-800 kr att skaffa ny skala till de instrument som
kan moderniseras och ungefär lika mycket för att få dem kalibrerade.

De flesta mätarna har nog aldrig kalibrerats efter inköpet. Vid den
grova kontroll som vi gjorde visade många fel med faktorn två och ibland
mer. I allmänhet visar de för mycket.

De företag som radiograferar vid bl a kärnkraftverk har krav från SA att
personal och utrustning skall vara i dokumenterat bra "skick". En stor
del &-J deras utrustning kontrolleras därför av "legitimerad kontrollant"
och godkännande för viss tid noteras på utrustningen.

Kraven innebar också att mätinstrumenten skall kalibreras, men bra
kalibreringsinstans saknas. De kalibreringsprotokoll för godkända
mätinstrument som vi sett har angett att kalibreringen gjorts med
kobolt. Sådan kalibrering är otillräcklig, efter*c- man i praktiken
främst mäter lågenergetisk röntgenstrålning med instrumentet. Vissa
protokoll har angett att instrumentet visar exakt värde från låga till
mycket höga dosrater. Det ser ju bra ut, men verkar oseriöst när man
betänker instrumentets "fladdrighet". Knappast någon reagerar för att
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de flesta dosrater för vilka instrumentet kalibrerats är så höga att det
ar helt orealistiskt att mata sådana vid radiografering. Höga dosrater
konstaterar man, men mar. mäter dem inte. Protokollet anger inte heller
noggrannheten i kalibreringpn.

Vissa kärnkraftverk hai utrustningar som är mycket br- för kalibrering
av instrument som de själva skall använda, men inte för instrument som
skall mäta röntgenstrålning.

Röntgenskåp

De fabriksmässigt serietillverkade röntgenskåp som vi inspekterade var
utan undantag mycket bra. Vi kunde inte detektera någon strålning
utanför dem. Samma gäller för de skåp som på beställning tillverkats av
etablerade leverantörer av röntgenutrustning, men vissa av dessa skåp
tycks vara "onödigt" väl tillverkade.

Hemmagjorda röntgenskåp kan tydligen se ut hur som helst, men generellt
kan sägas att det märks, att de som tillverkat dem inte haft tillgång
till god strålskyddskompetens. De flesta skåpen hade kunnat göras
betydligt bättre utan eller med ringa merkostnad. Bristerna är t ex

- att skåpet i sin helhet är dåligt strålskärmat,

- att röntgenröret är placerat utanför skåpet, "otätt" anslutet till
skåpet och utan att rörkåpans strålavskramning förstärkts,

att röntgenröret har strålriktning mot skåpets lucka,

att skåpet består av endast botten och tre väggar,

- att strålfältet är betydligt större än vaci som behövs,

att varningslampa saknas och

att såkerhetsbrytare fungerar dåligt, inte alls eller saknas.

Om skåpet är placerat i ett röntgenrum och används bara till att fixera
röntgenrör och objekt, är vissa av dessa brister inte så allvarliga. Om
däremot folk uppehåller sig nära skåpet vid exponering så är det mycket
allvarligt, särskilt om de inte känner till bristerna. Vid ett sådant
skåp är det motiverat att ha en varnings1ampa. Säkerhetsbrytare skall
finnas i dörren till manöverrummec.

Praktiskt taget alla röntgenskåp saknar skylt som anger att det är en
röntgenutrustning och vem som är kontaktman.
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Röntgenrum

Röntgenrum finns i alla tänkbara utföranden, inte två lika. Vissa har
primärstrålskydd i alla riktningar, medan de enklaste har primär-
strålskydd endast i golvet. Vissa är permanenta, medan andra är mer
eller mindre tillfälliga. Röntgenrum har vi tidigare inspekterat i
alltför liten utsträckning, bl a beroende på att vi inte vetat om dem
som finns på filialer eller hos kunder.

De rum som är byggda för att användas som röntgenrum har säkerhetssbry-
tare vid alla dörrar. Tillfälliga röntgenrum, t ex skyddsrum och
sprangbunkrar, liksom där man har lösa skärmar eller inget alls för
ingången, saknar i allmänhet brytare vid ingången. Där finns dock alltid
en varningsskylt, ofta en lampa och dessutom håller personalen sträng
uppsikt på ingången.

Vid många rum finns av hävd en varningslampa vid dörren, även om
dosraten dar aldrig kan bli annat än mycket låg. Ej sällan är den
kopplad så att den är tänd hela dagen och inte endast under exponering.
Så placerad och så kopplad lampa gör inte stor nytta, men sannolikt ökar
den personalens strålningsrädsla och minskar dess respekt för
förbudsskyltar. Lampan skall instället vara placerad i rummet, nära
röntgenröret. Den skall vara kopplad så att den visar rött sken, men
endast under själva exponeringen.

"Propellerskylt" uppfattas i allmänhet som att det finns joniserande
strålning innanför (men inte utanför) dörren. Lampa visande rött sken
uppfattas i allmänhet som att det finns joniserande strålning vid lampan
och i dess omgivning.

Skylt som anger begränsning i röntgenarbetet, såsom max tillåten
rörspänning eller förbjuden primarstrålriktning, saknas ofta.

