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Předmluva

Nároky na odbornost prucovn tJců, kteří používají zdroje
ionizujícího zuřeni a kteři se podílejí nu řízení a kontrole
ochrany před ionizujícím zuřením v posledních letech výruznč
narůstají.

Souvisí to se stoupajícími nároky na přiměřenou, zdůvodněnou,
efektivní a průkazně, tj. výsledky měření doloženou ochranu
pracovníků i okolí. Garantem kvalifikuvaně prováděných
oputření k ochraně u právnických osob, autori%ovuných k
používaní zdrojů ionizujícího zářeni, jsou dohlížející
prucovníci, jimž je především určen tento kurz a tedy také
sborník. Autoři textů ovšem očekávají, že poslouží i
pracovníkům přímo řídícím práce a řadovým, jukož i všem,
kteří se o systém ochrany před ionizujícím zářením zajímají.

Dům techniky Ostrava vydal svůj první sborník pro kurzy,
které v ochraně před zářením pořádal, už v roce 1983. V roce
1986 byl sborník lektory kurzu pod uutorským vedením MUDr.
Josefa 5evcc,Csc. přepracován a v raxšiřctiá pvdohá vydún
Československou komisí pro utomovou energii. To umožnilo i
jeho širší využiti mimo kurz.

Nyní je Vúm předkládán tento sborník učebních textů
novelizovaný, s některými statěmi zee'la přepracovanými.
Lektorský sbor se tak snažil reagovat zejména nu skutečnost:.!
uvedené v novýcli doporučeních ICKP /Mezinárodní komise pro
radiologickou ochranu/ a v mezinárodním platném dokumentu
připravovaném k vydání pod názvem "Základní stundurd ochrany
před zářením a bezpečnosti zdrojů".

Kurz, pro který je tento sborník zprucován, je hlavním
hygienikem ČR rozhodnutím 7.11. IIIÍH-33O-J8.7.93 - č.j .30646/93,
uznán za kurz poskytující dostutečné znalosti v ochraně před
ionizujícím zářením pro dohlížející pracovníky á pracovníky
přímo řídicí práce se zdroji ionizujícího zářeni.

Úspěšný absolvent tohoto kurzu již není povinen se podrobit
zkoušce před komisi krajského hygieniku ve smyslu 5 7 odst.l
vylil. č.59/72 Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Dovolte, abych podčkov:il všem členům lektorského sboru, kteří
se na přepracováni nebo doplnění jednotlivých statí podíleli.
Dík patří dále prucovníkům Domu techniky za jeho vytištění.

Závěrem mi dovolte srdečně poděkovut MUDr. Junč Novotné,
předsedkyni lektorského . sboru, která - se s nevídanou
iniciativou chopila tohoto úkolu a zajistila jeho uspořádání.

Ostrava, leden 1995 Odborný garant kurzu:
Ing. Lubomír Zczulka



Základy fyziky ionizujícího záření

Ing. Jaroslav Vlček, Duo.Ing. Václav Husák,CSc.

Za ionizující zuření pokladům: takové, které je schopno při
průchodu prostředím způsobit jeho ionizaci, tj. vytvořit z
původně elektricky neutrálních atomů volnč elektrony a kladné
ionty. Tuto vlastnost má například rentgenové záření nebo
zářeni radioaktivních látek. Vznik absorpce ionizujícího
záření souvisí se strukturou atomů a atomových jader.

Stavba atomu
Atomy jsou nejmenší částice prvku, které se mohou účastnit
chemických reakcí. Schématicky je stavba atomu a jeho jádra
znázorněnu na obrázku 1.

elektrony

jádro

ATOM JÁDRO

Obr.l: Schématické znázornění atomu a atomového jádra

Atom je tvořen centrálním kladně nabitým jádrem a orli i tál ní mi
elektrony, které se nacházejí na přesně vymezených dráhách.
Atomové jádro obsahuje částice s kladným nábojem - protony a
částice bez elektrického náboje - neutrony.



Nejjednodušší strukturu má atom vodíku. Jeho jádro je tvořeno
jediným protonem a nu orbitě se nachází jeden elektron.
Naproti tomu například atom přírodního uranu má v jádru 238
nukleonů /92 protonů a 146 neutronů/ a v jeho obalu 92
elektronů. Průměr atomu je řádu 10 m,průměr jádra asi o 4
řády menší. Hmotnost atomu činí řádově 1O až 10 5 kg a
je prakticky celá dána hmotností atomového jádra.

Atom je jako celek elektricky neutrální. To znamená,že počet
orbitálních elektronů je stejný jako počet protonů v jádru.
Toto číslo jednoznačně určuje prvek, ke kterému ulam
přísluší. Označuje se symbolem Z a nazývá se atomové číslo
/někdy též protonové číslo/. Celkový počet protonů a neutronů
v atomovém jádru charakterizuje hmotnost atomu, nazývá se
hmotnostní číslo /též nukleonovč číslo/ a označuje se
symbolem A. Soubor atomů, které mají stejný počet protonů i
stejný počet neutronů, se nazývá nuklid.

Nuklidy, které mají stejné atomové číslo Z a odlišuji se
vzájemně jenom počtem neutronů, tj. mají odlišné hmotnostní
číslo A, se nazývají izotopy daného prvku. Izotopy mají
identické chemické vlastnosti, avšak rozdílné vlastnosti
jaderné. Označuji se chemickou značkou prvku a hodnotou
hmotnostního čísla A. Tak například Ml, 21I, •'li jsou izotopy
vodíku, 2 3 4 U , 2 3 5 U a 2 3 8 U značí izotopy uranu.
Jádra některých nuklidů mají přebytek energie, jsou
nestabilní a přeměňují se postupně na jádra stabilnějšího
nuk]jdu. Přitom přebytek energie je uvolněn ve formě
jaderného záření. Nuklidy s touto vlastností se nazývají
radionuklidy a proces je označován jako radioaktivní přeměna
nebo radioaktivní rozpad.

Rud i oakti vi ta
Radioaktivní přeměna je náhodný proces v tom smyslu,že nelze
předpovědět, které jádro se v daném okamžiku přemění. Je
ovšem možné stanovit pravděpodobnost, že k přeměně dojde za
jednotku času. Tato veličina se nazývá přemenová konstanta
/též rozpadová konstanta/, značí se symbolem X.x a je
charakteristickou pro daný ra'dionuklid.
Množství radioaktivní látky se charakterizuje veličinou
zvanou aktivita. Je definována jako střední počet
radioaktivních přeměn, ke kterým dojde v zářiči za jednotku
času. Aktivita A souvisí s počtem atomů N radionuklidu
vztahem:

dN
A = X. N /!/

S pomocí preměnové konstanty je možné vyčíslit úbytek
radioaktivní látky způsobený radioaktivní přeměnou.
Označímc-li N (O) počáteční množství radionuklidu, který m&
přcmčnovou konstantu \ , potom po uplynutí času t zbude
množství:

N (t) - N (0) . e ~ *• t /2/



Obdobný vztah platí též pro pokles aktivity radioaktivních
zářičů s časem:

A (t) = A (O) - X t

Zde značí A (O) počáteční aktivitu zářiče a A (t) je jeho
aktivita po uplynutí duby t.
V praxi se namísto přcmčnové konstanty A často používá
poločas přeměny /též poločas rozpadu/ T. Je to doba, za
kterou se přemění právě polovina z počátečního množství
rudionuklidu. Hodnota poločasu T souvisí s přcmčnovou
konstantou vztahem

Z n2 0,693
•p __ .„__—^^ ^^__— t AI

A A
a je rovněž eharakteristická pro daný radionuklid. Dosud
známé radionuklidy mají poločas přeliiony v rozsahu od zlomků
sekund do desítek miliard let. Ty, ktbré se využívají v praxi
jako uzavřené zářiče, mají poločas, obvykle od desetin do
desítek roků. Údaje pro některé časteji používané zářiče jsou
uvedeny V dodatku.

S pomocí poločasu T je možné radioaktivní přeměnu popsat
vztahem:

In2 . t

A (t) = A (O) . e T /5/

Pokles aktivity zářiče s časem jč grafioky znázorněn na
obrázku 2.

1

r, *,

0.2

0.1

0.05

o.o:

0.01

V ; . . : : rffl
\ ' ' • ' ; '

K- : • 1 1 1

1
Mil

UK

t

1.

1

t

!•

1 • >\ 1 • 1

' ! . 1 \ i 1

1 1 i : • . i \ ! 1

t
1 ! 1 ! 1

! 1 ! 1 I
! i i i

i l l l

i

\' •'!\
\

6 7
ČQS

Obr.2: Pokles aktivity radioaktivnCho zářiče s časem



Stáři zářiče je vyneseno nu vodorovná ose v poutu poločasů,
tj. pomer t:T (ob6 hodnoty samozřejroč ve stejných
jednotkách). Pro přesnější výpočet aktivity je možné použit
údaje z tabulky 1.

atiři
zSřiSo

0

0 , 1

0 , 2

0,3 '
0,4
0,5
0,6

0,7
0,0

0,9

1,0

1,1

1,2
1,3
1 f4
1,5
1,6
1,7

relativní
aktivita

1,000
0,933
0.U71
0,012
0,750
0,707
0,660
o,6?6
0,574
O,53ú
0,500
0,467
0,435
0,400
0,379
0,354
0,330
0,300

stáru
sářicn

1 , 0

1.9
2 , 0

2 , 1

2,-i
2,3

2,4
2,5

2,6
2,7

2 , 0

2 , 3

3,0

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

rolutivia
tik bd v i t a

0,207
0,260
O.L'50

U.K33
0.21U
0,203
0,190

0,57V
0,165

0,154
CJ.144
0,134
0,125
0,11?
o,ioy
0,102

U,0'J5
O.OÍiU

Tabulka 1: Pokles aktivity radioaktivního zářiče s časem

Poznámky: stáří zářiče je vyjádřeno rclutivnč v počtu jeho
poločasů (t:T); uktivitu zářiče je vyjádřena relativně v
násobcích počáteční aktivity - A (t) : A (O)

Radioaktivitu může být dvojího druhu - přírodní nebo
umělá.Přírodní radioaktivitu vykazuje více než 50 v přírodč
se vyskytujících nuklidů, převážně izotopů těžkých prvků jako
radium, uran nebo thorium. UinčJú rud i oak ti vita je vyvolánu
vnějším zusuhcm do jádra - např. ozařováním stubilních
nuklidů neutrony v judemé reaktoru, nebo rychlými nubitými
čusticcrai nu urychlovučfch. 1'řevážnú část v sou£usné době
prukticky využívaných radionuklidů putří k uměle vytvořeným.
Podle způsobu radioaktivní přeměny rozlišujeme ruUioaktivitu
ulfa a betu. Při přeměně alfu je emitováno júdro heliu 4lle,
hmolnosln! číslo nuklidů se zmenší o 4 a ulomové číslo se
zmenší o 2 jednotky.
PřfkluiJy přcroějiy uJfu:



2 2 6 R u

2 4 1 A m

2 2 2 R n +

2 3 4 T h +
2 3 7 N p +

4 He

4IIe
4Hc

Přeměnu alfu probíhá výhrudně u těžkých rudionuklidů,
přírodních i umělých. K radiouktivní přeměně betu dochází
i u lehčích rudionuklidů. Při této přeměně nedochází ke změně
hmotnostního čísla nuVlidu. Rozlisujeme 3 způsoby:
1/ Přeměna beta": jádro emituje elektron (částici beta") a

jeho atomové číslo se o 1 zvýší. Příklady:

6 0 C o 6 0 N i + c -

137 C s 137 B u + c-

2/ Přeměna beta+: jádro emituje pozitron /částici beta"1"/ a
jeho atomové číslo se o 1 sníží. Příklady:

n c

2 2Na 2 2Nc + c +

3/ Elektronový zúchyt: jádru zacliytí jeden z orbitální cli
elektronů u jeho utumuvč číslo se o 1 sníží. PříkLady:

6 5Zn + c" 6 5Cu

iO9cd + „- ioyAg

V jednodušším připudě přechází rudionuklid po přeměně alfu
nebo betu přlmu nu stabilní nuklid. Juko přiklad možno uvóst
přeměnu Co. V některých přfpudcch je produkt rudiouktivní
přeměny rovněž nestubilní. Nupřiklud rádionuklid y 0Sr
přecliúzí přeměnou beta" nu Yu ten se dále mění rovněž
přeměnou beta" na stabilní Zr :

9 0 S r 90 Y <J0Zr

V takovém případě hovoříme o genetických systémech
rudionuklidů. Prvý z nich oznučujemc juko mateřský
rudionuklid, druhý juko dceřiný produkt /dceřiný
rudionuklid/. Složitějším případem genetických systémů jsou
rozpudové rudy, kdy výchozí mateřský rudionuklid se postupně
mění přes rudu dceřiných rudionuklidů nu stub i Lni produkt.
Juko přiklud je nu obr. 3 znázorněno schému uranové řady,
v níž 3 8 U se přeměňuje přes 14 dceřiných produktů na
stabilní nuklid Pb. V uzavřených systémech, kdy nedochází
k uvolňování nebo odstruňování jednotlivých rudionuklidů,
nurůstá postupně rudioukti vitu dceřiných produktů už do
dosažení radioaktivní rovnováhy.Rovnovážná uktivitu dceřiných
produktů je zu tohoto Hluvu rovná uktivitě muteřského
rudionuklidů u v dalším klesá s jeho poločasem. Podmínkou pro
dosažení rudiouktivní rovnováhy je, uby poločas dceřiných
produktů byl krutší než pciločus nuiteřského rudionuklidů.
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Ionizující zuřeni
Chaxuktcristickuu veličinou ionizujícího zářeni je jeho
energie. Je to pojem v celku běžný pro pohybující se hmotné
částice, avšak poněkud neobvyklý u elektromagnetického
zářeni, kterému bývá. spíše přisuzován vínový oliuraktcr.
Energie ionizujícího záření se vyjudřuje v jednotkách
elekronvolt (eV) a je v jejích násobcích : kiloelcktronvolt
(kcV), mcgaeloktronvolt (MuV). Tuto jednotku souvisí se
základní jednotkou energie (Joule) vztahem:

1 cV = 1.602 . 10' 1 9 J /6/

a definuje se juko energie, kterou získá elektron při
průchodu mezi dvěma místy s rozdílem potenciálu 1 V. V
případe elektromagnetického zářent je energie kvant zářeni
(fotonů) nepřímo úměrná vlnové délce li '

1.24
E (keV)

X (nm)

Tuk například zuření o vlnové učíce O,l nm přísluší energie
12,4 kcV, záření o energii 100 kcV má vlnovou délku 0,0124 nm
apod.

Další důležitou charakteristikou ionizujícího záření je jeho
energetické spektrum. Je to rozdělení částic emitovaných ze
zdroje podle jejich energie. Graficky se znázorňuje tuk, 2c
na vodorovné ose se vynáší energie zářeni u na svislé ose
zastoupení částic s touto energií. Příklady jsou uvedeny na
obrázku 4.
Spojité spektrum záření se charakterizuje obvykle maximální
energií ^ m ax

 a střední energií ^str Čárové spektrum je
určeno energii jednotlivých spektrálních čar a jejich
zastoupením.
Při průchodu hmotou reaguje ionizující zářeni s atomy u
molekulami prostředí u předává jim svoji energii. Podle
způsobu interakce rozlišujeme záření přímo ionizující
a nepřímo ionizující. K prvnímu druhu patří nupř. rychlé
nabité částice, které interaguji přímo s orbitálními
elektrony a způsobuji ionizaci prostředí. Nepřímo ionizující
záření, jako neutrony nebo některé složky elektromagnetického
záření, předává svoji energii při srážkách s elektrony nebo
jádry atomů, které potom přímo ionizují.
Míra zeslabení ionizujícího záření při průchodu určitým
prostředím závisí na typu a energii záření, u dále na složení
tohoto prostředí, jeho hustotě a atomovém čísle. U některých
druhů ionizujícího záření je možné zcsluben.í popsat přibližně
exponenciálním vztahem:

Z = c " <"• X /&/

1/ Obvykle se pro vlnovou délku používá značka \ jako pro
přeměnovou konstantu.Aby zde nedocházelo k záměně, používáme
pro účely tohoto textu pro vlnovou délku značku 1.



Zde ft- je u tzv. součinitel zeslabení, a x je tloušťka
stínícího /zeslabujícího/ materiálu. Vyjudřujc se buď v
délkových jednotkách /např. cm/, nebo v jednotkách tzv.
plošnó hmotnosti /např. g.m."2/. Plošná hmotnost souvisí s
tloušťkou materiálu vztahem:

x (g.cni ) = s . x (cm)

kde s znáči objemovou hmotnost materiálu v g.cm - 3

O

-a

OJ

o

B

energie

Obr.4: Spektra ionizujícího záření: (A) spojité, (B) čárové
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V případe záření nabitých částic postač! obvykle konečná
vrstva materiálu k úplné absorpci všccli částic Tato vrstuv
určuje dosah zářeni, v daném materiálu a vyjadřuje se opět buď
v jcdnotkú-;li délky, nebo v jednotkách plošné hmotnosti.

Zářeni alfa
Zářeni ulfu. je přímo ionizující zuřeni tvořené částiecni alfu
-jůdry helia. Částice obsuliujf po dvou protonech a 2
neutronech, a nesou tedy 2 jednotkové kladné náboje. Zdrojem
zářeni alfa. jsou těžké radionuklidy, např. izotopy polonia,
radia, thoria, uranu nebo transuranových prvků, K
nejpoužívanějším zářičům alfa patří radionukLidy Am u

Záření alfa má čárové spektrum. To znanenú, že daný
radionuklid emituje částice alfu pouze o určitých energiích
/obvykle 1 nebo 2/, které jsou pro jeho radioaktivní přeměnu
charakteristické. Počáteční energie částic alfa činí jednotky
mcEaclektronvoltúj to odpovídá počátečním rychlostem řádově
10" m.s" 1.
Protože částice alfa nesou 2 elektrické náboje, při průchodu
prostředím velmi silně ionizují a rychle ztrácejí svoji
energii. Dosah záření ulfu j--i proto značně omezen. Ve vzduchu
činí jenom několik centimetrů, ve vodě nebo tkáni jenom
zlomky milimetru. Ochrana před zevním ozářením částicemi alfa
nepředstavuje tedy větší problém.

Zářeni beta
Záření beta je tvořenu rychlými elektrony nebo pozitrony
/částice se stejnou hmotnosti u opačným nábojem než má
elektron/. Vzniká při přeměně mnolia přirozených i umělých
radionuklidů. K pcjčastčji využívaným zdrojům záření beta
patři napřiklad 9 0Sr. L 4 7Pm nebe o 3Ni .
Záření betu má spojilo spektrum: obsahuje tedy částice beta s
energii od nuly až po určitou maximální hodnotu E m , která
je charakteristická pro duny radionuklid. Střední, energii
záření beta je možné přibližně odhudnout jako jednu třetinu
maximální energie. Hodnoty H-ax u běžně používaných nuklidů
činí desítky kiloclcktronvoltu až jednotky megaclcktronvoltú;
jsou uvedeny v dodatku.
Při průchodu prostředím způsobuje záření beta ionizaci nebo
excitaci atomů a molekul. V porovnáni se zářením alfa jsou
částice beta mnohem lehčí, pohybují se při stejné energii
podstatně rychleji /řádově 10 m.s / a daleko méně ionizují.
Nupřlklad částice alfu s energií 4 MeV vytvoří ve vodě nu
druže O.OOlmm kolem 3 OOO iontových párů, zatímco částice
beta o energii 1 HcV vyprodukuje za stejných podmínek jenom
asi 5 iontových párů. Záření beta má proto dulcku větší dosah
v prostředí. Částice jsou velmi často rozptylovány jenom s
malými ztátami energie a jejich dráha je značně klikatá
/obrázek 5/
Pokud absorbující prostředí je složeno z lehkých prvků,
nezávisí dosah záření beta téměř vůbec na jeho konkrétní
skladbě. Pro potřeby ochruny před zářením možno odhadnout
přibližně dosah zářeni betu vyjádřený v jednotkách plošné
hmotnosti jako polovinu jeho maximální energie:
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R (g.cm-2) = 0.5 . E m a x (HcV)

Pro lineární dosah záření betu potom plutí:

1

2.3 • m
R (cm) (McV)

/1O/

/li/

kde s značí objemovou hmotnost mutcriálu v jednotkách g.cm .
Tak nupříklud záření betu s muximálni energií E ^ = 2 McV
má dosah ve vzduchu kolem 8 m, ve vodě přibližná '1 era u v
hliníku usi 4 mm.

DOPADAJÍCÍ
ELEKTRON

Obr. 5: Průchod záření beta /elektronů/ prostředím

líroroč již popsaných procesů ionizace u excitace ztrácí záření
betu svoji energii při průchodu prostředím též produkcí tzv.
brzdného zářeni. Je to elektromagneticko zářeni s
pronikavostí daleko větší než má zářeni betu. Jeho výtěžek
závisí nu energii záření u nu utomovčm čísle ubsorbútoru. V
lehkých materiálech je pravděpodobnost vzniku brzdnéhu záření
menši. Například záření belu s maximální energií 2 McV
spotřebuje na tvorbu brzdného záření v plexiskle jenom usi
0,7% sv6 energie, zutímco při ubsorpci v olovu jde na tento
účel kolem 8% energie Tuto skutečnost je nutné brát v úvuhu
při výběru stínících materiálů pro zářiče beta. Dávú se
přednost látkám obsuhujícfm lehkč prvky.
Při průchodu záření beta+ prostředím se pozitron po ztrátě
energie spojí s elektronem u dochází k tzv. anihiluci.
Výsledkem jsou 2 fotony záření gama, každý s energií 511 kcV
/anihiluční záření/. Kuždý pozitronický zářič i jeho obul
a okolní materiál jsou tedy součusně zdrojem pronikavého
unihilačniho záření u tuto skutečnost je nutno při ochraně
před zuřením pozitronů uvaževut. O vlustnostech záření gamu
i brzdnóhu záření bude pojednáno dále.

Urychlené nabité částice
Tento druh záření zuhrnuje urychlené elektrony, protony u
těžší ionty. Jeho zdrojem jsou urychlovuče nubitých části,
nupříklad betutron, lineární urychlovač elektronů nebo
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cyklotron. Tuto zařízeni poskytujií obvykle mnohem větší toky
zářeni než radioaktivní zářiče. Spektrum urychlených částic
je přibližně čárové u jejich energie dosahuje až desítek
jncguclcktronvoltů.
Interakce rychlých nabitých částic s prostředím je obdobná
jako v přípude zářeni alfa a beta. Dochází k ionizaci nebo
excitaci molekul prostředí a ke vzniku brzdnóho záření.
U částic vySsich energií /10 MeV a více/ se začíná významnč
uplatňovat též interakce s atomovými jádry. Při ní dochází
k uvolňováni neutronů a ke vzniku umčlých radionuklidů,
například krátkodobýcli radioizotopů dusíku a kyslíku
v ovzduší. Ochrana při práci s tukovými zdroji
vysokoenergetického záření je proto puněkud složitější.

Záření gamu
Zářeni gamu je elektromagnetické zářeni, obvykle jaderného
původu. Vzniká při radioaktivní přeměnu řady radionuklidu,
často současně se zářením beta nebo ti 1 fJJ. K uejčastěji
používaným zářičům gama patří radionuklidy "Co a Cs.
Zářeni gama má čárové spektrum - daný rud i oiiulc Lid emituje
pouze fotony s určitými energiemi, které jsou pro jeho
přeměnu charakteristické. Některé příklady spekter zářeni
guma radioaktivních zářičů jsou uvedeny na obrázku 6.

60Co

11 . il

j|

192,r

1 3 / 'Cs

..i

0 0.5 1.0 (MeV)

Obr. 6: Spektra záření gama některých radionuklid&
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U prakticky používaných zdrojů záření gama činí jeho energie
desítky kiloelcktronvoltů a£ jednotky meguclckronvoltů.
Interakce záření gama s hmotou se výrazně odlišuje od
interakce elektricky nabitých částic. Při průchodu prostředím
uvolňuji fotony elektricky nabité částice a předávají jim
energii dostatečnou k tomu, aby byly schopny ionizovat a
excitovat. Jedná se tedy o nepřímo ionizující zúřcnf. K
nejvýznamnějším způsobům interakce záření gumu s hmotou putří
fotoefekt, Coniptonův rozptyl a tvorba párů.
Schématicky jsou tyto procesy znázorněny na obrázku 7.

FOWCLEKTniCKÝ COMPÍONŮV
JEV

elektron

foton

cinkl- L-
jon /

TVORBA HARU

elektron
O.M MrV

( ,' . ; 'i C \,uni!vloči«

•, •-•• V \ < - . / / .' a'1/ .•

\y-- not,--ho>)
. —-Iron )\ '•

•JI0.5IM
SI MeV

Obr.7: Interakce záření gama s atomy prostředí

Fotocfekt se uplatňuje především u zářeni nižších cncrg.it.
Jedná se o proces, při kterém Foton záření gamu předá
veškerou svoji energii nckterému z orbitálních elektronů,
obvykle na vnitřních slupkách atomu. Výsledkem je uvolnění
fotoelektronu, který získanou energii dále předává ionizací
nebo excitací atomů a molekul. Po fotoefektu je atom v
excitovaném stavu /na vnitřní orbitě chybí elektron/ u při
přechodu na stav základní vyzáří foton charakteristického
záření nebo elektron. Tyto částice mají už poměrně nízkou
energii a většina jich je pohlcena v okolním materiálu. Z
tohoto důvodu možno fotoefekt považovut za téměř úplnou
absorpci záření. Pravděpodobnost fotoefektu roste s atomovým
číslem materiálu a například u olovu je tento proces
převládajícím způsobem interukce pro záření gama o energii už
1 HcV.
Comptonův rozptyl probíhá na volných nebo slabě vázaných
elektronech /vnější orbity atomu/. V tomto případě dopadající,
foton předává část své energie elektronu, uvede jej do pohybu
u sám pokračuje v letu, avšak v odlišném směru a s nižší
energií. Urychlený elektron interugujc potom s prostředím
stejně jako fotoelektron, tj. ionizuje u excituje atomy u
molekuly okolního prostředí. Comptonův rozptyl je
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převládajícím procesem interakce u zuření gumu středních
energii, v lil i ni ku napříklud od O,l HcV u v olovu od 1 McV.
Třetím hluvním způsobem interakce zuřeni gumu s prostředím je
tvorbu párů clclctron-pozitron. K tomuto procesu dochází
teprve když energie zuřeni gumu je větší než 1,02 HeV u
významně se uplatní už v přlpudě vysokých energii. Jev
spočívá v tom. že foton se přcmční nu dvě čústice - elektron
u pozitron. Ty se potom chovuj1 obdobně juko zuření betu, tj.
ionizují nebo excituji okolní prostředí a pozitron nu konci
své druhy unihilujc zu vzniku dvou fotonů unihilučnlho
zuření. Při tomto prucu.su uni v pří pude Cumptonuvu rozptylu
nedochází tedy k úplné ubsorpci dopudujícího záření.
Fotocfckt, Comptonův rozptyl u tvorbu elektron
pozitronových púrú se podílejí spolu s některými dulšSmi méně
významnými procesy nu zeslaben! záření guma při jeho průchodu
prostředím. V přípudě úzkého svuzku zuření se zeslubení řídí
exponenciálním vztahem /8/. Součinitel zeslubení závisí nu
energii záření, nu atomovém čísle ubsorbútoru a nu jeho
hustotě. V obecném přípudě je závislost zeslubení nu tloušťce
materiálu složitější a bude o ní pojednáno jinde.

Charakteristické zářeni*
Charakteristické záření je elektromagnetické zuření, kterč
vzniká při zářivých přechodech elektronů v atomovém obalu
/obrázek 8/. Jeho zdrojem jsou rudionuklidy, zejménu ty,
které se mění záchytem elektronu. Charakteristické záření se
uvolňuje rovněž při ozařování různých materiálů
nízkocnergetickým zářením gumu.brzdným zářením nebo rychlými
nubitými částicemi. Jeho zdrojem jsou tedy i rentgenky: proto
se někdy nazývá též rentgenové churukteristické záření.

PRÁZDNĚ MÍSTO
PO ELEKTRONU

Obr.8: Vznik charakteristického zářeni v atomovém obalu

Spektrum charakteristického zářen! je čárové. Jeho energie
činí jednotky až desítky kiloelcktronvoltů u je
charakteristická pro prvek, jehož ULoin záření vyslul.Spektru
charakteristického záření některých prvků jsou uvedenu v
tabulce 2.
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Interakce charuktcristickčho zuření s lunotou je podobná jako
V připadá zářeni gana. Převládá fotoefekt a navíc se významné
uplatňuje jcátc tzv. pružný rozptyl, kdy foton po srážce mčnl
seer bez ztráty energie. Protože charakteristicko zářeni má
nízkou energii, jeho odstíněni nečiní včtši potíže.

itoraovú

ÚíolO

12
16
20
24
20
32
36
40
44
48
52
56
60
64
60
72
76
00

04
08
92

prvek

Ke
S

Ca
Cr
Hi
Co
Kr
Sr
nu
Cd
Te
2a
i;d

Cd

Sr
lir
0a
:IG
Po

U

enorslu sáření (l:uV)

1,25
2,31
3/>1
5,41
7,47
3.B7
12,6
15,7
19,2
23,1
27,3
32,0
37,1
42,7
40,0
55,4
62,5
70,2
70,0
07,5
97,1

K/3

1,30
2,46
4,01
5,95
0,26
11,0
14,1
17,7
21,7
26,1
31,0
36,4
•12,2
43,7
55,6
63,2
71,3
130,2
B9,0

100,1
111,3

Tabulka 2: Energie charakteristického zářeni některých prvků.

Brzdné záření
Brzdnc zářeni je po charakteristiekóm zářeni druhou složkou
tzv. rentgenového zářeni. Jedná se o elektromagneticko
záření, které vzniká při průchodu rychlých nabitých částic
hmotou. Zdrojca brzdn6hu zářeni jsou rentgenová v.ufizeni,
urychlovače nabitých částic nebo radioaktivní zářiče beta ve
SBCSÍ s vhodnýn terčovým materiálem.
Spektrum brzdneho záření je spojité - jsou zustoupeny fotony
s energii, od nuly až po' určitou maximální hodnotu, která
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odpovídá energii primárních nabitých částic.Maximální energie
brzdnóho zářeni rentgenek je řádu desítek až stovek kiloclck-
tronvoltů, u uryclilovačů dosahuje jednotek až desítek
•cgaclcktronvoltů a v připadfi radionuklidových zdrojů je
určena Baxiiaalnl energií čistič beta, tj. dosahuje desítek
kiloclektronvoltů až jednotek meguclcktronvoltů podle -typu
použitého rndionuklidu.
Interakce brzdnčlio záření s lintotou probiliá podobné jak bylo
popsáno v případó zářeni gama radionuklidů. Navíc při energii
přes 10 McV dochází k interakci s atomovými jádry, k
uvolňování neutronů a k tvorbě umělých krátkodobých
radionuklidů. Vzhlede* ke spojitému cliarukteru spektra
brzdnčho záření je závislost jeho zeslabení na tlouáícc
materiálu složitější než v případů monocncrgctickčho záření
gama.

Zuření neutronů
Jedná se o záření elektricky neutrálních částic, jcjiclhž
hmotnost je srovnatelná s hmotnosti vodíkových juder
protonů. Zdrojem neutronů jsou jaderno reaktory nebo
urychlovače nabitých částic /neutronové generátory/. V
případe radionuklidových zdrojů se neutrony uvolňují
spontánním átčpcním nebo interakcí záření ulfu s jádry
některých lehkých nuklidů /tabulka 3/.

»*». - .-,

='°r„ - a.
2^°ru - na

«•*., - »

rcn):ao

(•ilfn.n)

(«lt.,.)

<-lí.,n)

(««..»)•

uKponl

nt?oi1ji£ on?r(;l0
neutrum^ (UaV)

3,9

1,2

4(5

4,5

!.«

emlno nrutruml
(ll.i^.aDil"^)

1,1 . IO5

6,11 . IO4

•1,3 • IO4

U,6 , IO4

2,3 . 1OIJ

Tabulka 3: Některé radionuklidové zdroje neutronů

Poznámka: emise neutronů u je vztažena na 1 g nuklidu

Spektrum neutronů je u včtáiny zdrojů spojité. Muximálni
energie činí 10 aí 20 mcguclcktronvoltů, střední energie
jednotky Bcgaclcktronvoltů. Podle energie je možné rozddlit
neutronové záření do několika skupin. Rozlisujeme napřlklud:
tepelné neutrony s energii mensi než O,5 cV, rezonanční
neutrony /0,5 až 100 oV/, neutrony středních energii /I ui.
500 keV/, rychlé neutrony /O,5 až 10 McV/ a neutrony vysokých
energií /nad 10 McV/.
Interakce neutronových zářeni s linutou je podstutiifi odliSná
od dříve popsaných procesů Interakce nubitýcli částic nebo
fotonů elektromagnetického záření. Protože neutrony neuesou
elektrický náboj, při průchodu prostředím přímo neionizuji a
reagují témčř výhradní s atomovými jádry. K hlavním způsobům
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interakce patří pružný a nepružný rozptyl, záchyt neutronu
/obrázek 9/, dále emise nabitých částic a štěpeni jader.
Pravděpodobnost té kterč reakce závisí na energii neutronů a
na složeni absorbujícího prostředí.

PRUZNY ROZPTYL

neutron

— o — jádro

NEPRUŽNÝ ROZPTYL

neutron /^

a^axci
jádro ££/-

UnTcn
\gamu

ZÁCHYT NEUTRONU

nrmlron _^ lolon qamn

jádro jádro
A A'1

Obr. 9: Interakce neutronů x atomovými jádry

Pružný rozptyl patří k nejčastějším způsobům interakce
rychlých neutronů. Při tomto procesu neutron předá část své
energie atomovému jádru a uvede ho do pohybu. Urychlené jádro
ztrácí potom svoji kinetickou energii ionizací nebo excitací,
atomů a molekul prostředí..Unergie předaná pružným rozptylem
je největší při srážkácli s lehkými jádry. Například rychlé
neutrony s počáteční energií 2 MeV potřebují ke zpomalení na
tepelné jenom asi 18 srážek ve vodě a až 400 srážek v olovu.

Při nepružném rozptylu předává opět neutron atomovému jádru
jenom část své energie. Předaná energie se projev! změnou
vnitřního stavu jádra - douhúzi k jeho excitaci. Přechod na
základní stav jádra je provázen emisí fotonu záření gama.
Při záchytu je neutron jádrem pohlcen za emise jednoho či
více fotonů záření gama. Tímto způsobem jsou například velmi
účinně zachytávány tepelné neutrony nu jádrech bóru nebo
kadmia. Proto jsou tyto látky čusto používány jako součást
stíněn! neutronových zdrojů.
Dalším způsobem interakce je pohlcení neutronu jádrem za
současné emise částice /protein, neutron, částice alfa/.
Takové srážky jsou nejpravděpodobnější pro lehká jádra a
rychlé neutrony.
Při štěpení se zasažené jádro rozděl! na 2 části a uvolní se
jeden nebo více neutronů. Například tepelné neulrony vedou ke
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štěpení nuklidů 2 3 3 U . 2 3 5 U u 2 3 9U. rychlé neutrony štěpí
většinu těžkých nuklidů. Nutno uvést, že poslední tri zmínúnč
procesy vedou čusto ke vzniku umělých rudionuklidů.
Z popsun6ho mechanizmu interakce vyplývá, že ubsorpce
neutronů probíliá. v zásudč ve dvou krocích. Ryclilč neutrony
jsou nejprve zpomaleny rozptylem nu jádrech lehkých prvků a
potom teprve absorbovány za emise částic nebo fotonů.
Stínění neutronů je proto vícesložkové - obsuhujc lehké
materiály /vodu.purufín/ pro zpomalení neutronů u látku pro
jejich účinný záchyt /búr nebo kudmium/. Nčkdy je nutná ještě
třetí složku - těžký materiál k odstínění záření gama ze
záchytu neutronů.
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Dodatek: Přehled často používaných radionuklidů a
jejich fyzikálních vlastností

radio-
nukllí

3 i l

22Ka

ú°Co

6 5 Zn
8 5 K r
9 0 S r
9 0 ,

1 0 9Cd
1 3 7 C s
1 4 7 ? a
1 7 a ň a

2 0 4 T 1

2 1 0 ? b

2 1 O f l l
2 1 0 ? o
2 2 G Ra

2 3 9 P u

2 4 1 Aa

2 5 2 C Í

poločas
přeceny

12,3 r

5 730 r

2,6 r

5,27 r

100 r

0,67 r

10,7 r

20,0 r

64,1 h

1,24 r

30,2 r

2,62 r

0,35 r

0,20 r

3,77 r

22,3 i-

5.01 d

0.38 r

600 r

4 100 r

433 r

2,64 r

způsob
preaěny

bota"

boto"

b^.o+

beta"

bota"

EZ

beta"

bota"

beto"

EZ

beto"

beta"

beta"

beta"

beta"

beta"

bota"

alfa

alfa

alia

alfa

alfa
átipění

emise
(keV)

13

155

545

310

66

695

546

2 290

514

225

084
960

240
536
672

763

6?
1 160

5 310

4 705
4 601

5 105
5 143
5 155

5 406

6 076
6 110

édatíc
CD

94

24
76

0
41
46

01
19

95
5

12
15

\
\ 3 6

16
04

cnioe
(keV)

není

lioni

5 ! '
1 i-75

1 Í73
1 333

není

1 115

není

noní

není

00

662

není

. 04

296
300
317
460

c dal

ne ni

47

není

není

106

není

60

100

100
1C0

51

4

05

3

20
30
04
49

5í

4

4

36

Vysvčtlivky: r ~ rok, d - den, h - hodina
EZ - elektronový záchyt
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Veličiny a jednotky používané v ochraně před
ionizujícím zářením

Doc. Ing. Vúcluv Ilušúk, Cso.

Doziroetrické veličiny u jednotky cliuruktcrizuji
zdroje ionizujícího záření, pole zuření a působení -tohoto
záření nu látku. Oil roku 1'JHO je v ČSSK v platnosti
mezinárodní soustavu jednotek SI- od t6 doby se používují
jednotky putřícl do soustavy SI i v dozimetrii ionizujícího
záření /I/. V dulším výkludu uvádíme nu některých místech i
jednotky dřívější, je-)ichž znulost je nutná pro porozuměni
starší literatuře vydunč před rokem 1980 a takč vzhledem k
tomu, že dřívější jednotky se používají v některých
předpisech platných jeátfi v dobc vydáni tohoto sborníku.

Veličiny charakterizujici zdroie zuření.
Množství radiouktivní látky se charakterizuje
Touto veličinou se rozumí poměr

aktivitou A.

A =
dN

Dt
O-1]

kde dN je střední počet samovolných jaderných přeměn z daného
energetického stuvu v určitém množství rudioaktivní látky, k
nimž dojde za časový interval dt /N označuje počet
radioaktivních atomů, t označuje čas, d znamená nekonečně
malý přírůstek uvažovunč veličiny/. Jednodušeji můžeme říci,
že uktivita rádioaktivnleh látky je počet rudiouktivuich
přeměn v toto látce vztažený na jednotku času.
Jednotkou aktivity je 1 s— , pro níž se používá název
bccquerel /B<j/. Násobnými jednotkumi vytvořenými z hlavní
jt;dnotky jsou např.
1 kilobcequerel = 1 kBq = lOJ: Bq

1 gigabeequerel = 1 GBq = 10 Bq
Dřívější jednotka aktivity 1 Ci odpovídala aktivitě 1 g 2 2 6 R a
Mezi jednotkou Bq a jednotkou Ci platí převodní vztah /tab.l/

1 Ci = 3,7 . 1 0 1 0 Bq

j.01
k&,

| . C l

|.Ct

ad
MIV,

CCI

CIV)

o C l

OIV]

C l

«D<1

C l

TIV,

C l

TDq

1

37

30
1,11

400
14,0

2
74

40
1,40

500
18,5

3
111

50
1,05

600
22,2

4
140

CO
2,2?

700
25,9

5
105

70
2,59

800
29,6

6

00
2,or,

900
33,3

7
259

90
1,3]

1000
37,0

n
296

100
3,70

2000
74,0

9
333

200
7,40

3000
U l

10
370

.100
11,1

4000
148

Tab.l: Tabulka pro převod nových jednotek aktivity na dříve
užívané a naopak:
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Vztáhncme-li aktivitu na jednotkovou hmot
dostaneme měrnou aktivitu /jednotka bq.kg— /.

j l š á i

otnost zářiče.

aktivita
j q

U plošných zdrojů se uvažuje plošná aktivita, j^
vztažená na jednotkovou plochu /jednotka Bq.m— / Obdobné
u objemových zdrojů máme objemovou aktivitu, jejíž jednotkou
je Bq.m— •

Veličiny charakterizuiict pole zářenS .
Kolem zdrojů ionizujícího záření existuje určité pole záření,
které se charakterizuje fluencí částic / hustotou prošlých
částic/

dN
0 =

da

kde dN je počet částic, kterč vstoupily do koule s plošným
obsahem da hlavního řezu /obr.l/.

plocha 1 m2

°)
Obr.l: K definici fluence /hustoty prošlých částic/:

a - částice přicházejí ze všech směrů,
čárkovaně je vyznačen hlavní řez koule
o ploše da
je znázorněn rovnoběžný svazek částic a
plocha 1 m umístěna kolmo na směr šířeni
částic

b -

Často se používá další veličiny,
částic /hustota toku částic/

Ů0

kterou je příkon fluence

dt

•tj. přírůstek hustoty prošlých částic za časový interval dt.
Jednotkou příkonu fluence částic je m s . Ve speciálním
případč rovnoběžného svazku částic nebo fotonů udává příkon
fluence pučet částic nabo fotonů, jež projdou plochou 1 m
/umístěnou kolmo na jejich směr/ za jednotku času
Obdobnč se definují veličiny flucj;
energie/, jejíž jednotkou je J.
/hustota toku energie/, jejíž jednotkou je

j

fluence energie /hustota prošlé
J.m a příkon fluence energie
jednotkou ic V.m— .
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Veličiny charakterizuj icl působeni záření na látku.
V tomto případě je základní veličinou dávka D /absorbovaná
dávka/, která je definována jako pomér střední energie
d? předané ionizují clu zářením látce o hmotnosti dm

D = [j.kg-1 = Gy]

Zjednodušeno můžeme ř íc i , že absorbovaná dávka je energie
absorbovaná v jednotce' hiw.tnosti ozařované látky v určitém
mistři /obr.2/.

ABSORBOVANÁ DÁVKA D= —
Am

DOPADAJÍCÍ

ZÁŘENÍ

AE-ENERGIE ABSORBOVANÁ V Am
Obr.2. K definici absorbované dávky

Jednotkou absorbováno dávky je gruy /Gy/, který se rovná
energii 1 joule /]/ absorbované v jednom kg látky. Často
užívané dílci jednotky jsou
1 mCy = 10"' Gy
1 ,uGy = 1O"6 Gy
Dřívčjší jednotkou dávky byl 1 rad

1 rad 10" 2 Gy

Dávkový příkon Ď je přírůstek dávky dD za časový interval
dt

[Gy . s-1]

Jednotkou dávkového příkonu je jeden gray za sekundu
/Gy . s"1/.

je definována výrazem
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dE,,

dm
.kg-x= Gy]

kde dBv je součet počátečních kinetických energii všech
nabitých částic uvolněných nenabitými ionizujičími částicemi
v uvažovanou objemu látky a ohmotnosti do. Jednotku kerray je
stejná jako jednotka ubsorbovunč dávky, tj. 1 Cy.
Kcrma sa používá v souvislosti s i.cpřimo ionizujícím zářením.
Za podmínky rovnováhy nabitých částic se kcrma rovná
absorbované dávce. Pojem rovnováhy nabitých částic je zřejmý
z obr. 3.

O -

NEPŘÍMO
OLIZUJÍCÍ
ZÁŘENI"

Obr. 3: K definici veličiny karma

Dávka v uvažovaném objemu charakterizuje celkovou energii
absorbovanou pfi ozářeni tohoto objemu - rovná se součtu
dílčích příspěvků A EQ označených nu obrázku 3 tečkované.
Kcrma charakterizuje energii sdělenou nepřímo ionizujícím
zářením /fotony,neutrony/ při první srážce nabitým částicím
/elektronům,protonům/ - na obr.3 je tuto energie dE^ oznučenu
šipkou. Rovnováha nabitých částic existuje v prípadč, že
energie odnesená nabitými částicemi mimo uvažovaný objem
/část energie dEi,/ se rovná energii přinesené do tohoto
objemu nabitými částicemi, jež do něho vnikly z jeho okolí
/na obr.3 jsou tyto částice označeny číslicemi 1 a 2/. Pro
fotonové záření je podmínka rovnováhy nabitých částic /v
tomto připadč se používá spise pojmu elektronová rovnováha/
splněna, je-li jeho energie nižší než 3 HcV.