Ofta används utrymmet ovan röntgenrummet som lager även då dosraten där
kan bli ganska hög. Uppgången till sådant "strålningssvagt" tak är ofta
"spärrad" med en röd lampa. Bättre är att spärra uppgången med t ex rep
eller bom med lås och detta kombinerat med val synlig informationstext.
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Oskärmad radioerafering

Vanligt sunt förnuft är en viktig del i strålskyddsverksamheten,
särskilt vid oskärmad radiografering. De flesta har nog tillräckligt
sådant och försöker i allmänhet också att använda det. Ofta vet de t ex
inte så noga var "dos grans erna" går, men de tar till avstånden i rimlig
överkant och håller platsen under bra uppsikt. Det är sällan någon
utomstående tränger sig fram, men visst har det hänt att folk tagit sig
fram till röntgenrörets närhet. Därför skall varningslampa placeras vid
röntgenröret, då så är praktiskt möjligt och praktiskt rimligt.

Oftast avskärmar objektet hela strålknippet och man vet att man i annat
fall måste avskärma det med t ex blyplåt.

Våra skrivna strålskyddsvillkor (At:l och C-330) säger att man skall
spärra av med linor och skyltar, men för viss praktiskt röntgenverk-
samhet tycks det saknas ett undantag i villkoret: "om sunda förnuftet
inte motsätter sig det".

Avspärrning är nämligen ibland mindre bra att ta till, eftersom den kan
dra till sig nyfiket folk. På vissa platser, t ex under broar och högt
upp i rörmontage, är det meningslöst och kanske omöjligt, för att inte
säga farligt, att spärra av. Vid en praktisk jämförelse kan man säga att
strålningsrisken där är mycket mindre än risken att slå sig om man
ramlar ner.

Gammaradiograferlng

Ingen gång under hela inspektionen såg vi någon gammaradiograferings-
utrustning i bruk. Allt tyder på att sådana utrustningar används alltmer
sällan vid ambulerande radiografering. Hed en sådan utrustning är
exponeringstiden ej sällan ca en timme och därför låser operatörerna
ibland om den, låser dörren, skyltar dörren och går till annat arbett.
De skyltar inte tydligt nära expor.eringsplatsen och eftersom
utrustningen inte är ansluten till elnätet så finns inte heller någon
varningslampa.

Ett villkor för tillstånd för ambulerande gammaradiografering borde vara
att varningslampa, batteridriven eller ansluten till elnätet, skall
finnas vid exponeringsplatsen om man lämnar den, vilket man får göra
endast om exponeringstiden är lång och man är säker på att det är
omöjligt för någon att komma dit. Det har nämligen visat sig att detta
till synes omöjliga ibland är möjligt.
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Persondosmätare

Vid all radiografering som inte utförs i röntgenskåp skall operatören
bära den persondosmätare som tillståndshavaren är skyldig att tillhan-
dahålla. Den får kompletteras med, men inte ersättas av, annan
dosmätare. All personal skall alltså ha och har sannolikt tillgång till
persondosmätare, men det händer att man inte alltid bär den vid radio-
grafering.

Dosjournal förs undantagslöst och nästan lika undantagslöst kommer
dosbeskeden inte längre än till "huvudkontoren". Operatörerna lever gott
i vetskap att någon för journalen och meddelar dem om de fått för hög
dos. De "tillåtliga" men kanske onödigt höga doserna får inånga
operatörer aldrig reda på.

Vid kärnkraftverken måste man ha kraftverkens interna persondosmätning
och viss radiograferingspersonal lägger då av sin ursprungliga
persondosmätare. "Kärnkraftdosen" rapporteras inte till tillståndsha-
varen, och "icke-kärnkraftsdosen" rapporteras inte till kraftverket.
Operatörerna kan alltså få nästan dubbel "rapporteringsdos" utan att
någon får möjlighet att reagera.

Utlänningar borde kanske ha ett "dosbesked" med sig från hemlandet till
tillståndshavaren och få ett liknande besked med sig hem på den dos de
fått i Sverige. Motsvarande skulle gälla för de svenskar som jobbar med
radiografering utomlands.

Bruksanvisning
Strålskyddsinstruktion
Kundinformation

SSIs strålskyddsvillkor (At:l och C 330), som bifogas tillstånden, finns
i allmänhet endast vid huvudkontoren. Kopior av dem bör finnas även vid
filialerna och på grupperna, antingen separat eller som bilaga i interna
strålskyddsinstruktioner.

En bruksanvisning på svenska skall finnas vid varje radiograferingsut-
rustning men saknas vid många. Den skall vara kortfattad och gälla bara
den dagliga rutinanvändningen av utrustningen ifråga och får inte vara
insprängd i servicemanualen.

För varje anläggning skall finnas en stålskyddsinstruktion som binder
ihop tillståndsvillkoren med lokala förhållanden. Den skall föreskriva
hur arbetet skall bedrivas för att strålningshygienen för personal och
folk i omgivningen skall bli så bra som möjligt. Den skall vara lätt att
förstå och därför skall den helst gälla bara en anläggning. In-
struktionen kan naturligtvis vara lika för två lika anläggningar och
gemensam för två som är nästan lika, om bara anläggningarna är lätta att
särskilja i instruktionen. -- I och med att inspektionsverksamheten
minskat så har värdet av en bra strålskyddsinstruktion ökat.

Skriftlig information som kan lämnas till kundernas personal bör fin-
nas, men med de flesta kontrollföretagen saknar sådan. De som finns är
dock bra.
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