*
Kerinový příkon K je přírůstek kermy dK za časový interval dt

dt

/Poznámka:

[Cy

V novelizované ČSN Ol 1308 se již neuvádějí
termíny dávková rychlost,kermová rychlost apod.
Správné termíny jsou dávkový příkon, kermový
příkon apod,/
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Expozice X je definována jako poročr

X = -^— [c . kg"1]
dm

kde dQ je absolutní hodnota celkového elektrického náboje
iontů jednoho znaménka, vzniklých ve vzduchu při úplném
zabržděni všech elektronů a pozitronů. které byly uvolněny
fotony v objemovém elementu vzduchu o hmotnosti dm. Expozice
je definovaná výhradné jen pro vzduch. Jednotkou je coulomb
na kilogram /C.kg ' . Dřivčjši jednotkou expozice byl 1
rentgen /R/.

1 R = O.258 mC.kg"1

Expoziční příkon X je přírůstek expozice dX za časový
interval dt

[c.kg"1. s"1]

Jednotkou expozičního příkonu je A.kg"1 nebo C.kg .s

Veličina expozice se v dozimetriclcé praxi postupně opouští
výjimkou je primární etalonáž ionizujícího záření - místo ní
se doporučuje používat kermu /dávku/ ve vzduchu nebo ve
tkáni. V případě , že se jedná o fotonové záření s energií
menší než 3 HeV, lze v praxi považovat expozici za
ekvivalentní kermě ve vzduchu. Např. uvažujcmc-li kermu
/dávku/ ve tkáni, platí převodní vztahy

1 R 9,57 mGy
1 mR = 9,57 /uGy

Je možné též používat těchto aproximativních vztahů

1 R 5» 10 mGy
1 mR » 10 /uGy

t

Přístroje pro ochranu dozimetrii dnes vyráběné jsou
cejchovány zpravidla v jednotkách dávkového příkonu, např.
/uGy.h . Na pracovištích se můžeme setkat též s přístroji,
jež jsou též cejchovány v pA.kg nebo v nA.kg .
Pro přepočet platí vztahy /obr.4/

1 mR.ir1 = 71,7 pA.kg"1

1 mR.min = 4,3 nA.kg"1

Kermová vydatnost V]c je dána součinem

V k = l
Z . K [Cy . m2. s - 1]
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kde K je kermový příkon ve vzduchu vyvolaný fotony ve
vzdálenosti I od středu radionuklidového zdroje téchto
fotonů.

° o,/ o,< o,e 0,8 \

°t JO to ep 8,°

°\ 2 < ? ?

[mR.tr1]

u
1

1

0

5

a*

<o

10

0,8

SO

IS

1

120

20

160

2
1

7 o

200
i

.h~1]

Obr.4: Příklady různých stupnic u přístrojů pro ochranu
doztmetrit

Kerinová konstanta gama C /konstanta kermovč vydatnosti/
je podíl kenoové vydatnosti V^ bodového zářiče gama určitého
radionuklidu a aktivity tohoto radionuklidu

Jednotkou kermov6 konstanty gama je Gy.m2.Bq"1 s'-'-.V praxi se
často uživá jednotka aGy.m2. Eg"1 s"1 /písmeno a je zkrutkou

" á č j 10" 1 B, tedy 1 aGy = lO~ioGy/.
é k j

j y
předpony "atto", která označuje 10
Dalši v praxi užívanou jednotkou
mGy.m2.GBq"1 h . Platí převodní vztah

y y y
kermové konstanty je

[iaGy.m2.GIki-1h"1J 3.6.1O'3 [aGy.m2Bq-1s"1]

Vedle zářeni gama se do uvedené konstanty zalirnuje též
charakteristické záření, anihilační záření z nfcincn z emisí
pozitronů a vnitřní brzdné záření. Uvažuje se jen fotonové
záření s energií vyšší než určitý limit /zpravidla 20 keV,
nčkdy však i 1O keV nebo 30 keV/, protože zářeni s energii
nižší než tento limit se intenzivně absorbuje již v samotném
zdroji a v jeho obalu. V tabulkách kcrmových konstant gama
DUSÍ být zmínčný energetický limit uveden. Uvažujemc-li
radionuklidové zdroje fotonového záření, může být pojem
"kerma" nahrazen pojmem "dávka" a je tedy možné místo
"kcrmovc konstanty gama" používat "dávkové konstanty gama".
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Veličina charakterizujicí rozložení energie ionizujícího
zářeni v látce.
Při úvahách o účincích ionizujícího zářeni je základní
veličinou především dávka ve zkoumané látce. Dávka je vSak
makroskopickou veličinou a nezahrnuje v sobě okamžité lokální
rozloženi energie přenesené na látku, které může výsledné
účinky záření ovlivnit. Řada jevů vyvolaných ionizujícím
zuřením, např. chemické změny, genetické mutuce, uhynuti
bunčk aj. závisí na prostorovém rozloženi dílčích přenosů
energie jednotlivých ionizujících částic na ozuřovanou látku.

Z uvedeného důvodu byla zavedena veličina zvaná lincáxní
přenos energie /LPE/. Tato veličina je definována jako podlí

dB

dZ

kde dZ je vzdálenost, ketrou ionizující částice prošla a dE
střední ztráta energie způsobená srážkami s elektrony, při
kterých dochází k přenosu energie menšímu než daná
hodnota &•. Jednotkou lineárního přenosu energie je J.m ,
často se však užívá jednotka keV. /um /převodní vztah 1
keV./ura = 1,602.10'i0J.m'1/. '

Veličiny používané v ochranč před ionizujícím zářením.
Biologický účinek ionizujícího záření závisí nejen na
absorbované dávce, ale také na druhu záření. Poměr dávek
zuřeni potřebných u dvou druhu zářeni k vyvoláni, téhož stupně
daného biologiského účinku se nazývá relativní biologickou
účinnosti /RBU/. Jako referenčního záření se obvykle používá
rentgenového záření s energii 200 keV.
Pro účely ochrany před zářením je nutné mít k dispozici
systém, který by respektoval různé relativní biologické
účinnosti jednotlivých druhů zářeni, ale byl dostatečně
jednoduchý v praxi. Místo pojmi "relativní biologická
účinnost" se v ochranč před zářením používá pojmu "jakostní
faktor".

Jakostní faktor je modifikujíc! faktor závažnosti ubsorbované
dávky podle biologické účinnosti nabitých částic,
způsobujících tuto dávku. Jsou užívány tyto hodnoty
přibližného jakostního faktoru /Q/ _
- pro záření X, gama a elektrony Q = 1
- pro neutrony o neznámém energetickém spektru Q = 10
- pro částice s jedním nábojem o neznámé
energii a klidové hmotnosti větši než jedna
atomová hmotnostní jednotka Q = 10

- pro částice alfa a dalái vícenásobně nabité _
částice o neznámé energii 0 = 20

- pro tepelné neutrony Q = 2,3

Hodnoty jakostního faktoru byly odvozeny tak, že odpovídají
příslušným hodnotám ralativnl biologické účinnosti, ule
zároveň jsou nezávislé na orgánu či tkáni i na druhu
uvažovaného biologického účinku. Základem pro stanoveni
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jakostního faktoru se zvyšuje s rostoucím LPE, tj. s rostoucí
energií, kterou předá zářeni vodnímu prostředí na Uólce dráhy
1/um.

Podle doporučení ICRP 60 z r. 1990 se místo termínu "jakostní
faktor" zavádí termín "radiační váhový faktor" v^ jehož
hodnoty jsou v tabulce.

DRUH A ENERGIE ZÁŘENÍ

Fotony, všechny energie
Elektrony, všechny energie
Neutrony, energie

1O keV
1O-1OO keV
O,1-2 MeV
2-20 MeV

20 MeV
Protony, energie 2 MeV
Částice alfa, -těžká jádra

WR

1
1

5
10
20
10
S
s

20

Pro fotonové záření a elektrony zůstává tedy hodnota
radiačního váhového faktoru beze změny, tj. w K = 1, rovněž
Vn = 20 pro záření alfu. je stejný jako dříve.
Místo termínu "dávkový ekvivalent" se zavádí "ekvivalentní
dávka". Ekvivalentní dávka ve tkáni nebo orgánu T se stanoví
ze vztahu

"T.R

kde D-j. R je střední dávka záření typu R ve tkáni T a V R
radiační váhový faktor příslušný zářeni typu R. Jednotkou
ekvivalentní dávky je sievert (Sv).

Pávkovy ekvivalent II se stanovuje ze vztahu

II = D.Q.N [Sv]

kde D je absorbovaná dávka (Gy), Q jakostní faktor
/bezrozměrné číslo/ a N součin ostatních modifikujících
faktorů. V současné době se doporučuje pokládat N = 1.
Jednotkou dávkového ekvivalentu je sievert (Sv). Používají se
často dílci jednotky mSv a /uSv. Platí

-3mSv = 10"-? Sv
/uSv 10" 6 Sv

I když veličiny dávka a dávkový ekvivalent máji. stejný
rozměr, tj. energii vztaženou na jednotku hmotnosti, je třeba
důsledné dbát na to, aby dávkový ekvivalent byl vyjadřován
pomoci jednotky Sv, nikoliv Gy. Rozdíl mezi dávkou a dávkovým
ekvivalentem je patrný z následujícího příkladu. Jestliže
ionizující záření s jakostním faktorem Q = 10 způsobí dávku 1
mGy, pak dávkový ekvivalent je 10 mSv: biologický účinek
odpovídající dávkovému ekvivalentu 1O mSv by způsobila dávka
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10 uiGy ionizujícího zuření s jakostním faktorem Q = 1, proto
existuje Číselná shoda mezi 1 mGy a 1 mSv. V tomto případe se
v praxi bdžnč používá termín dávka místo dávkového
ekvivalentu - oba termíny se rozliší z kontextu a podle
použitých jednotek.

Jakostní faktor se vztahuje převážné k míře pozdních účinků
zářeni, které mají stochastický charukLcr /nádory a geneticko
změny/. Dávkový ekvivalent nereprezentuje účinky ionizujícího
zářeni na člověka při velkých absorbovaných dávkách a nelze
jej tedy použit k určení pravděpodobných časných násl> !ků
závažných ozářeni při radiačních nehodách. Dávkového
ekvivalentu lze použit pro vyjádření radiační zátčže jen v
oblasti radiačních limitů a nižších dávek.

Poznámka: Dřívčjší jednotkou dávkového ekvivalentu byl 1 rem.
Platí /tab.2/

1 Sv = 1OO rera
1 mSv = 100 mrcm

100

10

1

100

10

1

100

10

1

100

10

1

Sv

Sv

Sv

mSv

mSv

mSv

fiSv

(IS*

jiSv

nSv

nSv

D S T

(lO2 Sv) -

(lO1 Sv) =

(10° Sv) =

(lO"'sv) =

0.O"2Sv) =•

(lO"3Sv) =

(lO"4Sv) =»

(lO"5Sv) =

(lO"6Sv) »

(lO"7Sv) -

0.O-8Sv) =

(lO- 9Sv) »

10.000

1.000

100

10

1

100

10

1

100

10

1

100

rem
rem

rem

rem

rem

mrem

mrem

mrem

urem

prem

jirem

nrem

(lO4

Co3

(lO2

(lO1

(10°
(lO"1

(io"2

(ID" 3

(10-4

(10-5

(uT6

do" 7

rem)

rem)

rem)

rem)

rem)

rem)

rom)

rem)

rem)

ram)

rem)

rem)

Tab.2: Převodní vztahy mezi SI jednotkami dávkového
ekvivalentu a dřívejštni jednotkami této veličiny.

Pracujeroc-li se zářením rentgenovým, gama nebo beta, pro
které je 0=1, je možné převádět expozici vyjádřenou v
dřivčjší jednotce R na dávkový ekvivalent v Sv takto

1 Sv
1 mSv

100 R
100 mR

Příkon dávkového ekvivalentu II je definován jako podíl
přírůstku dávkového ekvivalentu dli v časovém intervalu dt a
tohoto časového intervalu
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II = [Sv . s"1]
dt

Jednotkou příkonu dávkového ekvivalentu je sievert za sekundu
/Sv.s"1/-

Individuální hloubkový dávkový ekvivalent Il„ je součet
dávkových ekvivalentů od různých druhů záření v měkké tkáni v
hloubce 1O au pod povrchem tčla 1 4 ] . Tato veličina může být
mčřcna dozimctrcia nošeným na povrchu tčla pokrytém tkánčekvi-
valcntnía materiálem vhodné tloušťky. Jednotkou
individuálního hloubkového dávkového ekvivalentu je sievert
/Sv/.

Individuální povrchový dávkový ekvivalent II-. je součet
dávkových ekvivalentů od různých druhů záření v múkké tkáni
v hloubce 0,07 D O pod povrchem těla C 4 3. Tato veličina
může být mčřcna dozimetrem nošeným na povrchu tčla a pokrytém
tkáncekvivalentnim materiálem. Jednotkou individuálního
povrchového dávkového ekvivalentu je sievert /Sv/.

Dávkový ekvivalent v tkáni či orgánu Hf je střední hodnota
dávkového ekvivalentu II v tkáni či orgánu o hmotnosti dm

H T = I H unl [Sv]

Místo termínu "individuální hloubkový dávkový ekvivalent" se
v současné dobč používá termín "pronikavý dávkový
ekvivalent", místo termínu "individuální povrchový dávkový
ekvivalent" je nyní "povrchový dávkový ekvivalent".

Efektní dávkový ekvivalent 11̂  je součet vážených středních
hodnot dávkových ekvivalentů ll-p v tkáních a orgánech lidského
tčla

"E = I VT HT [Sv]

kde w-r je váhový faktor vyjadřující relativní zdravotní újmu
spojenou se stochastickými biologickými účinky v tkáni nebo
orgánu T při rovnoměrném ozáření celého tčla. Platí

IwT = 1

Hodnoty w-j- pro jednotlivé orgány a tkáně jsou následující:
gonády 0,25; mléčná žláza O,.15; Štítná žláza O.O3; červená
kostní dřeň 0,12; plíce 0,12; povrchy kostí 0.03.
Hodnota v-j. = 0.06 se použije pro každý z pěti dalších orgánů
nebo tkání zbytku těla, které obdrží nejvyšší dávkové
ekvivalenty. Ozáření ostatních části těla se pak může
zanedbat. Jednotlivé části zažívucího traktu, tj. žaludek.
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tenké střevo, horní a dolní část tlustého střeva je třeba
brát jako čtyři různé orgány. Dávkové ekvivalenty v rukou a
předloktích, v nohou a kotnících, v kůži a očních čočkách se
při výpočtu Hg neuvažují. Jednotkou efektivního dávkového
ekvivalentu je sievert /Sv/.

Hlavním důvodem pro zavedení efektivního dávkového
ekvivalentu byly problémy, a nimiž se setkávala dřívější
koncepce limitováni radiační zátěže v ockranč před zářením,
jež se opírala o tzv. "kritické orgány" lidského tčla. kdy
nebyla možná kvantifikace a porovnání radiačního rizika
stochastických účinků v připudě různého nerovnoměrného
ozářeni více části těla či orgánu.

Místo termínu "efektivní dávkový ekvivalent" se nyní používá
"efektivní dávka" E. Efektivní dávka se počítá ze vztahu

I V T H T

kde 11-p je ekvivalentní dávka ve tkáni nebo orgánu T a w-p. je
váhový faktor pro tuto tkáň resp. orgán. Hodnoty tkáňového
faktoru v-p jsou nyní následující: gonády 0,25, červená kostní
dřeň O,12, tlusté střevo 0,12, pilce O,12, játra O.O5, kůže
0,01, povrchy kostí 0,01 ostání orgány 0,05.

Úvazek dávkového ekvivalentu HgQ je definován juko časový
integrál příkonu dávkového ekvivalentu II spojeného s příjmem
radionuklidu za dobu 50 roků od příjmu v čase IQ

J
t + 5 0

° íl dt [Svj

Úvazek efektivního dávkového ekvivalentu Iljj ̂ « je definován
obdobně jako úvazek dávkového ekvivalentu s'tim rozdílem, že
v předchozím, vztahu vystupuje příkon efektivního dávkového
ekvivalentu lip. Pojmy úvazek dávkového ekvivalentu a úvazek
efektivního Jávkového ekvivalentu se používají jen při
hodnocení vnitřní kontaminace radioaktivními látkami.

Kolektivní efektivní dávkový ekvivulent Sj; je definován takto

E
S- = Jo
kde POIjOdlIg je počet jedinců, kteří obdrží z daného zdroje
záření efektivní dávkový ekvivalent v rozmezí lip až lip + dllp.
Veličina Sp se používá při hodnocení ozáření popu Luční cli
skupin. Zjednodušeně můžeme říci, že kolektivní efektivní
dávkový ekvivalent Sg je součtem efektivních dávkových
ekvivalentů jednotlivých osob z vymezené populace. Jednotkou
kolektivního dávkového ekvivalentu je sievert /Sv/. Někdy je
snuha pro veličinu Sp zavádět jednotku "raan-Sv" analogicky k
dřívější jednotce "man-rera". To je nesprávné - je třeba mít
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na pamčti zásadu SI, že název jednotky neslouží ke
specifikaci veličiny; jc-li veličina kolektivní efektivní
dávkový ekvivalent uvedenu přesným a plným názvem, nemůže
dojit k zámčně s efektivním dávkovým ekvivalentem.

Namísto terminu "úvazek dávkového ekvivalentu" se nyní
používá termín "úvuzek ckvivulcntní dávky" u ruiraisto
"kolektivní efektivní dávkový ekvivalent" je nyní "kolektivní
efektivní dávka"

Veličina

Házev

Aktivita

Expozice

Expoziční
příkon

Dávka

Dávkový
příkon

Dávkový
ekvivalent

Příkon
dávkového
ekvivalentu

Hmotnost

Energie

Znač-
ka

A

X

X

D

Ď

11

H

m

E

Hlavní Jednotka SI

Házev

beoquerel

coulomb
no kilo-
gram

arapžr ne
Eilogram

gray

gray za
sekundu

3Íerert

oievert
za
oekundu

kilogram

joule

Značka

Bq

C.kg"'

A. kg"1

«y

Uy.s"1

sv-

áv. a"1

kg

J

Rozměr

o"1

kg"1.c

kg"1 .A

J.kg"1

n V
2

mV2

m2a"3

kg

kg.nV2

Dřívější Jednotka

Název

curie

rentgen

rentgen
za
sekundu

rad

rad za
sekundu

rem

rem. a

atomová
hmotnostní
jednotka

©V

Značka

(JI

R

R.s"1

rad

rud.n"

rem

rom.
• a

u

eV *

Převodní vatah

01 = 3,7.101u Bq

R = 2,'jO.lO"4 =
« C.kg"1

n.s"1 = 2,w.
.10"4 A.kg"1

I-ad - 10~ 2 Gy

rad.a" =

- 10" 2 Gy.o"1

0
rem • 10 Sv

rem.s" =

- TO"2 Sv.s"1

x/u » 1,660565.

.10" 2 7 kg

eV » 1,602189.

.ID"1? J

Tab.3: Přehled některých veličin a jednotek SI, dřívějších
jednotek a převodních vztahů

x/ vedlejší jednotky dosud přípustné
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Principy dozimetrie ionizujícího záření
Doc. RNDr. Jiří Švec, CSe.

I. DETEKTORY JADERNÉHO ZÁŘENÍ

1. ROZDĚLENÍ DETEKTORŮ

Radiometrické přístroje a měřicí metody jsou založeny na
vlastnostech ionizujícího záření a jeho vzájemném působení s
hmotným prostředím. Základní schéma radiometricko aparatury
je na obr. 1.

detektor
s napájejícím
zdrojem

zařízení k přeměně
elektrických

indikační nebo
registrační
zařízení

Obr.l. Blokové schéma radiometrické aparatury

V detektoru se mouS energie dopudaj íoílio ioniv.uj ícího záření
nu elektricity signál, který se v druhó části apuruLury
zpracovává tak, aby mohL být v poslední části aparatury
zaregistrován a vyhodnocen.

Radiometrická aparatura může pracovat:

Integrálně - měří střední hodnotu proudu na detektoru
Diferenciálně - registruje jednotlivé impulzy z. detektoru

Nejpoužívanější detektory ionizujícího záření můžeme rozdělit
do tři hlavních skupin:

a/ Elektrické detektory
Jsou založeny na látkách, kterč působením ionizujícího
záření mení některé své elektrické vlastnosti
/např.vodivost/, k těmto detektorům patří ionizační
komory, proporcionální a Gcigcr - Múllcrovy počítače, kry-
stalové a polovodičové detektory.

b/ Scintilační detektory
Jsou založeny na látkách, v nichž působením ionizujícího
zářeni vzniká luminiscenční záření /soíntilucc/. Světelný
signál se převádí na elektrický a dále su zpracovává.

c/ Samostatné detektory
Jsou založeny nu 1 útkách, které dlouhodobě mění svč
vlastnosti / barvu, složení, objem / působením ionizující'
ho záření.
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2. ELEKTRICKÉ DETEKTORY

Princip elektrických detektorů
Elektrické detektory jsou vesměs různě upravené válcové nebo
deskové kondenzátory. Připojime-li k elektrodám kondenzátoru
/dobře izolovaným vzájemné i vzhledem k okolí/ elektrický
zdroj, pak tímto obvodem - který je přerušen objemem vzduchu
mezi elektrodami - začne procházet měřitelný proud,
vložíme-li mezi elektrody zdroj ionizujícího záření. Mezi
deskami kondenzátoru pak mohou probíhat tři pochody:

a/ Ionizace,
vytvořené ionty se pohybuji k elektrodám, vzniká ionizační
proud.

b/ Rekombinaec,
při setkání kladného a záporného iontu může vzniknout opět
neutrální molekula. Pravděpodobnost rckombinace klesá s
rostoucí rychlosti iontů tj. s rostoucím napětím na
deskách kondenzátoru.

c/ Přídavná /sekundární/ ionizace nárazem,
primární ionty mohou být urychleny ne větši energii, než
je ionizační energie plynu mezi deskami kondenzátoru.

Závislost ionizačního proudu na napětí mezi deskami
kondenzátoru je znázorněna na obr. 2. Při stálé intenzito
záření můžeme ionizační účinky ionizujícího záření v plynech
rozdělit do tří oborů /obr.2/:

u 2 u 3 u,, u s u
Obr.2: Ionizační obory

Obor Ohmová zákona (I),
ionty vzniklé primární ionizací spolu rekombinují,
rckombinace klesá s rostoucím napětím a tím roste
ionizační proud úměrně s napětím. Pro detektory se tento
obor nevyužívá.

Obor nasyceného proudu (II),
rckombinace ustává, všechny primární ionty se účastní
vedení proudu, sekundární ionty ještě nevznikají,
ionizační proud je nezávislý na napětí. V tomto oboru
pracují ionizační komory.
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3. Obor přídavné ionizace (III), • .
primární ionty jsou urychleny do tč míry, že vytvářejí
další ionty nárazem na neutrální molekuly. Každý urychlený
iont vytvoří K sekundárních iontů. Číslo K se nuzývá
koeficient zesílení.
Obor přídavné ionizace mažeme rozdělit nu tri časti:
- obor pné proporcionuli ty (III). kde pruoují

proporcionální počitučc
obor částečné proporcionality (1II2). nebývá pro
detektory využíván,
obor Gciger-nullcrův (IH3). kde pracují Geiger-
Hullcrovy počítače.

Ionizační komory
Ionizační komora je tvořenu dvěmu elektrodumi (A.K) různého
tvaru, které j'sou umístčny ve vhodné plynové náplni /vzduchu
nebo i j'iné plyny za různého tluku/. Provozní napětí se voli
tuk, aby ionizační komora prucovulu v oboru nusyceného
proudu. Ionty vytvořené ionizujícím zářením jsou přiváděny
elektrickým polem k elektrodám komory a ve vnějším obvodu se
projeví buď ionizačním proudem /ionizační komory s konstantní
ionizací/ nebo krátkým napěťovým impulsem /pulsní ionizační
komory/. Některé typy ionizačních komor s konstantní ionizací
jsou na obr. 3.

0 JiL

Obr. 3 : Ionizační komory s konstantní ionizaci

Při měření ulfa zářičů se vzorek umísťuje přímo do ionizační
komory. Vzorky musí být velmi tenké, vzhledem k silné
samoabsorpci alfu záření.
Zářiče beta se vkládají buď dovnitř ionizučni komory, nebo je
komora opatřenu vstupním okúnkem z mutcriúlu v nízkém
koeficientu zeslabení. Ionizační proud závisí na tvaru a
konstrukci komory a na energetickém spektru zářiče. V plynové
náplni komory je absorbována pouze část energie beta záření
/dolet beta částic bývá většinou vélší než jsou rozměry
komory/, zbývající část je pohlcena stěnami komory a k
ionizačnímu proudu nepřispívá.

Ionizuění komory pro gama záření využívají sekundární
ionizace způsobené elektrony, které jsou uvolněny vzájemným
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působením gama záření s náplní a stěnami ionizační komory.
Hodnoty ionizačního proudu se pohybuji v rozmezí 10 - 10 A.
U silnějších zářičů je možno k měřeni ionizačního proudu použít
velmi citlivé galvanometry, většinou se však používají
elektrometry.

K měření se používají následující metody:

- metoda vybíjení ionizační komory
- metoda nabíjeni ionizační komory
- metoda měřeni spádu napěti na odporu paralelně připojeném k

ionizační komoře
- metoda kompenzační

Při měření zaregistrujeme určitý ionizační proud i tehdy, neni-li
ionizační komora vystavena účinkům ionizujícího záření. Tento
proud se nazývá pozadí ionizační komory a je způsoben:
kosmickým zářením,
radioaktivitou materiálu ionizační komory,
nečistotami, vlhkostí.
Velikost pozadí se potlačuje stínáním, výběrem vhodného materiálu
pro výrobu ionizačních komor, čištěním atd. Někdy se kompenzuje
připojenou kompenzační ionizační komorou.

Geiqer - Hullerovv počítače a proporcionální počítače.
Geige.. - Mullerovy počítače pracuji v Goiger - Múllerově oboru
(obr.2). Mají tvar trubice s kovovým nebo skleněným pláátěm.
Katoda je většinou tvořena válcem z tenkého plechu /o průměru 10
mm/, anodu tvoři tenký drátek /o průměru 0,05 mm/, který je
napnutý v ose trubice.
Intenzita elektrického pole prudce roste směrem k anodě a
podporuje nárazovou ionizaci. Po vniku ionizující částice se
vznikající záporné ionty - vzhledem ke své velké pohyblivosti -
rychle dostávají k anodě. Zde v silném elektrickém poli získávají
takovou energii, že nárazovou ionizací vytvářejí lavinu iontů.
Průchod každé částice počítačem je tedy doprovázen samovolným
výbojem v celéta objemu počítače a vyvolá na připojeném
zatéžovacim odporu napětový impuls, který se zpracovává v dalších
částech radiometrické aparatury.

Obr. 4

Schéma zapojeni Geiger - Milllerova počítače
. .1 4

1 - Geiger-Miillerův počítač
2 - zdroj stejnosměrného proudu
3 - zatéžovací odpor
4 - vyhodnocovací blok
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Výboj, který vznikne v počituči je nutné co nejdříve
přerrŠit, neboť pod obu výboje neregistruje počítač další
částice. Přerušeni výboje se nejsnáze dosahuje vhodnou
plynovou náplní počítače /sumozhážecI počítače/.

Nejdůležitější charakteristiky G-M počítučů jsou:

1. Pracovní charakteristiku.
Znázorňuje závislost četnosti impulsů / počet impulsů za
sekundu / na napěti nu počituči při koustuntuí intenzitě
záření /obr.5/.

Počítač začíná pracovat při
prahovém napětí UQ,V intervalu

y t/Q-t/̂  četnost impulsů roste. V
intervalu Ui-U? r o s t e četnost
impulsu jen velmi zvolna. Tato

—I část pracovní charakteristiky
| se nazývá plošina /plato/. U
i dobrých počítačů je délka plata

-*, y ~ý— 150-300 V a stoupání 2-3%. Pra_
u "' p 2 covní napětí počítače /pracovní

Obr. 5 bod/ U se obvykle volí v 1/3

2. Účinnost počítučc.
Udává poměr počtu částic zuregistrovuných počltučcm k
celkovému poctu částic, které nu pocituč dopudnou.
Vyjudřujc se v procentech.

3. Pozadí.
Udává průměrnou četnost impulsů při prucovnim nupětí,
ncní-li v blízkosti počítučc zdroj ionizujícího zářeni.

4. Mrtvá dobu.
Udává čusový intcrvul, zu který se po výboji obnoví
prucovní nupětí /tj. schopnost registruoe dulsi částice/.

U samozhááccích počítačů bývá mrtvá dobu řádově 10 s.
Při včtších četnostech impulsů je třeba provádět korekci
nu mrtvou dobu. Mrtvá doba G-M počítučc není všuk přesně
definovunou konstuntou /závisí nupř. na napěti na
počítači/. K experimentálnímu určeni mrtvé doby je třebu
zjistit četnost impulsů n J 2 zaznamenanou za současného
působení obou zářičů při nezměněných polohách. Mrtvou
dobu pak vypočítáme buď ze vzorce

n, + n^ - nj2y "1 T "2 " "12 . T- 7-
L = , jc- l i i\1 L « 1. n2 I

<C 1

nebo ze vzorce

"1 + "2 " "12T "1 r "2 "12 . . . .
i. - , j c - l i kromc toho n^ ÍS n2

( n l + "2) "12
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Konstrukce Gciger-Mullerových počítačů závisí na typu a
energii částic, které má počítač detekovat. Používají se
počítače okénkové, zvonková, válcové, kyvetové, průtokové atd.

o b o r " 5 /u G-M
Proporcionální počítače pracují v o b o r " 5

proporcionality.., Koeficient zesílení je 10 4 - 10 /
počítačů až 10 1 0/. Napčťovč impulsy jsou uročrné energii
detekovaných částic, proto můžeme tyto počítače použít
spektrometrech. Mrtvá doba bývaá fádovč 10~°= r»™«.
konstrukční provedení i charukteristiky jsou
G-M počítačů.

s. Zapojeni,
obdobné jako u

3. SCINTILAČNÍ DETEKTORY

Dopadá-li ionizující záření na určité krystaly vyvolává v
nich slabé svčtclnč záblesky /scintilacc/. Scintilacc jsou
podmíněny existencí luminiscenčních center, která vznikají
vniknutím iontů cizího prvku do krystulové mřížky iontového
krystalu. Takto vzniká aktivovaný scintilátor, např ZnS /Ag/,
ZnS /Cu/. NaJ /Tl/.LiJ /Eu/ atd.
Sointilaúní počítat se sestavuje ze scintilůtoru,
fotonásobičc a registračního zařízeni. Schéma detekčního
systému je na obr.6

Obr. 6: Scintilačnt počítač

1 - scintilátor
2 - reflektor
3 - optický kontakt

4 - fotokatoda
5i" 5n •

6 - anoda

Jaderné záření dopadá na scintilátor a vyvolává v něm
scintilaci. Smčr pohybu fotonů tčehto scintilací je náhodný,
proto se scintilátor obklopuje reflektorem, který odráží
unikající fotony zpčt do krystalu. Sebrané fotony dopadají po
průchodu optickým kontaktem na fotokatodu fotonásobičc,
uvolňuji z ni elektrony, které se po urychleni elektrickým
polem dostávají na první dynodu. Povrch dynod je pokryt
materiálem s vysokým koeficientem sekundární emise elektronů.

Vlivem toho je počet elektronů, které dynodu opouStdji včtšl,
než je počet elektronů, které na dynodu dopadají. Následkem
tohoto násobícího procesu vyvolává každý fotoelektron celkem
10-" - lo" elektronů, které dopadnou na anodu. Na připojeném
zatčžovacím odporu tak vznikne napčťový impuls, který se dále
zpracovává v registračním bloku.
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Charakteristiky scintilačnlch počítačů jsou podobné jako
charakteristiky G-H počítačů. Mrtvá doba je nižší /řádově
10" s/, pozadí vyššX a závisí na teplotě /vliv tcrnocnisc/.
Účinnost pro nabité částice a gama částice je vesměs vysoká
/blíží se 100%/.
Vzniklý napěťový impuls je úměrný energii dopadající částice,
což umožňuje použiti tčehto detektorů ve spektrometrech.

II. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH DOZIMETRICKÝCH VELIČIN

1. AKTIVITA

V souladu s definici aktivity představuje měření tčto
veličiny stanovení počtu radioaktivních přcmčn, k nimž
dochází ve zdroji ionizujícího záření za jednotku času.
K měření aktivity se používají nejčastěji následující metody:

1. Metodu absolutního počítání částic.
Měřící uspořádání je znázorněno na
obr.č.7.Za předpokladu izotropního
bodového zdroje zářeni /u nčhož na
jednu radioaktivní přeměnu připadá
emise jedné částice/ a 100% účin-
nosti detektoru, platí mezi počtem
zaregistrovaných částic N a určova-
nou aktivitou yt vztah

4x

\ ' i
\ d / r

Obr. 7:

D-detektor
C-kruhová clona
Z-bodový zdroj zářeni

kde doba t - doba měření
O - prostorový úhel

V'praktických podmínkách je nutné brát v úvahu "nehodovost"
zdroje, samoabsorpci ve zdroji, odruz od podložky, absorpci v
okolním prostředí, účinnost detektoru, vliv mrtvé doby.

2. Koincidcnční metoda.
Patří mezi nejpřesnější metody stanovení absolutní akti-
vity radionuklidů. Je založena na současné registruci dvou
různých druhů částic, které jsou emitovány jádrem při
jedné radioaktivní přeměně. Metoda je vhodná pouze pro
měření rudionuklidů, u nichž dochází při každé přeměně k
erajsi dvou resp. i více částic. Mčříeí zařízeni se skládá
ze dvou detekčních kunáiů a koincidcnčního obvodu,na jehož
výstupu se objeví impuls pouze tehdy.jestli-žc se současně
vyskytnou impulsy na obou jeho vstupech.

3. Elektrostatická metoda.
Je založena na měření náboje elektricky izolované
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radioaktivní látky, jejíž přeměna je spojena s emisi
alespoň jedné nabité částice. Vyzářením této částice z
původně elektricky neutrální 10 radionuklidu získává
radionuklid stejně velký náboj opačného znaménka, jaký
odnesla částice. Ze změny celkového náboje vzorku za
určitý časový interval lze pak stanovit aktivitu. K moření
náboje jc třeba použít vysoce citlivé elektrometry.

4. Kalorimetrická metoda.
Podst..-_a této metody spočívá v tom, že energie, uvolněná
při radioaktivní přeměně, se plně nebo částečně pohltí v
absorbátoru kalorimetru. Ze změřené tepelné energie Q lze
potom určit aktivitu vzorku dle vztuiiu

p E t

kde:
E - energie vznikající při jedné radioaktivní přeměnč
p - stupeň pohlcení této energie v absorbátoru
t - doba měřeni /tj. doba,po kterou je absorbátor

vystaven působeni měřeného rudionuklidu/

Tepelná energie 0 se obvykle stanuv! ze změny teplot absorbá-
toru před měřením a po měření.

2. EXPOZICE

Absolutní stanoveni expozice přesně podle jejího definičnllio
předpisu jc v praxi neproveditelné. Za určitýcli omezujJcích u
zjednodušujících předpokladů lze expozici stunovi-t přímo
pomocí tzv. normálové komory. Náboj á Q vytvořený úzkým
svazkem fotonů o známém průřezu se v normálové komoře sbtrá
pomocí elektrického pole, které je vytvořeno mezi dvěma
clektrodumi. Hmotnost Am jc dána průřezem fotonového
svazku, rozměry elektrod mezi nimiž svazek prochází hustotou
vzduchu, který tento prostor vyplňuje. Uvedeným způsobem -
který vyžaduje řadu oprav - můžeme stanovit expozici pouze v
případě, kdy v daném místě jc zajištěná elektronová
rovnováha.

Měření expozice pomocí normálové komory jc velmi náročné na
experimentální zařízení. Proto se v praxi k měření této
veličiny často používá jednodušší metoda založená na teorii
ionizace v dutině. Využívá se dutinových ionizačních komor,
jejichž odezva, vyjadřující ionizuční účinky v malém objemu
vzduchu obklopeného vhodnou pevnou látkou, odpovídá měřeni
expozice v příslušném místě.
Vedle uvedených komor existuje celá řadu dalších detektorů,
jejichž odezvu můžeme kalibrovat v jednotkách expozice. Patři
sem G-H počítače, filmové dozimetry, pevnolátkové integrální
dozimetry /TLD.RTL.RPL, skla vykazující po záření zbarvení/ a
různé druhy polovodičových dozimetrů. Jejich použiti se však
omezuje na relativní měření.
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3. DÁVKA

Hořeni dávek je jedni ta ze základních úkolů dozimetrie, neboť
zrniny působené ionizujícim zářením jak v živé tkáni, tak i v
jiných různých materiálech. jsou ve většině případů úměrné
absorbované energií v daném místi.

K mčřcní dávky se nejčastčji používají metody:

2/ Kalorimetrická metoda
je založena na skutečnosti, že v konečné fázi téměř

všechna energie, kterou ionizující záření v látce ztratí,
se přemění na kinetickou energii atomů a molekul /tj. na
teplo/.
Množství vzniklého tepla Q je přímo úměrné počtu
interagujíeích primárních částic N a střední energii B,
kterou částice v látce ztratily. Platí tedy přímá úměrnost
mezi energií sdělenou látce £ a množstvím vzniklého
tepla Q

£= k Q = k NÍ

Změřením tepla vzniklého absorbcí ionizujícího záření v
objemovém elementu o hmotnosti m, lze proto přímo stanovit
dávku.
Nevýhodou kalorimetrické metody je malá citlivost.

2. Ionizační metoda
jedná se o nepřímou metodu.Dávka se stanovuje z

naměřeného údaje o počtu vzniklých iontů v detektoru. K
výpočtu je nutná znalost střední energie ionizace.

III. INTEGRÁLNÍ DOZIMETRICKÉ METODY

Detektory můžeme rozdělit na dva základní druhy - kontinuální
a integrální. Kontinuální detektory podávají informaci o
okamžitém stavu pole zářeni v daném místě. Po ukončení
ozařování detektoru, klesne výstupní signál na nulu. U
integrálních detektorů se hodnota signálu zvětšuje s dobou,
po kterou je detektor ozařován /tj. úměrně dávce, expozici
atp./. Po ukončení ozařování zůstává informace v detektoru
uchována a po vhodném odečtení se získá údaj o úlirné hodnotě
ozářeni za celou dobu, po kterou byl detektor záření
vystaven.

Tomuto požadavku vyhovuje celá řada různých indikačních a
detekčních prvků, ve kterých informace o druhu záření i
celkovém ozáření vzniká často odlišnými procesy. Využívá se
rutliobiologických účinků, radiochemických procesů,
fyzikálně-chcmických změn atd.



1. FOTOGRAFICKÉ METODY INTEGRÁLNÍ DOZIMETRIE

Působením ionizujícího záření vzniká ve fotografickém
materiálu latentni obraz, který lze vyvoláním zviditelnit.
Optická hustota vyvolaného materiálu muže být mírou dávky či
expozice.
K výhodáo -této dozimetrické metody patří:
- vysoká citlivost,
- trvalost záznamu,
- možnost získat částečné údaje o způsobu ozáření dozimetru
/energie, smčr záření, druh zuření/,

- možnost automatizace odečtu optických hustot a výpočtu
dávek,

- nízká cena

Mezi nevýhody naopak patří:
- nutnost přídavného vyvolávacího procesu /zdlouhavé
vyhodnocování/,

- relativné vysoký fading /souvisí s citlivostí na vnčjši
vlivy - vlhkost, teplota, chemické látky/,

- závislost zčernání filmu na energii záření /k potlačeni
•tohoto vlivu se používají různé filtry/,

- malá přesnost,
- sračrová závislost.

2. TERMOLUMINISCÉNCE

Ozáření diclektrické pevné látky ionizujícím zářením muže
vést k zachycení uvolnčných elektronů nebo dčr v lokálních
poruchách mřížky /elektronové nebo děrové pasti/. K opuštční
pasti je nutné dodat z vnějšku určitou energii. Jednou z
možností je oliřcv dané látky. Část energie, uvolnčná při
návratu nosičů náboje do stabilního stavu, může být vyzářena
ve forme viditelného nebo ultrafialového svčtla. Tento jev se
nazývá tcrmuluminisccncc. Při studiu termuluininisccnoc se
měří světlo, emitované látkou při jejím ohřevu. Získáme tzv.
vyhřívucí křivku, která udává závislost zářivého toku «f na
telpotě T / = fS (T), /obr.8/.

logO

Obr.S: Příklad vyhřCvaci Obr.9: Typický průběh TL odezvy
křivky TL látky na dávce
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Jednotlivá maxima na křivce f (T) jsou pro každou TL látku
charakteristická. Praktické využiti tcrmoluminiscence v
dozimetrii je založeno na skutečnosti, že celkový zářivý tok
nebo výška maxim závisí na ubsorbovanč látce /obr.9/. U
kvalitních termoluminisccnčních dozimetru mívá lineární část
této závislosti rozsah od stovek /uGy do desítek Gy.

Základní schéma TL vyhodnocovacího zařízení je na obr.10.

lolo-
nasebic

rrr
TI (dtka

vyhřívá cí
syslém

••— -^. tepelné a
opticko* filtry

stabilizovaný zdroj vys. napřti*

*esitava<!

t
registrační zařízen/

stabilizovaný zdroj proudu

tormoitanek

Obr. 10: Schéma TL vyhodnocovacího zařízení

Nejpoužívanější TL látky jsou fluorid lilhný, tclruboritun
lithný aktivovaný manganům nebo stříbrem, fjuorid vápenatý a
aluminofosfátové sklo.
TL dozimetric se uplatňuje především v Ičkarskč Xyzicc
a biofyzice .Komerční využití této metody je poněkud stíženo
vysokou cenou potřebných zařízení a komplikovaným převodem
radiačního účinku záření na měřitelný signál.

3. RADIOFOTOLUMINISCENCE

Působením ionizujícího záření, mohou v některých pevných
látkách vznikat kvazistabilni luminiscenční centra. Látka,
která neměla v dané oblasti spektra luminiscenční nebo
fosforescenční vlastnosti, se pak stává při excitaci
viditelným nnbo.ultrafialovým zářením zdrojem luminiscenčního
světlu. Zářením vytvořená centra se pak při excitaci neničí,
informace o záření je tedy trvalá. Tento jev se nazývá
radiofotoluminisccnce /RPL/.
Radiofotoluminisccncc vykazuji především anorganické látky
aktivované stříbrem. Výroba těchto látek je však velmi
obtížná. V RPL dozimetrech se většinou používají různá
metafosfátová skla.
Odezva RPL dozimetru závisí lineárně na dávce fotonového
záření do několika desítek Gy.
Vyhodnocovací zařízeni pro RPL detektory obsahuje zdroj UV
záření s emisním spektrem v oblasti potřebné pro excitaci RPL
center, filtr, který propoští pouze toto excitujíii zářeni a
detektor RPL svfitla.
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K výhodám RPL dozimctric patří vysoká přesnost ve velké
rozsahu dávek, minimální fading, možnost kumulace údaje,
opakované použiti dozimetru. Nevýhodou je především náročný
vyhodnocovací proces a vysoké nároky na čistotu dozimetru.

4. IONIZAČNÍ INTEGRÁLNÍ DOZIMUTRY

Mezi systémy vhodné pro měření expozic ionizujícího záření
patři i mnoho zařízení, založených na ionizaci plynu
/vzduchu/ v malé komůrce.
Ionizační komůrky bývají různého tvaru, ncjčastčji s oválnou
nebo válcovou geometrii vnějšího povrchu /obr.11/.

Obr. 11: Ionizační komůrka

1 - sběrná elektroda
2 - vodivý povrch stěny komůrky
3 - stěna komůrky
4 - izolátor
5 - závěr nabíjejícího kontaktu

Nabíjení ionizační komůrky, se provádí pomoci nabíjecího
kontaktu v nabíjecím zařízení. Po odpojení se komůrku umístí
du místa mučeni. Při ozařování dochází k ionizaci plynu a
kmůrka se vybíjí protékajícím ionizačním proudem. Po ozáření
se změří změna napětí na komůrce. Zjišťovaná dozimetrická
veličina je úměrná změně napětí na ionizační komůrce.
Vyhodnocovací zařízení je cejchováno v jednotkách mořené
veličiny.
Na stejném principu je založen i tužkový dozimetr, který
obsahuje ionizační komůrku, elektrometr a pomocnou optiku.

IV. DGTEKCE NEUTRONŮ

Metody pro detekci neutronů využívají sekundámich částic,
které vznikají při vzájemném působení neutronů s jádry atomů.

45



1. KONTINUÁLNÍ DETEKTORY NEUTRONŮ

Při kontinuální detekci ner.tronů se používáji tyto čtyři
metody detekce:
1. Metoda odražených jader

využívá skutečnosti, že při srážce s jádrem předává
neutron jádru Část ave kineticko energie. Obvykle jsou
urychlována jádra vodíku, která jsou detektována bčžnými
detektory.
2. Transmutačnl metoda

je založená na jaderných reakcích vyvolaných neutrony.
Obvykle se využívají tyto jaderné reakce:

v proporcionálních počítačích

ve scintilačnlch detektorech

v Geiger-HQUerových trubicích

i o B

3IIc
6 L i

(n

(n

(n
1 1 3 Cd

. oc )

. P)

. « )

3

)

7 L i

11

3 H
1 1 4 Cd

Proporcionální počítače se plní BF-j /který je obohacen až
9596 izotopem 1 0 B nebo 3H. U scintilačních detektoru

na
izotopem X"B nebo •'H. U šcintilačních detektorů se

používá krystalů LiJ (E p- ) nebo sklenčných scintilátoru
obsahujících lithium, v obou případech vysoce obohaceného
izotopem Li. Gcigcr-Mullcrovy trubice se pokrývají kadmiovou
*olií.

3. Štěpná, metodu
využívá toho, že neutrony mohou způsobit štěpení těžkých

jader, které vede ke vzniku silně ionizujících odštěpků.
Stépné detektory, ncjčastčji v podobě ionizační komory, jsou
konstruovány obvykle tak, že stfipný materiál je nanesen v
tenké vrstvě na elektrodách detektoru.

4. Metoda radioaktivních indikátorů
je založena na tom, že zachycení neutronu jádrem může vést

ke vzniku radioaktivního jádra. Aktivity vzniklého jádra lze
pak použít jako prostředku detekce neutronů.

2. INTEGRÁLNÍ DETEKTORY NEUTRONŮ

Křemíková dioda jako dozimetr rychlých neutronů
Křemíková dioda je polovodičovým prvkem, který je vhodný k
dozimetrii rychlých neutronů. Tyto neutrony vytvářejí shluky
defektů, které podstatné roční řadu parametrů diody /např.
dobu života minoritních nosičů, fotovoltaickou odezvu/.
Pro dozimetrické účely je nutné použít takovou diodu, která
ssá charakteristiky silné závislé na dobč života minoritních
nosičů. Tento požadavek splňuje dioda typu řT̂ PÎ nebo P^N* se
širokou bázi.
Napéti na diodč při průchodu proudu v přímém smíru, je
citlivou funkci doby života minoritních nosičů, tedy jeho
zmčna při konstantním proudu může sloužit jako míra dávky
rychlých neutronů. Dávku od neutronů lze pak vyhodnocovat
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jednoduchým zařízením, které obsahuje vhodný zdroj
stejnosměrného proudu a voltmetr.
K výhodům této dozimetrické metody patři především jednoduché
zařízení, snudné vyhodnocení, možnost opukovančho použiti.
Hlavními nevýhodami jsou velká variabilita vlastností dioil a
teplotní závislost.

Jaderné emulze
J udeřilo emulze jsou citlivé emulze s vysokým obsahem
luilogcnidu stříbra, kteró se používají pro moření dávek
rychlých neutronů. Neutrony působí na citlivou vrstvu
prostřednictvím sekundárních ionizujících částic, které
vznikají interakci neutronů s atomy obsazenými v emulzi.
Sekundární částice vytvářejí latentní obraz, který lze
zviditelnit chemickým zpracováním /vyvoláním/. Vyhodnoceni se
provádí počítáním jednotlivých stop částic /používá se
normálních mikroskopů, případně mikroskopů s televizním
přenosem na obrazovku/. Výhodou jaderných emulzi je poměrně
vysoká citlivost detekce. K nevýhodám patří energetická
závislost, obtížnost měřeni při pozadí gama zářeni nad 0,26
mCkg , závislost na vnějších podmínkách, pracnost.

Dozimetrv využívající stop nabitých částic v pevných látkách
Na povrchu něktcrýcli látek se utvoří při ozařováni nabitými
částicemi drobné poruchy. Tyto poruchy /viditelné
elektronovým mikroskopem/ lze leptáním zvětáit natolik, že je
můžeme pozorovat optickým mikroskopem.
Jako detektorů lze použít např. slídu, přírodní i umělá
anorganická sklu, organické polymery. První fází
vyhodnocovacího procesu stopového detektoru ozářeného
nabitými částicemi je vyleptání stop tak, aby byly
zviditelněny. Druhá fúze je počítání a měření vyleptaných
stoji. Nejjednodušší je pozorování mikroskopem. To. umožňuje
vedle určení hustoty částic i kvalitativní měření
/velikost,tvar a umístěni stop/. Ke snížení namáliuvosti
optického počítání stop byla tato metoda doplněna moderní
technikou u automatizována.
Nejdůležitější aplikace této doziraetrické metody je v
doziroetrii neutronů. Neutrony nemohou vytvořit stopu v
detektoru přímo, stopy vznikají podél drah sekundárních
nabitých částic, uvolněných při interakci, neutronů. Obvykle
to jsou štěpné produkty, alfu částice nebo odražená jádra.
Štčpné produkty jsou nejvýhodnější protože mají velkou
hmotnost a energii. K. vlastni detekční folii přikládáme proto
další fólie Štěpných materiálů / 2 3 2 T h , 2 3 8 N p pro detekci
rychlých neutronů, 3 5 U , 3 yPu pro tepelné a intermediální
neutrony/. Tyto detektory hrají významnou úlohu také v
detekci alfa záření /hlavně při měření. radonu a jeho
krátkodobých dceřiných produktů/.
K výhodám uvedených detektorů patři necitlivost k dávkám
záření^fi RTG /asi do lO5Gy/.malá citlivost na vnější podmínky
/malý fading/, pokrytí širokého dávkového rozsahu,jednodušší
zpracování a vyhodnoceni než u jaderných emulzi. Určitými
nevýhodami jsou energetická a směrová závislost detektoru.

47



LITERATURA:

1. Šcdu, J. a kol.: Doziroctric ionizujícího zuření.
Pruha, SNTL 1983.

2. Šcdu, J., Trousil, J.: Integrální dozimetrické metody.
Pruhu. ČVUT 197t>.

3. Draku, L., Klimeš, B., Slavik J.: Základy atomovó fyziky.
Praha, NČSAV 1958.

4. Prajs, V.: Rcgistraciju jadernogo izlučcnija.
Koskva 1960.

5. Petržilka, V.: Metody pro detekci a registraci jaderného
záření. Praha. NČAV 1959.

48



Biologické účinky ionizujícího záření
MUDr.Alena Ileribanová

Poznatky o biologických účincích ionizujícího záření jsou
získávaný již od počátku tohoto století a v současné době
jsou sice rozsáhlé,ale dosud ne úplné.Zahrnují pozorováni
klinická, experimentální a především skupinová šetření.která
jsou nezbytná pro průkaz zvýšené frekvence těch
onemocnění, neboť jsou klinicky ncodlisitclná od onemocnění
spontánních /např.rakovina/.
Intenzitu radiobiologického výzkumu po druhé svčtovč válce
ovlivnily i neblahé zkušenosti s nukleárními zbraněmi.

Prvním dokumentovaným příkladem poškození ionizujícím
zářením byly kožní zrniny,pozorované po práci s Crookcsovou
trubicí Grubcm v Chicagu v lednu 1896.Dalším,již historickým
poškozením,jsou kostní sarkomy u pracovnic,pouzívajících
svíticí barvu s 2 2 6 R a a 2 2 8 R a při výrobe ciferníků nebo
případy plicni rakoviny u schnccbcrgských a jáchymovských
horníků.
Změny,vyvolané ionizujícím zářením u člověka nemají stejný
dosah pro jeho zdravotní stav.Praxe radiační oclirany však
vyžaduje jednoznačná kriteria,zaměřená na prevenci závažných
důsledků ozářeni.Stanovení tčehto kriterii se musí opírat
o třídění biologických poznatků tak,aby bylo možné
kvantitativní hodnocení rizika z ozáření člověka a lidské
populace.

Znalost biologických účinků záření je důležitá pro
stanovení principů a kriterií radiační oc)trany,z nichž je
dále odvozen systém limitováni dávek u pracujících
a obyvatelstva.Znalost biologických účinků záření je dále
základem pro poskytování léčebné pčče při poškození
zářením.Jednoznačnou orientaci v této oblasti vyžaduje
poskytováni první pomoci při nehodě na pracovišti.

Účinky zářeni na živou hmotu

Působeni zářeni na živou hmotu se nejprve řídí obecnými
zákony,platnými i pro látky neživé.Dochází k ionizaci
a excitaci,přičemž je absorbována energie.Na tento fyzikální
proces navazuje řada dějů,podmíněných složitou organizaci
živé hmoty.Základem představ o účincích záření na biologické
systémy jsou poznatky o vzniku radikálů a o biochemických
změnách, tedy o příčinách vzniku poškození molekuly. Snaha,
jednotně vyložit účinky záření na této úrovni je podnětem k
vypracování teorii o účincích záření na živou hmotu :

a/ Zásahová teorie / přímého účinku / vychází z úvahy o
přímém poškozeni citlivého objemu,kdy dochází k lokální

absorpci energie a fyzikální,fyzikálně chemické nebo funkční
změně zasažené struktury.
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b/ Teorie radikálová / nepřímého účinku / bere za základ
účinky ionizujícího záření na molekuly vody /radxulýzu

vody/.Více než 70 % biologického materiálu je tvořeno
vodou.Zásahem molekul vody ionizujícím zářením vznikají
II a OH radikály a dále pak produkty schopné oxidace
/IIO2.H2O2/.ktcró mohou ovlivnit /nepřímo/ ' inctubol ické děje.

c/ Teorie duálová radiační akce byla formulována v r.1972
II. II. Rossim a A. H. Kcllcrcrcm po mi krodozi metrických

studiích.Základní podmínkou poškození buňky je podle této
teorie dosažení určité kritické hodnoty lokální hustoty
energie v daném čase.Teorie vychází ze dvou experimentálních
sročrů: ze studií chromozomá1ních aberací v buňkách u ze
studií, používajících tzv. Kossiho počítuč /mikrodozirootric/,
který registruje průchod částic simulovaným malým objemem
tkáně.
Uvedená teorie usiluje o spojení fyzikálních představ mikro-
dozimetrie s experimental ně pozorovanými biologickými účinky
záření.Předpokládá,že záření vyvolává v živé hmotě
sublcze,které jsou přímo úměrné sdělené cuergi i.Kombinací
dvou sublczí pak vzniká primární biologická leze.Částice
řídce ionizujícího záření /záření bela u gama/ zejména
v oblasti vyšších dávek vytváří při průchodu elementárním :
objemem pouze po jedné sublczi,u proto primární biologická
leze /poškození/ vzniká v důsledku průchodu dvou jednotlivých
částic /two-track action/:počet těchto primárních leží závisí
převážně na čtverci dávky.Částice huslč ionizujícího záření
/alfa,neutrony/ vyvolávají při průchodu elementárním objemem
dvě sublczc a počet primárních biologických leží je převážně
přímo úměrný dávce.

d/ Molekulárně biologická teorie tuké uvažuje,že poškození
vzniká kombinací dvou primárních dějů.Tyto děje se

odehrávají na dvojvláknech nukleové kysel /iy, tvořící jádro
buňky. Poškozen! je pravděpodobnostně a., vislé na počtu
vzniklých zlomů a působení reparačních dějů.

Jednotlivé teorie o účincích záření na živou hmotu je třebu
cháput tak, že se vzájemně nevylučují, ale z různých hledisek
doplňují.Uvedené teorie zachycují období od absorpce energie
záření až po stabilizované poškození molekuly.které však
později vede k morfologickým a funkčním změnám,zjis titelným
na různé úrovni organizace živé hmoty - buněčné,orgánové nebo
celého organismu.

J/Pozn.:0 přímém a nepřímém účinku lze hovořit nejen na
této,molekulární,úrovni ,ale i na vyšších úrovních organizace
živé hmoty.Např. na orgánové úrovni může k poškození dojit
buď přímým poškozením t.zv. parenchymových buněk,nebo
poškozením cévního zásobení v důsledku poškození buněk cévní
sítě.Uvedená dáleni je však pouze relativní,na vyšší úrovni
organizace živé hmoty je odezva vždy komplexní.
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Účinky zuření na buňku a tkáně

Pro pochopeni účinku záření na buňku je třeba si zopakovat
některé základní skutečnosti z biologie: novč buňky vznikají
buněčným dělením,kteró známe ve dvou formách.Ncjčastější je
dělení mitotiekč /nepřímé/,méně časté je dělení amitutickó
/přímé/,které probíhá jako jednoduché zaškrecní jádru i těla
buněčného. Dělení nepřímé, mi Losu, je komplikovaný dělicí
pochod, charakterizovaný v mikroskopickém obraze liluvně
nápadnými změnami jaderné hmoty buňky - tzv. chromatinu,
který se dočasně zrněni v podkovovitě zahnuté tyčinky
- chromozomy. Ty se po podélném rozštěpení u vstoupeni do
příslušných polovin původní buňky opět změní v chromatinová
zrna a hrudky. /Chromozomů má člověk v jádře buňky
46./Vytvoří se tak dvě nová dceřinná jádra u cytoplasma
původní buňky se rozděl! na dvě buněčná těla.
Vedle těchto základních forem dělení existuje ješLě zvláštní
druh dělení pohlavních buněk /moiosa/,při kterém se počet
chromozomů redukuje na polovinu a jejich kompletního počtu je
opět dosaženo až po splynutí mužské a ženské zárodečné buňky.

Účinky záření na buňku můžeme rozdělit do dvou skupin :

1. smrt buňky /buněčná dcplcce/
2. změna tzv. cvtoaenctieké informace

ad 1/ Buňka může být usmrcena již v kLidovém období,
interfázi /což je interval mezi dvěma buněčný.<i
děleními.mitozami/.
Tento účinek však předpokládá povšechnou dcnaluraci buněčných
složek,tedy relativně vysokou dávku záření.Významnějším typem
buněčné smrti je zánik vázuný na mi lůzu,nu buněčné
dělení .Poškození buňky se neprojeví okaitó i tě, a 1 c tím,že buňka
není schopna se dále dělit.Tato t.zv. miLotická smrt
buňky,se pozoruje při menších dávkách,kleré nestačí na
vyvolání smrti v interfázi.Odtud lze odvodit,že smrtící
účinek záření na buňky se nejsnáze projeví v tkáních,ve
kterých probíhá rychlé buněčné dělení /krvetvorné
orgány,výstelka střeva,vyvíjející se zárodek/.

ad 2/ Druhým typem buněčných poruch jsou změny, které
bezprostředně nenarušují průběh buněčného dělení. Jedná se o
změny v genetické informaci buňky, která je uložena
v jcjí'n jádře, ve zmíněných chromozomech, které nesou
zakódované vlastnosti v tzv. genech. Záření vyvolává změny
- mutace, které mohou být podle jednoho dělení bodové, pěnové
a chromozómové. podmíněné hrubší poruchou. Podle jiného
dělení se odlišují mutace tžamet ické /týkající se zárodečných
žláz, propagují se do dalších generací/, které jsou odpovědné
za genetické účinky záření a muluce sómat ické. které se
týkají ostatních orgánů a tkání a důsledky se projevují
u jejich nositele, v ozářené lkáni. Mají vztah ke vzniku
rakoviny.
Zjednodušené schema účinku záření na< buňku /pomocí teorie
zásahové a radikálové/ ukazuje tab.č.ť.
Lidský organismus je funkční celek jednotlivých tkání
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a. orgánů, které nemají stejnou citlivost k ozáření, tzv.
rádiosenzitivitu. Pii stejné absorbované dávce se v různých
tkáních projeví rozdílná biologické účinky. Obecné platí,
že zvlaží vysokou radiosenzitivitu vykazuji tkáně, v nichž
probíhá rychlé buněčné dělení. Vysvětluje se to tím, že
mitotická smrt buňky je převládajícím typem buněčná smrti
v důsledku působeni ionizuj fcf ho v.íiFcní . OrieiitHČnfi lze
seřadit orgány a tkané podle klesající radioscnzitivity
/z hlediska destrukce tkáně/ takto :

- lyinfoidnl orgány,aktivní kostní dřeň,pohlavní žlázy,střevo,
- kůže a epiteliálni výstelky /hltan,jícen.žaludek,močový

mcchýf/.oční čočka,
- jemné cóvy,rostoucí chrupavka,rostoucí kost,
- zralá chrupavka a kost,dýchací ústrojí,žlázy zažívacího

systému,žlázy endokrinní,
- svaly,centrální nervový systém.

Vedle radioscnzitivity z hlediska destrukce tkáně, vázané na
buněčnou smrt, lze rozlišit i různou vnímavost orgánů a tkání
k vyvolání cytogenctického efektu, což se projevuje různou
vnímavostí na vznik nádorů.Nejvnímavější na rozvoj nádorového
bujeni je kostní dřeň,žaludek a plíce.

stadium

fyzikální

fyzikálně-
chemické

chemické

biologické

procesy

absorbce energie i.z.
ionizace
ve vodě: ÍIZO U2O

+

interakce iontů s molekulami
volné radikály
ve vodě : H-,0

IIÓ3

« 2o 2
interakce radikálů s organickými molekulami

denaturace důlež. interakce s nuklcovými
bun. složek a kyselinami (DNK)
fermentů

smrt buňky změny genetické
informace buňky

usmrcení zánik vázaný
v interfázi na mitózu mutace

/sterilizace/
somatická gurnet,

buněčná depleec

trvání

10- 1 6s

lO" 6 s

sekundy

desítky
minut.už
let

Tab.č.i: Schéma účinku záření na buňku
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Konečný výsledek působeni ionizujícího zářeni na buňku
a tkané není určen pouze uvedenými mechanismy, ale je
spoluurčován uplatněním obnovovych, reparačnlch mechanismu.

Lze odlišit tzv.časnou reparaci, to znamená obnovu schopnosti
dalšího dčleni na úrovni postižené buňky /trvá nčkolik hodin/
a proliferaci, která vychází ze zachovale dčlivé schopnosti
přeživších buněk /trvá dny až týdny/.Omezený význam má
sekundární neboli atypická reparace,která spočívá v náhrado
ztracené tkánč afunkčním pojivem.

Pro příznivý, stimulační účinek zářeni zatím nejsou
doklady. Uvádí se však, že řídce ionizující záření maže
v oblasti velmi nízkých dávek stimulovat chromozómové
reparace a vést k pozitivnímu účinku. Tento jev se nazývá
hormeze a týká se pouze účinků deterministických, nikoli
stochastických /viz dále/.

Uvedené mechanismy reparace se uplatní při rozboru účinků
záření vázaných na buněčnou smrt, je-li dávka podávána
frakcionovanž nebo protrahované. Účinky zářeni v tomto
připauč budou po stejné dávce, rozdčlenč do několika frakci
nebo realizované v delším časovém období, menši, než účinky
-téže dávky, aplikované jednorázově.

Pro ty účinky záření, které jsou vázány na změnu
cytogenetickč informace /nádory,genetické zmčny/, výše
popsaný vliv rozdólcné dávky na celkový účinek neplatí.

Další charakteristikou, určující celkový účinek zářeni, je
prostorové rozloženi dávky. Zcela rozdílnou biologickou
odezvu má ozáření lokální,kdy jsou postiženy jen určité
-tkánč. /StinĚnim části těla se uchová určitá část tzv.
kmenových buněk, ze kterých může vzejit regenerace tkánč/.
Zvláštním případem nerovnoměrného ozáření je kontaminace
radioaktivními látkami, ať již zevní,či vnitřní.

Vztah dávky a účinku

Z hlediska vztahu dávky a účinku je třeba rozlišovat dva
základní typy účinků :

1. Deterministické účinky : jde o účinky, k nimž dochází
v důsledku smrti části ozářené buněčné populace, jejich

závažnost vzrůstá s dávkou od určitého dávkového prahu
/pod ním se účinek neprojeví/ a mají charakteristický
klinický obraz. Do této skupiny patři např. akutní nemoc z
ozářeni, nebo radiační zánět kůže. /Graf č.l/
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Graf č.l: Účinky deterministické

- např. akutní nemoc z ozáření
- intenzita projevů stoupá s dávkou
- existence dávkového prahu
- patogenesc : smrt buňky

deplcce buněk

2- StochustitikA účinky: jsou to účinky vyvoláno již
zmíněnými mutacemi, /změnami v genetické informaci buňky/

a předpokládá se pro ně bozprabovy,převážně lineární vztah
mezi dávkou a účinkem.Závislost těchto účinků na dávce má
statistický charakter a proto pro ně bylo zavedeno označeni
účinky stochastické /pravděpodobnostní,náhodnč/.Velikost
dávky záření nemění závažnost projevu u jednotlivce,ale
v populaci mění frekvenci přídatne četnosti zhoubných
novotvarů a dědičných poškození.S dávkou tedy vzrůstá pro
jednotlivce pravděpodobnost poškození.Klinický obraz těchto
účinků není typický,neodlišuje se od "spontánně " vzniklých
případů./Graf 6.2/

100%

„•-"

D >

Graf č.2: Účinky stochastické
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- zhoubné nádory,genetické změny
- pravděpodobnost výskytu stoupá s dávkou
- klinicky ncodlišitclné od případů "spontánních"
- patogenesc: mutace

Účinky záření na lidský organismus

Přehled hlavních typů účinků zářeni u člověku podává
tab.č.2. Jedná se o následující účinky :

1. Akutní nemoc z ozářeni

2. Akutní lokální zrniny

3. Poškozeni vyvíjejícího se plodu v těle matky

4. Ncnádoiová pozdní poškození

5. Zhoubné nádory

6. Genetické zračný

První dvé skupiny představují účinky časné, které se
klinicky projeví v krátkém čase po ozáření včtsími
jednorázovými dávkami,třetí skupina - poškození vyvíjejícího
se plodu - je z hlediska matky také časným účinkem,z hlediska
plodu již může jít i o účinek pozdní.O pozdní úóinhy se jedná
i u dalších třech skupin poškození.Podle vztahu dávky
a účinku jsou pak první čtyři skupiny zahrnovány mezi účinky
deterministické.zhoubné nádory a genetické zmčny mezi účinky
stochastické./Pokud jde o poškození vyvíjejícího se
plodu,nejedná se o čistý účinek deterministický a bude o něm
pojednáno sumostatnč./

Před výkladem o jednotlivých skupinách biologických účinků
záření je třeba uvést,že průměrné roční dávkové ekvivalenty
u pracovníků většiny profesí.užívajících zdroje záření,jsou
v současné době nižší než 1/10 nejvýše přípustných
dávek,které jsou bezpečné stanoveny pod prahem vzniku
deterministických účinků.Ochrana před zářením za
kontrolovatelných podmínek je tudíž ochranou před
stochastickými účinky,t.j. před zhoubnými nádory a dědičnými
poškozeními.Možnost vzniku deterministických účinků
v důsledku práce se zdroji ionizujícího záření je spojena
pouze s překročením limitních hodnot při nehodách.
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Č A S N É

S ó m a

akutní nemoc
z ozáření

akutní lokální
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-ukutnl
rudioUcrmutitis

-poškozeni
fertility

poškozeni vývoje

P O Z D N Í

t i c k é

ncnúdorovú
pozdní poškození

-chronická
rádiodermátitis

-zákul oční
čočky

plodu

D E T E R M I N I S T I C K É

zhoubné
nádory

G e n e t i c k é

genetické účinky
u po tomutvu

S T O C H A S T I C K É

Tab.č.2 : Biologické účinky ionizujícího záření

Akutní nemoc z ozáření
Akutní nemoc z ozářeni /ukutní postrudiuční syndrom/ se
rozviji po jednorázovém ozářenC celého té]a,nebo jeho větši
části,dávkou asi od 1 Cy výše.V závislosti na stupni ozáření
převládají v klinickém obraze příznaky od poškozeni
krvetvorných orgánů a trávicího ustrojí až k poškození
centrálního nervového systému.
Krevní /Iicmatologický/ tvu ukutní nemoci z ozářeni vzniká
po celotělovém ozáření dávkou asi od 1 do 6 Gy. Jeho průběh
lze rozdělit do několiku období. V prvním dni po ozářeni
vystupují všeobecné neurčité příznuky /nevolnost., sklcslost/,
které doprovází zvracení.Tyto projevy jsou důsledkem poruch
regulučních /nervových a humorúlních/ systémů.Následuje
období latenec /I - 2 týdny/, které je v podstutč bez
příznaků. Vlastní onemocnění je cliuraktcrizováno zejména
projevy mikrobiálního rozsevu /sepse/ a krvácením. Postižený
má teploty, trpí krvácením z dásní a do kůže, ubývá nu váze
pro nechutenství u průjmy, může mít zvředovutělá ložisku nu
sliznicích.V krevním obraze je výrazný pokles bílých krvinck
/především lymfocytů/. Klesá i počet krevních destiček
a červených krvinek. V závislosti na dávce nastupují po 6 ti
až 8 mi týdnech známky uzdravování. Ze zachovalých ostrůvků
kostní dřeně dochází dělením a zráním kmenových buněk
k doplňování chybějících krvinck v krevním oběhu. Jc-li dávka
záření vyšší, mezi 6 - 10 Gy, je celý průběh bouřlivější,
nevolnost u zvruecni se objevují za několik málo hodin po
ozáření.období 1 atence je kratší.průběh vlastního onemocnění
je velmi těžký a vede k smrti kolem 2O.- 3O. dne,pokud nebylu
včus zajištěna intenzivní individuální léčba.
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Při dávkách zářeni kolem 10 Gy a vyšších jsou časné
příznaky značně vystupíiovunó u závažné obtíže vystoupí už 4.
až 6. den po ozáření, 1:.j. dříve,než se objeví příznaky
krevní. Tato tzv. střevní forma akutní nemoci z ozáření
/gastrointcstinální/ je churuktcrizovúnu krvavými průjmy
poruchou hospodaření tekutinami a minerálními Jatkami. Hůžc
dojít i ke komplikuclm. bezprostředně ohrožujícím život, juko
je střevní prodčruvění, nebo střevní zústuvu. Tyto projevy
mají příčinu v odumření buněk střevní výstelky, jejichž
odolnost vůči ozáření je poněkud vyšší než citlivost
kmenových buněk krvetvorljy, ule dobu jejich života /rychlost
obměny/ je kratší /4 - 6 dní/. Zánikem výstelky střevní dojde
k obnažení vnitřního povrchu střeva a k dulším uvedeným
komplikacím.Přcžije-li postižený 7 - 10 dnů,projeví se v plno
míře i příznuky poškození krvetvorných orgánů.

Po dávkách v úrovni několiku desítek Gy proběhne ukutili
nemoc z ozáření pod obiuzom nervově formy.
Bezprostředně po ozáření se dostaví psychická dczoricntucc
a zmatenost,poruchu koordinace pohybů,křeče a konečně hluboko
bezvědomí.Smrt nastane do nčkoliku hodin nebo dnů.
Závažnost průběhu akutního onemocnění z ozáření a vyhlídky
na přežiti jsou příznivě ovlivněny stíněním určitých částí
těla.Z hlediska krvetvorby je důležité zachování ostrůvků
krvetvorné kostní dřeně.

Akutní lokální změny

Z lokálních účinků je třebu věnovut největší pozornost
kůži,která je při každém zevním ozáření vstupním polem svazku
záření.
Stupen poškození kůže je závislý nu dávce, druhu
zářeni.velikosti ozářeného pole a na lokalizaci /tub.3/.Práh
poškození se pohybuje od cca 3 Gy výše /pro rtg
záření/.Několik íiodin po ozáření / d o 2 - 3 dnů/ se objevuje
t.zv. čusný erytém /časné zarudnutí kůže/,který do 24 hodin
mizí.Pak nastane období klidu,trvující 10 - 15 dní.Vlustnl
odezva na ozáření je t.zv. pozdní erytém /pozdní zarudnutí/
při kterém dochází ke zdurcní kůže a bolcstivosti.To je obraz
akutní radiační dermatitidv prvního stupně. Při dávce kolem
3 Gy dochází i k cpiluci /ztrátč ochlupení/,která po dávce
asi 6 Gy může být trvalá. Nejvýraznější bývá tam, kde se vlas
či chlup rychle obnovuje /vlusutá část hluvy,vousy/.
Po ozáření vyššími dávkumi, zpravidla nud 10 Gy vzniká
radiační dermatitis druhého stupně.Pokožku se odděluje od
pojivového podkladu tekutinou,vystupující z cév a vznikají
puchýře.Jejich odlučováním u infekcí ložisku se stuv dále
komplikuje.V příznivějším přípudč nustúvá po 2 - 4 týdnech
obnova" pokožky z okrajů defektu.Pokud dojde k těžšímu
poškození cév,vyživujících tkáň,dochází k jejímu odumření
a vzniku vředu /radiuční dermatitis třetího stupně/.Vřed se
velmi šputně hojí a i po zhojení je dulšf osud postiženého
okrsku kůže nejistý.Nová pokožku je tenká u šputně odolává
zátěži /mechanické,termické/ i infekci.
Rozvojem degenerativních změn může i po letech vzniknout tzv.
pozdní vřed vyžadující chirurgický zákrok.
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energie
AeV/

1OO

140

200

700

1000

60O - 2 200

odpovídající polovrstva
/mm/

1.0 AI

0.4 Cu

0,9 Cu

7,0 Cu

3.8 Rb

/Ra aplikátor/

crytčmová dávka
/Gy/

2.7

5.3

6.8

8.0

10.0

1O.6

Tab.č.3: Prahová erytémová dávka v závislosti na energii
fotonů

Dalším významným lokálním poškozením může být postiženi
fertility /plodnosti/ po ozáření pohlavních žláz. Odpověď
na ozáření pohlavních orgánů je u muže a ženy různá. U
muže dochází již po dávce O.25 Gy k přechodnému snížení počtu
spermií,k trvalé sterititč dochází až po dávkách 3 - 8 Gy.U
žen vzniká trvalá sterilita po dávce kolem 3 Gy
/v závislosti na věku ženy/. Rozdíly jsou zde proto, že
vajíčka, která ubývají z vaječníku bčhem jednotlivých
měsíčních cyklů ženy,nejsou nahrazována,zatímco ve varlatech
je zásoba spermií během dospělého věku průběžně
doplňována. Protože produkci ženských pohlavních hormonů
obstarávají rychle se dělicí buňky,zatímco u mužů
vyzrálé.jsou sekundární pohlavní znuky u žen postiženy dříve.
Z dalších časných účinků je možno jmenovat rud iučni zánět
plic nebo radiační zánět nosohltunu po jednorázovém ozáření
hrudníku nebo hlavy /práh kolem 5 Gy/.

Nenádorová pozdni poškození
Vznikají v průběhu let za podmínek protrahovanč expozice
a jsou charakterizovány dávkovým prahem, který je vysoký
vzhledem k časovému rozložení dávky.umožňujícímu uplatnění
reparačních projevů.Do teto skupiny patři především chronický
zánět kůže a zákal oční čočky.

Chronický zánět kůže byl zjišťován zejména u lékařů -
rentgenologů, kteří prováděli rtg vyšetření bez dokonalé
ochrany před zářením.Projevoval se zejmenu suchostí
kůže,jejím praskánim a křclikostí.lomivostí a podélným
rýhováním nehtů.

Zákal ožni čočky může po dlouhé době latencc vzniknout po
jednorázové dávce kolem 3 Gy.při protrahované expozici se
práh zvyšuje na 15 Gy i více.
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Zhoubné nádory
Zhoubná nádory jsou nejzávažnější pozdní somatické účinky
ionizujícího záření. Společným rysem představ o vzniku
rakoviny je vícesložkový charakter tohoto onemocněni.Jednou
složkou je existence buněk, nesoucích modifikovanou
/mutovanou/ informaci a přenášejících tuto atypii nu své
potomstvu, druhou složkou vzniku nádoru je soubor
podmínek, která působí proti tendenci eliminovat atypické
buňky nebo potlačit jejich růst.Je známa řada
činitelů, působících v jedná nebo druhá jmenované fázi
dčjc. Jsou to viry, dehtové karcinogeny aj. Ve druhá fázi se
uplatňuje zejména oslabeni produkce hormonů nebo imunitní
obrany organismu.Ionizující záření může podle současných
poznatků působit na různých stupních procesu vývoje rakoviny.

Předstuva, že zhoubné nádory jsou vyvolávány i malými
dávkami ionizujícího záření, je odvozena z řady
pozorování, mezi nimiž má zvláštní význam studie přeživších
obetl atomových útoků v Hirošimu a Nagasaki,pozorováni
pacientů,léčených v Anglii rtg zářením pro onemoenční páteře
a rozbor příčin smrti amerických radiologů exponovaných
v letech 1900 - 1950.

Jak bylo uvedeno již v kapitole o účincích záření na buňku
a tkané,jsou jednotlivé tkané u orgány různé vnímavé na vznik
nádorů po ozáření. Mezi nejvnímavější patří kostní dřeň,
žuludek a plíce. Číslo, které charakterizuje riziko úmrtí na
zářením vyvolanou rakovinu /zahrnuje různou radiosenzitivitu,
ale i léčitelnost jednotlivých nádorů/ se jmenuje koeficient
rizika smrti. Tyto koeficienty rizika se oproti doporučeni
ICRP Í.Z6/1911 zvýšily více než třikrát.

Koeficient rizika smrti z hlediska zhoubných nádorů byl
stanoven nové pro populaci "pracovníků" na 400 . 1O .Sv ,
pro celkovou populaci 500 . 10 .Sv /což znamená, že při
ozáření 10 000 osob efektivní dávkou 1 Sv zemře pravděpodobné
400, resp. 500 osob na rakovinu z ozáření/.
Koeficienty rizika smrti byly stanoveny pro většinu
významných tkání y těle člověka /např. pro plíci.1; nebo tlusté
střevo : 85 . 10'4.Sv'i/.

Důležitou charakteristikou je čusový průběh výskytu
zhoubných nádorů po ozáření.Po ozáření nevznikne nádor
bezprostředně,ale až po několikaletém období latencc,které je
např. u leukemie 5 - 2 0 lct.u nádorů plic 10 - 40 let.

Genetické zmčnv
Významnou skupinou pozdních účinků zářeni je postižení
potomstvu ozářených osob.Podkladem genetických změn je, jak
již bylo dříve uvedeno, mutace, tj. změna v genetické
informaci buňky. Za dědičné účinky je odpovědná tzv.
gumetická mutace, což je mutace v jádře zárodečným buněk
/vajíčka,spermie/ pohlavních žláz.Genetický účinek záření
spočívá ve zvýšené frekvenci spontánně se vyskytujících
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mutucí.Nevede ke vzniku nových mutuuí.způsobujících neznámo
vady a nemoce.Minovaný gen je schopen reprodukce při. dělení
buňky a tak je mutace předávánu do dalších generací.Základ
budoucího jedince,vzniklý splynutím mužsko a žensko zárodečné
buňky,může v důsledku své nepříznivé genetické skladby velmi
časně zaniknout,t.j. v období před nebo krátce po vnořeni se
do děložni sliznicc matky.Tento typ poškozeni se projeví jako
neúspěšné oplození. V jiném případě dojde k vývoji
zárodku, ale těhotenství končí potratem, předčasným
porodem,úmrtím novorozence brzy po porodu,nebo porodem díxčtc
s hrubou vrozenou vadou.Je třeba puznumenut.že pod ti všech
genetických vlivů na samovolné potratovosti činí 20 - 25 %.

Příkladem genetické vývojové vady je např. Dovnova
nemoc,změna poměru poliluví v populuci upod.Geneticky
podmíněné a tudíž i zářením zasažitclné jsou i některé
komplexní biologické charakteristiky,jako je fyzická
síla,inteligence,motorická hbitost upod.

Z uvedeného výčtu různých projevů změny genetické informace
je patrno.žc mutace mohou ovlivnit vyhlídky na přežití
a další uplatnění nových jedinců.Odhaduje se,že mutováný gcu
setrvává v populaci asi 40 generaci.

Kvantitativní odhady vztuhů mezi dávkou a účinkem se
u genetických účinků opírají téměř výlučně o experimentální
údaje.Určitou možnou mírou mutagenního působení zářeni je
t.zv. zdvojující dávka,t.j. dúvka,která způsobí zdvojnásobení
počtu samovolných mutaci.Odhaduje se pro sumčí pohlavní buňky
na 0,2 - 2,0 Cy.

Koeficient rizika genetických účinků byl nově pro celkovou
populaci odhadnut- nu J30 . 10 .Sv .Při posuzováni vlivu
ionizujícího zářeni na geneticky podmíněné nepříznivé rysy
u potomstva je třebu zvážit,že v normální /neozářenč/
populaci je spontánní výskyt geneticky podmíněných odchylek
cca 5 - 10 na 100 živě narozených děti.

Vliv zářeni na vvvoi plodu
Vyvíjející se zárodek je velmi radioscnzitiviií systém
rychle se dělících buněk a proto je nu ozářeni mimořádně
citlivý.K poškození dochází v závislosti na dávce zářeni a na
stupni vývoje plodu.

Největší rudiosenzitivitu vykazuje plod v první třetině
túiiotcnství.V období do dvou týdnů po olodnční vede ozáření
buď k zániku zárodku,nebo zárodek přežije bez následků,
/uplatňuje se princip "vše nebo nic"/.Důvodem je nízký stupeň
difcrcnciuec zárodku.kdy zunikl<i buňky mohou být plně
nulirazcny buňkumi poškozené části zárodku.V období od 3. do
8. týdne-/období t.zv. embryogeneze/ je vysoké riziko vzniku
malformací.Zvlášť citlivý je záklud centrálního nervového
systému,jehož porucha může vést k dcformitúm,postihujícím
mozek,míchu,nebo oko.Často bývá postižena i kostra a močový
trakt.Ozářeni plodu mezi 8. - 15 týdnem při výbuchu atomové
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bomby v Japonsku se projevilo větším výskytem opožděného
psychického vývoje narozených děti./Pokles IQ na 1 Sv čini
v tomto připudě cca 3O 96/.V poslední třetinč těhotenství je
plod již relativné radioresistentnt.takže jeho usmrceni by
zpravidla znamenalo i smrt matky. Uplatňuje se však. poškozeni,
buněk,kterč nebráni jejich dalšímu dělení a projeví se jako
dědičné poškození nebo nádory v dětském věku /s koeficientem
rizika cca 20O . lO"4.Sv"1/.

Prahové hodnoty pro vznik malforraací nejsou přesně známy.Z
dostupných klinických a experimentálních údajů vyplývá,že
poškození plodu může nastat již od dávek SO,O mGy.

Jak bylo v textu uvedeno, k nestochastickým projevům
poškození ionizujícím zářením při používání zdrojů záření při
práci může dojit pouze při hrubém poškození zasuti radiační
ochrany,protože roční nejvýše přípustné dávky byly stanoveny
tak,aby nebylo dosazeno prahových hodnot ncstochastických
poškození ani za celou dobu pracovního života
jednotlivec.Takže ochrana před zářením při běžné pracovní
činnosti spočívá v ochraně před účinky stochastickými,které
je třeba omezit na rozumně dosažitelnou úroveň.Této
problematice - kriteriím ochrany před zářením a systému
limitováni dávek,kterč vycházejí z biologických účinků zářeni
- je věnována zejména kapitola "Principy a metody ochrany
před zářením".

LITERATURA:

1. Klencr.V. a spol.: Hygiena záření,Aviccnum,Praha 1988.

2. Klencr.V.: Biologické a zdravotnické základy ochrany
před zářením. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího
záření, sborník přednášek. Dům techniky ČSVTS Ostruva
1983.

3. Kunz.E., Klcner.V., Thoraus.J., Ševc.J.: Příručku lékaře
o ocliraně před zářením. Praha,Avicenum 1990.

4. Klcncr.V. , Vojtíšek,O., Ševc.J.: Metody kvantitativního
hodnocení v hygieně záření.Praha,UK 1987.

5. ICRP,Publication No 60,Pcrgamon Press,Oxford 1990.

61



Přehled zdrojů ozáření obyvatelstva
MUDr. Jana Novotná

Krátké pojednání o ochranS populace před ionisujicim zářením
(IZ) je zařazeno do přednášek i sborníku proto, aby účastníci
kursu měli možnost získat Sirs! náhled na problémy radiační
ochrany. Na rozdíl od ostatních témat se nazabývá zátčži
osob, Jctcrč pracuji se zdroji zářeni, ale působením IZ mimo
pracoviště v bčžném živote občana.

Přehled zdrojů ozářeni lidi s vyznačenou průměrnou zátěží
jednotlivců i populace a percentuálním podílem jednotlivých
složek je uveden v tabulce č.1•Percentuální údaje jsou pro
názornost ještč předvedeny na kruhovém grafu (obr. č. 1).
Tmavé plochy představují všechny 4 složky přírodního
pozadí,árafováné zátěž z uměle vytvořených zdrojů.Tam
dominuje lékařská exposice, zatímco podíl profesionální
expozice a expozice z nehod zcela zaniká.

ZDROJE OZÁŘENÍ OBYVATEL

atm.zkoušky jad.zb. 3,5% 1

lékařská terapie
8.9%

lékařská
diagnostika

10,6%

ostatní
0,4%

radon a jeho d.p
41,8%

kosmické záření
12,6%

zemské zářeni gama
14, B%

radionuklidy v
7,4%

tele
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Zdroj

Přírodní pozutll
z toho:
kosmické záření
zemské zúxcnl gama
rudionuklidy v těle
radon a d . p.

Lékařská exposice
z toho:
diagnostika
thcrapic

Atmosférické zkoušky j. zb

Výpuste radionuklidů

Nehody

Pracovnici se zdroji IZ

ZÚ1
jednotíivuc
(mSv/rok)

2.40

0.39
0,46
0.23
1,30

0,59

-

-

0,35.

l,10«»

:ěž
pouuluce
(10Bman Sv;

650

165

90
75

30

2

0,6

0.6

%

76.6

12,6
14,8
7.4

41,8

19,5

10,6
8,8

3,5

0.25

0,07

0,07

Tab.l zátěž populace.Absolutní čísla jsou převzata z (1)
s výjimkou lékařské diagnostiky, kde je použito číslo
zjištěné u nás (2).* je průměrná zátěž obyvatele
Československa první rok po havárii Černobylu (3),'» značí
zátěž monitorovaného pracovníka.

Z přehledu je na první pohled zřejmé, že rozhodující složkou
zátěže populace je přírodní pozadí. Důvodem je především to,
že působí trv-ile a na každého obyvatele Země.

Jednou z jeho složek je kosmická zuřeni. tedy IZ, které má
svůj púvoú ve vesmíru. Bývá ilčicno na složku solární, která
je produkována při slunečních erupcích jako tok protonů,
přípudné elektronů a menší složku galaktickou, kterou tvoři
těžké nabité částice. Nabité částice máji vysokou až velmi
vysokou energii, takže po dopadu do atmosféry dochází
k složitým interakcím tohoto primárního kosmického záření,
s jádry atomů ovzduší za vzniku kosmického sekundárního
záření. Vznikají fotony brzdného záření o vysoké energii
a prakticky všechny známé elementární částice. Navíc docliázi
v malém rozsahu i k jaderným reakcím za vzniku kosmogenních
radionuklidů (tritium, radioaktivní uhlík aj.). Na povrchu
Zemč se uplatňuje prakticky jen sekundární složka. Intenzita
kosmického záření na povrchu Země je závislá jednak na
nadmořské výšce, neboť se stoupajíc! výškou stoupá plynule
asi do vzdálenosti 20 km. ale také na zeměpisné šířce. Zemské
magnetické pole působí totiž nu dráhu nabitých částic tak, že
v rozmezí 30° - 60° jižní a severní áiřky je intenzita zářeni
asi o 10% vyšší než na rovníku a magnetických pólech.
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Vzdor V 5 C D rozdílnostem u nepravidelnostem je za průměrnou
roční dávku na obyvatele Zcme Z kosmického záření uvádčn
roční efektivní dávkový ekvivalent 0,39 mSv (1).

Kosmické zářeni se v posledních desetiletích stalo předmětem
hlubšího zájmu v souvislosti s výzkumem kosmu a zčásti take
v souvislosti se stoupající leteckou přepruvou ve velkých
výškách. Ta je ovšem uvažována jen juko příspěvek k dávce iia
populaci, neboť z hlediska průměrného cestujícího je zcela
zanedbatelná.Zajímavější je profesionální zátčž posádek
letadel.Roční zátčž exponovaných posádek z kosmického záření
se odhaduje na 3mSv.

Další složkou přírodního pozadí je nama záření zemské
(terestrální). K dávce se zevního gama záření na člověka
přispívají přírodní radionuklidy obsažené v pude, horninách
a přízemních vrstvách atmosféry. Největší měrou se podílejí
přírodní radiouktivni prvky, pocházející z uran-radiové
a thoriové rozpudovč řady a radioaktivní draslík (40 K).
Jejich rozdílný příspěvek závisející na geologickém
prostředí, v němž se člověk pohybuje, je názorně uveden na
obr. 3, který je volně převzat ze zprávy "o účincích
atomového zářeni na oceánografii a rybářství" vypracované
v roce 1974 v USA.

I když dávka z vnějšího ozáření přírodními gama zářiči kolísá
v rozmezí řádu pudle geologických struktur jednotlivých
oblastí a i jako střední dávka je vykuzována v různých zemích
svčta s rozdílem jednoho řádu byla zu efektivní dávku pro
obyvatele Země odvozena hodnota 0,46 mSv za rok.

Mnohem složitější je odhadnout dávku z i nkorporovaných
přírodních radioaktivních zářičů. To je těch, které z vody,
ovzduší a půdy přímo či nepřímo, potravinovým řetězcem
pronikají do těla člověka, jsou zde ukládány a vyvolávají po
dobu svého působení určitou dávku (dávkový úvazek, nebo
úvazek dávkového ekvivalentu či efektivní dávky). Proniknuvší
radionuklidy působí v různých tkáních těla, takže dávka jimi
způsobena je v organizmu rozložena velmi nerovnoměrně
v závislosoti na biochemických vlastnostech radioaktivních
prvků a jejich sloučenin. Tak nupř. přírodní 40 K, který se
na dávce z vnitřního ozáření podílí největší měrou, zatčžujc
především kostní dřeň, radioaktivní ulilik (14 C) působí více
méně rovnoměrně na celé tělo, radon (222 Rn) a jeho dceřinné
rozpadové produkty (d.p.) zatěžuji především plíce. Bxpozice
z vnitřních zdrojů je ještě více než u jiných složek
přírodního pozadí závislá na miste a způsobu života, zejména
dietních zvyklostech každého jedince. Nicméně průměrná zátčž
z vnitřní kontaminace přírodními radionuklidy bez radonu
a d.p. byla stanovena na 0,23 mSv za rok.

Záměrně je do zvláštní skupiny oddělen příspěvek z radonu
a jeho dceřinných produktů. Radon vzniká přírodní
radioaktivní přeměnou rádia (226 Ra) jako jeden z prvků uran
radiové přírodní řady.(Viz obr.č. 3 na' str. 8.)
S poločasem přeměny 3,8 dne přechází radon v krátkodobé
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dceřinné produkty - alfa zářiče 218 Po, 214 Pb a zářiče beta
214 Bi, 214 Po, jejichž poločas přeměny dosahuje maximálně
několika minut. Jako plyn proniká radon z pevných přírodních
materiálu do ovzduší a působí spolu se svými d.p., zejmena
alfa zářiči, při vdechnutí na plíce obzvláště na buňky
výstelky průdušek (bronchů). Odtud dřívější častý výskyt
lirunchugcnníhu kurcinuniu u horníků v uranovýcli i jiných
rudných dolech. Radon totiž v uzavřených prostorách,
v šachtách, ale takč v budovách, kam proniká z povrchů stěn
nebo z podloží, dosahuje mnohonásobně vyšší koncccntracc než
ve volnč atraosfóřc. Ta je závislá především na obsahu
přírodních radlonuklidú uran radiové řady v hornině nebo
v použitých stavebních materiálech, ale také na intenzitě
větrání. Podle posledních poznatků se radon spolu se svými
krátkodobými d.p. stává rozhodujícím příspěvkem k dávce
z přírodního pozadí.

Příspěvek k ozáření z přírodního pozadí populace lze
opatřeními k ochraně jen velmi obtížně ovlivnit. Přesto se
celosvětově, zejména v posledních letech usiluje o jeho
částečnou regulaci.

Lze např. omezovat trvalý pobyt lidi v lokalitách s výskytem
uranových rud nebo monazitových písků, kde se měřením prokáže
vysoký příspěvek z. pozadí. To se ovšem týká jen velmi
omezeného počtu lidi. Lze ale regulovat výběr stavebních
materiálů ke stavbě budov případně komunikací s ohledem na
příměs přírodních radionuklidů. Dříve byl ku příkladu
stanoven obecný limit aktivity přírodních rudionuklidů
v jakémkoliv stavebním materiálu na 400 MBu, na kg a to
s ohledem na expozici ze zevního zářen!. Tomuto limitu
vyhověla většina přírodních materiálů a také opakovaná měření
gama pozadí v budovách nevykazovala až nu výjimky vyšší
hodnoty než hodnoty měřené v průměru na volných
prostranstvích. Teprve ve druhé polovině 70.let se
problematika expozice obyvatelstva v budovách stulu ústředním
a jedním z nejvíce diskutovaných témat ochrany před zářením.
Tou dobou totiž bylo v širším rozsahu zahájeno měření
koncentrace radonu v budovách, jehož předpokladem bylo
vypracování přesnějších měřících metod, které musely
postihnout i velmi nízké aktivity při možnosti běžného
použití v terénu. Dylo třebu při tom zuchytit integrální
hodnoty za delší časové období, které jsou nezávislé na
krátkodobých podmínkách větrání, vytápění a pod. Na základě
výsledků těchto měření se došlo nakonec k poznatku, že radon
nejvíce přispívá k zátěži obyvatel, a omezení, koncentrace
radonu v budovách je tedy nejúčinější cestou regulace
přírodního pozudí.

K tomu jsou možné zásadně dva postupy:

1. Nepřipustit použití nevhodného stavebního materiálu a také
vody s přiliš vysokým obsahem radonu a vyloučit zvýšený
přísun radonu z podloží.Jde tedy o opatření preventivní, před
zahájením stavby.Praxe je tuková, že od r. 1991, kdy
vstoupila v plutnost vzhlúšku Hzd ČR ě.76 "o požuduvcích nu
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omezování ozáření z radonu u dalších přírodních
radionuklidů", by neměly být distribuovány stavební
materiály, které neodpovídají v ní uvedeným požadavkům
(hmotnostní aktivita 226 Ra do 120 Bq/kg, příkon dávkového
ekvivulentu v Ira do 0,7 <uSv/h).do objektů dodávána voda,
obsahující více než 1000 Bq/m a bez dalších oputření stavěno
mimo území s nízkým rudonovým rizikem.

2. Ověřit,zda do budov dříve postavených neproniká rudou ve
zvýšené míře, nebo dokonce nedochází k nadměrnému ozařování
osob guma zářením ze sten a stropů při použití nevhodného
stavebního materiálu.To lze jenom mu rent m. Náš stát finuncujc
dosud t. zv. plošný průzkum, to znamená měření v objektech,
kde z různých důvodů lze očekávat vyšší zátěž z přírodních
rudionuklidů.Každý si ale muže sám objednat tukové měření od
firem, kterč dostaly osvědčení k této činnosti.Základní
prospekce se provádí pomoci detekčních terčíků s citlivou
emulsí, které uživutcl může sám vylepit dle přiloženého
návodu a po roční exposici sejmout a odeslut k vyhodnocení
poštou.Dosavadní poznatky svědčí o tom , že jen u malého
počtu objektů, asi v 196, lze očekávut vysokou zátěž.

Nyní ke zdrojům IZ. které byly uměle vytvořeny.

Ze všech uměle vytvořcnýcli zdrojů záření přispívá k zátěži
populace na prvním miste ozáření z lékuřskvch zdrojů (cca 20
% celkové zátčžc) .Podílí se nu ni. juk diugnostiku, tedy
rentgenová a rudionuklidová vyáctrení,tuk therupie,lóobu.

Z hledisku mužné reguluce a risika stochastických účinků nás
zují má především diagnostika, zejinénu rentgenová
vyšetření.jejichž význum není dán výší jednotlivé dávky,ule
počtem provedených vyšetřeni.V Pruže bylo nu př. vykuzovúno
více rtg vyšetření (ne jednotlivých snímků), než je celkový
počet obyvutcl hluvního měsLu.To znumcuá, že nu kuždého
obyvatele Pruhy připadá alespoň jedno rtg vyšetření za
rok.Průměrná dávka na 1 typ vyšetření se pohybuje v rozmezí
dvou řádů v závislosti na počtu a velikosti provedených
snímků,přípudně době prosvěcování.Pro předstuvu uvádíme
střední efektivní dávkový ekvivulent na 1 velký snímek plic
(IIE = 0,07 mSv),nu i rudiofotograf ii plic (IIE = 0,7 mSv) , nu
kontrastní vyšetření tlustého střevu (H^ = 12,7
roSv).Průměrná roční zátěž našeho občana z rtg vyšetření dle
odhadu z poloviny 80. let činí (II =0,59 mSv). K vyšetřením
pomocí zdrojů záření patří ještě rudionuklidová diugnostika
na odděleních nukleární medicíny. Počet vyšetření je zde
zatím nesrovnatelně nižší než je tomu u rtg diugnostiky,
přitom zátěž z jednotlivých výkonů je srovnutclnú s výkony
rentgenovými,tukže je zřejmé, že příspěvek k dávce nu
populaci z vyšetřování pomocí radioizotopů je daleko nižší
než u rtg metod.

U léčby zdroji IZ je cílem zničit poškozenou tkáň,tedy
vyvolat nestochastiekč účinky.Individuální dávky jsou
enormní, počet exponovaných muly,způsob léčby je pečlivě
zvážen a naplánován.
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Z uvedeného vyplývá., že -to, co může nejefektivněji přispět
ke snížení populační zátěže z lékařské expozice, je snížení
zátěže z rtg diagnostiky. Cílen ovšem není sníženi v každém
případě a. za každou cenu. Vždy je nutno vážit přínos oproti
skoúé, kterou ozářeni může způsobit v individuálním připadč,
nebo z hlediska celé populace.

Je jistě možno u nutno dosuhovut sníženi zátěže technickými
opatřeními na přístrojích i vhodně provedeným výkonem. To
jsou opatření, která má možnost realizovat konstruktér
a výrobce, unebo ta, jež jsou realizovaná při vlastním výkonu
ve zdravotnických zuřízeních. li diagnostiky je další cestou
ještč vhodná lékařská indikace vyšetření. Za oprávněné se
povazuje takové vyšetření, u něhož lze očekávat nejen
zpřesnění diagnózy, ale i následný efekt v léčení choroby.
A u hromadně prováděných preventivních vyšetřeních jen ta,
kde výtěžnost, a to není vždy jen pozitivní nález, je
zřetelně vyšší než újma na zdraví, kterou takové hromadné
vyšetření muže v populaci způsobit. Oběma těmto cestám je
celosvětově věnována mimořádná pozornost. Odráží se to
i v doporučeních, která vydala světová zdruvotnickú
organizace. Na příklad "zajišťováni kvality diagnostiky
v radiologii" z r. 1982, na nějž nuvúzala pravidla pro
kontrolu kvality všech typů lékařských výkonů, nebo
"racionální přístup k radiodiagnostickým vyšetřením" z r.
1983.

Za lékařskou expozici se co do závažnosti populuční zátěže
rudí jednorázové úniky radionuklidů do atmosféry uři
zkouškách jaderných zbrani a při havariiích judcrnýcli
zařízeni. Stojí za připomenutí,že důsledky atmosférických
zkoušek jaderných zbruni jsou i v Evropě zřetelně závužnější
než důsledky huvuric Černobylu.Oprávněné obuvy z podcenění
důsledků zkoušek atomových zbruni vedly v 50.letech ke
zřízení komise OSN pro zkoumáni účinků atomové radiace známé
a citované i v této kapitole pod ungliekou zkrutkou
UNSCI2AR.Opatření k ochraně před touto exposicí spočívají
samozřejmě v prevenci tukových události, pokud k ním ovšem
dojde, opatření mají charakter zásuhů, juk o tom je pojednáno
v kupitolc o principech a metodách ochruny zdraví před IZ.

Dalším ze zdrojů přispívajícím byť nepatrně k zátěži populace
jsou vvpustě radionuklidů z průmyslových zařízeni
a energetických zdrojů. Nemusí jit vždy o radionuklidy umělé,
l'ri těžbě, zpracování a spu]ování uhlí i jiných přírodních
energetických zdrojů unikají do ovzduší ve zvýšené míře
přírodní rudionuklidy deponované jinak v zemské kůře.Umělé
rudionuklidy produkují juderné elektrárny včetně zařízení nu
zprucování jaderného paliva a výrobu duiších
rudionuklidů.Ochrunu obyvutclstvu okolí je zujištěnu
vícestupňovými ochrannými a bezpečnostní mi baricrurai.které
jsou zpruvidlu velmi nákludné,mohou znásobit základní
investiční a provozní nákludy celého zuřízení.Husejí zuručit
přiměřenou ochrunu i nejexponovunější, tzv. kritické skupiny
obyvutelstva. Limity pro výpuste jsou stunovovány pro kuždé
zuřízení individuálně s použitím optimalizuční unuJýzy

67



(viz. další kapitolu), v každém případě znamenají i pro
kritickou skupinu čerpáni jen malého podílu nejvýše
přípustných dávek pro obyvatelstvo.Pro názornost: aktivita
vypouštěná do ovzduší z uhelných elektráren je zpravidla
vyšší než z elektráren jaderných.U těch ale nelze vyloučit
radiační havárii, byť jeji pravděpodobnost byla omezována na
minimum.Zdú se ovšem, že se lidstvo alespoň po určitou dobu
bez jaderné energie neobejde. V r.1990 např. tvořil podil
jaderné energetiky ve Francii 75 96, v Belgii 60 96, v Nčmecku
33 96, v Japonsku s rizikem častých zemětřesení 27 96, v USA
21 96 utd. Úkolem je tedy zajistit bezpečnost ne menši než
skýtají jiná běžnč přijímaná civilizační rizika.V současné
době činí zátěž světové populace z vážných nehod a liavariji
včetně Černobylu 0,0796 celkové zátěže IZ.

Zbývá zmínit se o zdrojích I Z, se kterými se běžně
v občanském životě setkáváme, tedy s předměty dennt potřeby.

Jsou to především televizní obrazovky, počítačové monitory
a obrazovky jiných zařízeni,při jejichž provozu vzniká mčkké
rtg záření, které je po průchodu sklem sice velmi
zeslabeno,ale musi mu být vhledem k rozsuhu používání
obrazovek věnována určitá pozornost. Už proto, že pozorováni
obrazovek je pro nás činnosti stále častější a navíc
u počítačových monitorů se zkrátila vzdálenost, ze které
obraz sledujeme. Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu
doporučila v r. 1956 jako limit maximální, příkon dávkového
ekvivulentu ve vzdálenosti 5 cm od povrchu obrazovky na 5
uGy/hod.Tlm se řídíme i u nás při schvalováni dovozu
i v tuzemsku vyrobených prototypů příslušných zařízení.Na
pracovních místech s monitory lze doporučit navíc používaní
obrazovkového filtru, který dále rtg záření zeslabuje.

Jinými předměty, které by při širokém používáni mohly
znamenat významnou zátěž jsou hodinky a přístroje
s ukazateli, u nichž byla použita radioaktivní svítící hmota.
Dokud byly používány gama zářiče, mohl přlspčk u uživatelů
znamenat až 1096 příspěvek k přírodnímu pozadf (úiíaj
publikovaný v USA v r. 1975).I u nús byly používané přístroje
obsahující radioaktivní svíticí pigmenty. Dnes jsou nahrazeny
luminifory, které radioisotopy neobsahuji.To se týká
i ciferníků hodinek.Zřídka se ještě objeví jen ty, které
obsahuji radioaktivní vodík, tritium,měkký betu zářič, který
je pro uživatele bez rizika.

Zářiče,kterč napatří k individuálně pouzíváným,ule v jejichž
blízkosti se občan stále ěastěji pohybuje jsou, požární
hlásiče. Čidla registrující kouř obsuhuj.í. většinou
radioaktivní zářiče alfa a v malé vzdálenosti umístěný
detektor, který reugujc na snížení počtu dopadajících částic
v důsledku zudýmení prostoru.Jak známo, částice alfa mují ve
vzduchu jen nepatrný dolet,takže se nemohou ve vzdálenosti,
v níž se pohybuje člověk,nikterak uplatnit.Uvažována může být
při běžném způsobu používání. jen gumu složku záření.V
současné době se používají nejvíce čidla s uroericiem (241 Am)
o uktivitč desítek, maximálně stovky kliq. Jsou upruveny
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jako uzavřený zářič. takže kontaminace prostoru, v němž jsou
instalovány, je za běžných podmínek používáni vyloučena, po
požáru omezena. Ani při ciStčnl vysáváním nebo ofukováním
nedochází k porušení tčsnosti zářiče.Příkon dávkového
ekvivalantu gama zářeni v 10 cm od povrchu čidla dosahuje
sotva 1 uSv/hod,takže ve vzdálenosti, v níž se lidč pohybuji
je zanedbatelný.Z tčehto důvodu se k jejich používáni
nevyžaduje povolení, jejich instalace je jen registrována,
musejí být vsak zajištěny proti zcizeni a zneužiti.Servisní
firmy zpravidla zajišťuji jejich sběr po opotřebení a smluvilo
i náležitou likvidaci.Zpčtný sbčr má být zajištčn i u tzv.
autonomních hlásičů, určených pro obytnč prostory.kteró jsou
v prodeji.
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Principy a metody ochrany zdrávi před ionizujícím zářením
MUDr. Emil Kunz, CSc

Zdroje koncepce ochrany před zářením

V souladu s obecnými přístupy společnosti vůči všem faktorům
životního prostředí a technického rozvoje je cílem ochrany
před zářením (OZ) zubezpečit dostatečnou úroveň ochruny
zdraví lidí a umožnit přitom přínos ze zdrojů zářeni
a jaderné energie.

Při řešeni. praktických problému je OZ konfrontovaná
s otázkami "jaké bude nebo milic být ozáření lidi?", "co může
ozářeni způsobit, tedy jaké a kolik škod na zdrávi múze
vyvolat?", a výsledně "jak hodnotit a usměrnit dunč ozáření
?". Aby odpověděla v každé situaci ozáření na tyto otázky
a vždy byla základem účinné ochrany před zářením v praxi,
musí koncepce OZ, tedy soubor principů, základních pojmů
a přístupů, a to vše a ve vzájemné vazbě, být v souladu

a) se soudobými poznatky o biologických účincích
ionizujícího záření (IZ)

b) se soudobými obecnými přístupy společnosti k ochraně
zdraví obyvatelstva před faktory technického rozvoje
a životního prostředí

c) s rozmanitými potřebumí soudobé u očekávané pruxe,
tj. musí brát v úvahu všechny situuoc ozáření lidí, jež
se vyskytují nebo mohou vyskytnout, a skýtat pro ně
řešení.

V rámci světové odborné veřejnosti i vládních a mezivládních
organizací se postupně vytvořily systémy, jež předpoklady
potřebné pro řešení problémů OZ vytvářejí na nejvyšší odborné
úrovni.

V 1955 ustavilo Valné shromáždění OSN, juko odpověď na
obavy z růstu kontaminace životního prostředí radioaktivními
látkami z testů nukleárních zbraní i na velký rozvoj využití
jaderné energie a radiouktivních látek po druhé světové válce
svůj jediný vědecký orgán - Vědecky vvbor uro účinky
atomárního záření fUNSCEAR>.
Výbor dosud publikoval 11 objemných zpráv (poslední z 1993),
v nichž byly na základě zobecnění veškeré kvalifikované
odborné literatury i zpráv členských států OSN vždy aktuálně
podány a hodnoceny informace o stavu ozáření obvvutelstva
z různých zdrojů a o biologických účincích zářeni.
V 1928 byla na II. mezinárodním radiologickém kongresu ve
Stockholmu založena Mezinárodní komise uro radiologickou
ochranu (ICRP^. jejíž doporučení se postupně stala základem
přístupů světových i regionálních vládních organizaci,
i národních předpisů, v otázkách OZ, a to nejen při použiti
zdrojů zářeni v lékařství, ale pro celou širokou sféru
kontaktu člověka s tímto faktorem. Komise vychází v otázkách
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hodnocení biologických účinků ze zpráv UNSCEAR u obdobných
odborných těles i vlastních analýz účinků na zdrávi i jejich
sociálního významu a dosavadního vývoje OZ. Vydala již přes
65 publikací, jak k jednotlivým otázkám působení zářeni na
organismus či problematice ochrany v jednotlivých odvětvích,
tak i základních doporučeni pruvidclnč, zhruba po 10-15
letech uktuulizovuných, představujících vidy význumiiý vývoj
ve filosofii radiační ocliruny. Zákludni doporučení byla nu
př. publikovánu v 1966, 1976 u naposled v 1990.

Doporučení ICRP představují fundovaný výklad principů ochrany
na základe unalvzv aktuálních uoznatků o působeni zářeni na
človčka a zobecněni poznatků z praxe hodnocení rizika ozáření
i ochrany.
Nejsou právními předpisy u UIIL takto nejsou koncipovány.
Juko pomoc jednotlivým státům a k dosažení jednotného
přístupu proto připravují vždy po vyjití doporučení ICRP
vládní svčtovč i regionální orgunizacc svá pravidla OZ.
V současné dobč čeká na svč konečné potvrzení ve vedeních
příslušných mezinárodních organizací Základní standard
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů záření, připravený
v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou enerpii fIAEA1.
Světové zdravotnické organizace (VHCO . Mezinárodni organizace
práce (TL01. Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO1
a dalších. realizující tak v předpisové uodobč Doporučení
ICRP č.60 z 1990 .

Naše předpisy v ochraně před zářením vždy byly zuloženy nu
doporučeních ICRP. Vyhláška českého ministerstva
zdruvotnictvi č.59 z roku 1972, jež je dosud plutným
základním předpisem OZ u nás, vycházela z Doporučení ICRP
č.9 z 1966 a Zákludniho stundurdu 1AUA č.9 z 1969. Po vydáni
Doporučení ICRP č. 26 v 1976 u Zúkludního stundurdu OZ IAEA,
V1I0 a ILO č.9 z 1982 bylu připravenu uktualizacc citované
vyhlášky, jež však nebyla provedenu. Přijímání světového
vývoje v principech OZ se u nás dalo zejmóna novými výkludy
dosavadních ustanovení vyhlášky a vydáním dílčích předpisů
a norem na př .zavádějících nové veličiny u pojmy v OZ. Návrh
nové právní úpravy OZ u nás, tzv. Atomového zákonu, je
založen nu Doporučení ICRP č. 60, resp. konečném návrhu již
citovaného Základního standurdu. Výklad součusnč koncepce OZ
bude z těchto dokumentů vycházet; bude však nutně spojen
s poukazy na odchylná řešení v dosud platné vyhlášce č.
59/72 Sb.

Základ koncepce ochrany před zářením.

Co znamená dostatečná úroveň ochrany zdraví? K objusnění je
třebu si připomenout, zdu u nakolik je možné zubráuit
Škodlivým účinkům záření.

Z příslušné kapitoly je putrno, že ozáření může vést jednuk
k deterministickým účinkům. spojeným se zánikem buněk
a následnou ztrátou funkce tkání u orgánů. Tyto změny, jež
mají klinicky jednoznačný projev u jsou spojitelné
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s předchozím ozářením, nastavuji až po dosažení určitá dávky
(prahu) v příslušných tkúntch u orgánech. Funkcí dávky je
intenzita účinku, s růstem dávky dochází ke zhoršování funkce
orgánu či tkáně až případně k smrti orgunismu. S hlediska,
deterministických účinku tedy existují dávky (podprahové)
s nulovou intenzitou účinku ( byť by i v jej ich důsledku
docházelo k určitó ztrátě buněk, jež se však narušením funkce
orgánu neprojeví). Ochranu proti deterministickým účinkům,
jejich úplnč vyloučení, tedy spočívá v zamezení dosazeni
prahových dávek pro jednotlivé tkáně a orgány stanovením
1imitů pro tkáňové dávky. Z dále uvedené tabulky hodnot
dávek, při nichž je třebu v každém případě provést zásahové
oputření, je velikost prahových dávek patrná.

Druhým typem významných biologických změn jsou stochastické
účinky, jež jsou důsledkem změn ozářených buněk přeživších
ozáření.
Změněná buňku se může, po Krmeném čusovém odstupu, vyvinout
v nádor. Obranné a repuruční schopnosti činí tento vývoj při
malých dávkách krajně nepravděpodobným, nicméně nejsou známy
žádné dávky, pod nimiž by ke vzniku nádoru nemohlo dojít.
Kanccrogcnni účinek záření byl prokázán v epidemiologických
studiích u různých ozářených populací, kde byl pozorován
zvýšený výskyt nádorů oproti srovnatelné ncozúřcné populaci.
S hlediska ozáření jednotlivce je tedy funkci dávky
pravděpodobnost vzniku nádoru, nikoliv intenzitu, stupeň
účinku. Stochastický, tedy náhodný s hledisku určitého
jedince, charakter účinků mají i dědičné důsledky ozáření,
projevující se u potomstvu ozářených osob. Vznik těchto
poškození nemůžeme zcela vyloučit, lze pouze omezit jejich
pravděpodobnost nu míru přijatelnou pro jednotlivec
a společnost.

Z obecných úvuh o motivech rozhodování u konání plutí
poznáni, že lidé konují činnost, pokud jim přináší větší
přinos a výhody než náklady u nevýhody, tedy dostutečný čistý
přínos; výhody a nevýhody nemusí mít nutně materiální povahu.
Bude tedy mít nároky na přiznání přijutclnosti jen takto
zdůvodněná činnost vedoucí k ozáření lidí. Ovšem čistý přínos
lze dalším vynaložením úsilí ěi nákladů často zvýšit, např.
vynaložit tolik prostředků na ochranná oputření, až další
náklady již nepřinesou úměrné snížen! ozářeni lidí. Tento
přístup usilující, aby všechny dávky byly tak nízké ink je
rozumně dosažitelné př' uvážení ekonomických a sociálních
hledisek, nazýváme stručně optimalizací ochrany uřed zářením.

I při zdůvodněné činnosti s optimalizovanou OZ však mohou být
přínos a újma (ozáření), nestejně rozděleny mezi dotčené
osoby, v krajních podmínkách by i při opti mu1 izovuné ochraně
moli 1 i jednotlivci dostut vysoké dávky. Proto je nezbytné přo
druhy ozáření vyznačující se nestejnou distribucí přínosu
a dávek, jako je ozáření při práci a ozářen! obyvatel
(nikoliv lékařské ozáření, kde se většinou přínos i újmu
týkají stejných osob), zubránit závažným nerovnostem
u stunovit obecnou gurunei maximálně možného individuálního
riziku stochastických poškození, jímž jsou obecné 1iini ty
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individuálních dúvck. stanoveno z tohoto hledisku.
Zdůvodnění činnosti vedoucích k ozáření, optimulizuce ochrany
a dodrženi obecných dávkových limitů jsou základními
principy, zavedenými do 0Z Doporučením ICRP č.26 z 1977,
v dúle rozvinuté a doplněnu formě jsou základní principy
dle návrhu Základního standurdu uvedeny v závěru kupitoly.

K rculizaci těchto přístupů jo ovšem nezbytno znát
kvantitutivní aspekty vztuhu ozáření a stoehastistých účinků.
Významné informace ve vztahu Ic indukci nádoru různých tkáni
poskytly především studie u osob ozářených při výbuších
jaderných bomb v Hirosliimě u Nagasuki, a dále studie u osob
ozářených v rámci léčeni nebo vyšetřování či při práci
( horníci uranových dolů). Z těchto šetřen! u biofyzikálnlch
modelů vyplývá, pro oblast nív.kýeh dúvck. u dávkových přikonů
předpoklud přímé úměry dávky u stochastického účinku,
nezávisle na příkonu dávky . Současně tyto studie přinesly
ěisclné koeficienty rizika smrtelného nádoru připudaj.ící na
jednotku dávky, pojednala o nich kupitola o biologických
účincích záření. ICRP na zákludě jejich promítnuti nu různé
reálné národní populucc stunovilu jako míru újmy nominální
koeficienty pravděpodobnosti stochastických účinků, jednak
pro letální nádory, jednak i pro újmu způsobenou indukci
nádorů, jež nevedou k smrti, ale způsobí jinou zdravotní újmu
nositeli ( nemoc, ztráta prucovní schopnosti), i pro závažné
účinky dědičné uvedené v tabulce. Poslední dvě kategorie újmy
jsou v těchto koeficientech přirovnávány k závaznosti úmrti
Juk patrno, celková újma během celého života z ozáření ve
výši 1 Sv efektivní dávky je v současné době odhadována na
usi 5,6 -7,3 %.

Nominální koeficienty pravděpodobnosti stochastických účinků.

POPULACE

Pracujíc!

Celé
obyvatelstvo

Újma ( 10" 2 Sv - 1 )

Letální
nádor

4

5

Jiné
nádory

0.8

1

Závazné dědičné
změny

0.8

1.3

Celkem

5.6

7.3

Z oprávněného předpokladu přímé úměry účinku dávce
(ekvivalentní, resp. efektivní) nezávisle na jejím příkonu
vyplývají xávažné závěry. Každá dávka je spojenu, s urěitým,
velikosti dávky přiměřeným rizikem, X. j. pravděpodobnosti
stochastických účinků, jež nezávisí na dávkách obdržených
dřivé nebo později. Dávky lze u jednotlivec prostě sčítat
a tukto kumulovaná dávku ic mírou rizika či újmy uro
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jednotlivce. nupř. za kalendářní rok, nebo z ozářeni
z určitého zdroje nebo operace. Dúvky lze sčítat i přes
ozářené jedinec a kolektivní efektivní dávka ic mtrou
společenské zdravotní úiniv. např. způsobeno provozem
určitého zdroje (při sumaci přes všechny jedince ozářené ze
zdroje). Tutové přístupy vznikly už s ozřejměním existence
stochastických účinků obecně a s nárůstem znalosti
0 koeficientech rizika (pravděpodobnosti lotulniho nádoru)
ozářeni jednotlivých tkáni. To umožnilo zavedeni veličiny
efektivní dávky, jako míry celkové újmy při nehomogenním
ozářeni více orgánů a tkáni, jež je typické pro většinu
ozáření. Hodnocení důsledků ozářeni jednotlivého orgánu bylo
možno již při zjištěni koeficientu rizika pro tento orgán
a melo význam při ozářeních s převažující depozicí energie
v tomto orgánu na př. ve štítné žláze při hodnocení úniku
radioaktivních izotopů jodu z reaktoru. Kvantitativní
optimalizace se však stala prakticky možnou až po stunovení
rizika pro všechny tkánč u orgány, a vytvoření veličiny
efektivní dávka. Efektivní dávka je ovšem viiodnou veličinou
1 pro stanovení obecných limitů rizika stochastických účinků
pro jednotlivce s tím, že limity tkáňové dávky mají zabránit
deterministickým účinkům, turn kde je možnost vyššího ozáření
tkánč i při dodržení limitu efektivní dávky. V době kdy
efektivní dávka, resp. její předchůdce efektivní dávkový
ekvivalent, nebyla zavedena, byl pro limitování situací
nehomogennílio ozáření více orgánů a tkání používán přístup
kritického orgánu či tkúnč. Při nčm se ozáření limitovalo dle
dávky v nejzávažněji ozářeném orgánu, tedy v tom ,kde se
dávka nejvíce přiblížila k příslušnému limitu Lkáíiového
'dávkového ekvivalentu. V té době ( vylil. 59/72 Sb.) nebylo
ani rozlišováno mezi limity ve vztahu k deterministickým
a stochastickým účinkům u limity dávek v tkáních a orgánech,
popř. v celém těle při jeho uniformním ozáření, plnily
vlastně obě funkce.

Člověk je během svého životu neustále ozuřován z přírodních
i umělých zdrojů záření, a veškeru životní činnosti člověka
i sám život jsou spojeny s kumulací dávek proměnlivého
příkonu ( vdechováním rudiouktivních látek ze vzduchu,
příjmem v potravinách, ozařováním z rudioaktivnich látek ve
vlastním organismu, pobytem a pohybem při různém příkonu
zevního ozáření dle lokulit i nadmořsko výšky atd). Každé
dulší ozáření člověka předstuvuje tedy přírůstek k dávce
kumulované z celé rudy zdrojů, což pro hodnocení závažnosti
přírůstku dúvky skýtá správnou perspektivu. Z uvedeného
vyplývá rovněž nutnost vymezit oblast působnosti OZ tak, aby
se nezabývala triviálními ozářeními u neusilovala vlastně
o reguluci celého života člověka. Odtud význam automatického
vyloučení některých ozáření z působnosti OZ vůbec ( těch
které nejsou člověkem vůbec usniěriíovutolné) i zavedení
iocchunismu výjimek a uvolnění z působnosti předpisů OZ.

Na procesy způsobující ozáření člověku lze nahlížet jako na
síť příhod a situuci, jejíž části' počínají ze zdroje. Tento
pojem je chápán jako zdroj ozářeni člověka, nikoli nezbytné
jako vlustní fyzický zdroj záření. l'ro OZ je zdrojem
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rentgenový přístroj, a nikoliv vlústní zdroj rtg paprsků
- anoda, neboť cela konstrukce přístroje a jeho ovládáni jsou
pro usměrňováni ozářeni význumné. Uvúdi - li provoz
radioaktivní látky do prostředí, je na celý provoz (na př.
jadernou elektrárnu) nahlíženo jako na zdroj. Zdroj může
různými expozičními cestami, jež mohou být v životním
prostředí znučnč složxtó u. zuhrnuvut nu. př. potravinová
řetězce, ozařovat více lidí u jedinec může být a je vždy ,
uvážímc-li i přírodní zdroje, ozařován z více zdrojů. Není
však zpravidla třeba uvažovut celou expoziční siť v celku.
Pokud jsou individuální dávky dostatečné pod prahy
deterministických účinků, má příspěvek jednoho zdroje k dávce
jednotlivci účinek nezávislý na příspěvcích z jiných zdrojů.
Přístupy zkoumající, zda je činnost vedoucí k ozáření
zdůvodněna a byly uplatněny všechny rozumné kroky ke snížení
dávek jsou přístupy OZ uplatňovanými vůči zdroji. To, že
jedinec je ozařován z více zdrojů, však vyžaduje, aby bylo
též zkoumáno, zda žádný jednotlivec nemá příliš vysoké riziko
stochastických účinků či neblíží li se k dostiženi pruhu
deterministických účinků (přístup uplatňovaný vůči
jednotlivcům) .

Poslední Doporučení ICRP přineslo základní rozlišeni dvou
lidských aktivit, rozdílných co do vlivu nu existující již
ozáření lidí. Odlišilo záměrné, plánované činnosti, vedoucí
k. předvídanému, u tedy pod kontrolou stojícímu ozářeni lidí,
přispívajícímu k dosuvadni úrovni jejich ozáření z přírodních
a umčlých zdrojů (budeme je nadále nuzývat krátce činnost
a použiti tohoto výruzu se nudúle omezí pouze nu tento
specifický význam). K činnostem řudímc nejen ty, jež zuvádějl
nové soustavy zdrojů, expozičních cest a exponovaných
jednotlivců, ule i ty, jež mění síť expozičních cest
z existujících již zdrojů k člověku a tak zvyšuji ozářeni
jednotlivců nebo počet ozařovaných.

Odlišnou lidskou uktivitou, význumnou s hlediska OZ, jsou
zásahy. Jejich cíleni je snížit stávající ozáření osob
odstraněním zdrojů, změnou expozičních cest nebo snížením
poitu exponovaných osob (nejde zvlc ovšem o opatření k sniicní
ozářeni v rámci činností, nu př. na základě optimalizační
revise dosavadních postupů nebo ochranných oputření). V této
kutegorii byly sloučeny přístupy k řešení dvou tuk (zdánlivě)
odlišných situací, juko je kontůmi nace prostředí po
havarijním úniku rudiouktivních látek a vyšší ozářeni, rudonem
a produkty jeho přeměny v bytech, jimž je ovšem společné, že
vznikly neregulovaně a snížení ozáření vyžaduje v obou
případecli zásuh do stavující situucc mimořádnými, prostředky.

Zatím co pro OZ při činnostech platí plně uvedené principy
zdůvodnění , op t i mu 1 i zucc a dodržení linii LŮ individuální cit
dávek ( s výjimkou oblasti lékuřského ozáření), řídí se
zásahy pouze požadavkem, abv zásah byl proveden vždv kdy ic
zdůvodněn tím, že přinese víc dobru než žkodv. tj. ío úsporu
v újmě z ozáření očekávuného bez zásahu převýší škody
a náklady, včetně nákladů sociálních, a abv rozsah forma
a délka provedeni zúsuliu byly optimu!izovánv tuk, uby přínos
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zásahu byl co nejvyšší. Žádné obccnč limity se nu zásahové
situace, jež se nohou výraznč odlišovat a u nicliž zásahová
opatření mohou mtt rozdílné náklady i přínos zu různých,
nupř. časových, okolností, nevztahují. Je možno ovšem předem
vymezit pole pro rozhodování uvedením hodnot dávek, jimž je
třeba za většiny okolností zabránit, i dávek, jejichž
obdržení ještě nezdůvodňuje vůbec o zásahu uvažovat.

Opatřeni k omezeni ozářeni osob, ať již při činnostech nebo
v rámci zásahů,lze uplatnit v kterémkoliv čláíiku expozičního
řetězce, u zdroje, v cestách expozice i u exponovaných osob.
Opatření u zdroje jsou nejméně rušivá, nejvíce efektivní a je
jim jistě vhodné dávat přednost, ovšem pokud je lze uplatnit;
opatřeni v prostředí a zejména u osob vice obtěžuji u mají
sociální nevýhody, jejich účinnost je omezena tím, že se
mohou týkat jen některých cest a jedinců. I když principy OZ
jsou obecné, je stupeň rcgulovateInosti různých druhů ozářeni,
a zásahů rozdílný a může ovlivnit vhodnost různých prostředků
regulace ozáření. Rozlišují se tři druhy ozáření:
1. ozáření při práci. zahrnující zásadně všechna ozáření, k

nimž došlo při práci a zásadně jako důsledek práce,
2. ozářeni lékařské. jež je především ozářením osob jako

součásti vyšetřovacích a léčebných postupů u nich, patří
sem i ozáření dobrovolníků neprofesionálů při pomoci
při vyšetřeních, návštěvníků pacientů a ozáření při
lékařských výzkumech,

3. ov.árenl obyvatel. kam spadají veškerá ostatní ozáření.

Na ozáření obyvatel z při rodních zdrojů, jež se dříve uvádčlo
jako samostatný druh ozáření, se nyní nahlíží jako na ozářeni
trvající, chronické, jehož ovlivněni, pokud je v některých
případech zdůvodněné očekávaným čistým přínos má charakter
zásahu. Na ozáření z přírodních zdrojů při práci se sice
v duchu zásad Mezinárodní organizace práce nahlíží jako nu
expozici při práci, ule požadavky OZ se na toto ozáření
uplatňují jen je-Ji přímou součástí práce (na př. při
podzemní těžbě surovin) nebo překračuje -li určité hodnoty
( jde převážně o přítomnost rudonu u produktů jeho přeměny
v ovzduší pracovišť, rozhodčí hodnotu a součusně zásahová
úroveň doporučená v návrhu Základního stundardu činí 1000 Bq
Rn 2 S 2/m 3 ).

Při činnostech i zúsuzích je čusto prakticky jisté, že
k ozáření dojde, jeho výši lze předpovědět, i když s určitou
mírou nejistoty. Vedle těchto " normálních" ozáření však jsou
operace zahrnující zdroje v rámci činností i zásahů spojeny
s možností neočekávaného ozářeni, tedy s ozářením
potcnciáln ím. v důsledku nehody nebo selhání přístrojů či
lidí .U rudy zdrojů jsou právě nehody u selhání jedinou
příčinou významnějších dávek. Jelikož lze dosáhnout určitého
stupně kontroly pravděpodobnosti a velikosti těchto ozáření,
přístupy ochrany před zářením v takových případech nabývají
i churakteru zajištěni bezpečnosti zdrojů a zacházení s nimi.
Ochranu před zářením se sblížila s obory technické a jaderné
bezpečnosti a aspekty zamezení potenciálního ozáření vešly do
současných formulací principů ochrany přud zářením
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a bezpečnosti zdrojů, natolik, že se jevi na miste mluvit
0 systému ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů (OB).

1 nadále se pokládá zabezpečeni OZ pudle výše uvedené
koncepce za dostutečné i pro ochrunu jiných složek životního
prostředí před škodlivými účinky ionizujícího zářeni.

Zdůvodnční činností a zdrojů

Při posuzováni, zda navrhovaná činnost je zdůvodněna, tj.
přináší dostatečný čistý přínos, vstupují do analýzy veškerá
přínosy i ztráty a náklady, nikoliv pouze ty jež jsou
poskytovány nebo způsobovány některým skupinám osob. Jde
o přínosy a ztráty, z nichž některé lze vyčíslit, některé
však jen velmi obtižně, pokud vůbec, jako je tomu v případč
přínosu k uspokojování tužeb a estetických potřeb, nebo škod
vyvolaných strachem či omezením prožitků. Rozhodováni
0 nových činnostech, např. o využití nových zdrojů energie,
je zpravidla velmi komplexní, zahrnuje uváženi mnohu hledisek
hospodářských, politických, ekologických, vojenských,
národnostních a pod. Je patrné, že jde o celostátní významná
a ne příliš častá rozhodnutí. Hledisko ochrany před zářením
je zde jedním z mnoha uvažovaných, avšak je třeba zajistit,
aby bylo kvalifikovaně uplatněno a řádně zohledněno, zejména
v přípravě alternativ, jež je často prvou, přípravnou, fází
rozhodování. Ve vlastní volbě mezi jednotlivými alternativami
přinášejícími čistý přínos, se hlediska OZ již neuplatní.

Zásadnč stejný postup platí i v rozhodováni o zavedeni
předmětů spotřeby představujících zdroje ozářeni, na př.
hodinky s radioaktivní hmotou na čfsclnícíeh, hlásiče požáru
apud, kde je ingcrciicc orgánů ochrany před zuřením přímější.
Mezinárodně již bylo dohodnuto, že zavádění radionuklidů do
potravin, hraček, kosmetiky jakož i užití jich k frivolním
účelů ( např. zdobení bižuterie) se pokládá za nezdůvodněno.

K dennímu rozhodování o zdůvodnčnost.i ozáření dochází ve
zdravotnictví při indikaci vyšetření nebo léčení s pomoci
zdrojů ozáření pacienta. 1'laLí pro ně stejné požadavky jako
na zdůvodnění jiných činností, ovšem s tím, že pro lékuřská
ozáření pacientů neplatí dávkové limity, s výjimkou ozáření
návštěvníků nemocných s aplikovanými zářiči nebo pomocníků
z řad neprofesionálů při lékařských úkonech. Vyšetření
indikovaná klinickým stavem pacienta jsou obvykle zdůvodněná,
1 když některé dříve obvyklé, "automatické", indikace byly
odbornými kruhy shledány neodůvodněnými. Skupinová vyšetření
vyžadují pečlivého zhodnocení s hlediska přínosu vyšetřovaným
nebo případně širším populačním celkům a řada dříve
prováděných masových a skupinových akci byla opus Léna. Za
nezdůvodněna jsou považovánu radiologická vyšetření ;JIO
detekci krádeže, pro právní a pojišťovací účely , pro účoly
zamčstnávání, pro výzkum, pokud nejsou prováděnu v souludu
s Helsinskou deklarací.
Proces zdůvodňovaní se uplatní nejen při rozhodování o nové
činnosti, ale též při sledován! stávajících činností a jejich
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revisí na základě nových informací o jejich efektivitě nebo
důsledcích.

Optimalizace ochrany před zuřením

Ozářeni lidí, uť již personálu, nebo obyvutcl, způsobeno
dunou činností je výsledkem jednak volby tcclinologiekých
postupů a ochranných opatření při projekci a výstavbě
a jednak důsledkem každodenní realizace činnosti v konkrétním
uspořádání procesu užití zdrojů. Cílem v obou přípudech je
zajistit, že velikost individuálních dúvck, počet ozářených
osob a pravděpodobnost ozářeni tam, kde není prakticky jistč,
že k němu dojde, byly tak nízké, juk lze rozumné dosáhnout
z hospodářských a sociálních hledisek. (Optimalizace OZ je
někdy nazývána princip ALARA - akronym sloganu "as lov as
reasonably achievable").

Za provozu jsou změny ve stupni ochruny uskutečnitelné volbou
počtu a kvalifikace osob, organizací práce, použitím
nestavebních komponent ochrany a osobních podmínek ,
monitorováním .Dopad těchto opiitřeni nu ochranu, tj. sníženi
dávek, nelze vždy přesně vymezit a jen zčásti lze i vyčíslit
náklady na tato opatření. Optimalizace OZ za provozu je tedy
prováděna zejména na základě odborného odhadu u zkušeností
bez použiti přesných kvantitativních metod.

V rámci projekce u výstuvby má OZ výruznějšt technické (nu
př. stavební uspořádání provozu, stínění, ventiluce, záchyt
radioaktivních látek z medií) i orgunizuční prostředky.
Přínos těchto oputření ke snížení dúvck lze často dosti
přesně předpovědět u nákludy nu výstavbu u dulší provoz jsou
známé nebo odhadnutelná. Proto se v optimalizuci ochruny ve
fázi projekce kludc důraz na kvuntitutivní metody ochruny
a optimalizace OZ využívá postupy inženýrské optimalizace,
jež byly vyvinuty v jiných odvětvích průmyslového konání.

Cílem optimalizace je nalézt stupeň ochruny (charukterizovaný
určitou hodnotou kolektivní dávky), při němž další
vynakládání prostředků již není kompenzováno rovnocennou
úsporou újmy (úměrné určité kolektivní dávce). Podstatou
optimalizační analýzy je tedy určeni stupně ochrany před
zářením (v), kdy bude součet nákladů na ochranu (XI a ujmy
(Y) nejnižší. X(S>) + Y(ú>) = min. Přímou kvantitativní metodou
nalezeni tohoto optima je diferenciální analýza nákladů
a přínosu. V ní se přímo srovnávají přírůstky nákladů na
ochranu a újmy, což vyžudujc vyjádření obou položek ve
srovnatelných veličinách. Peněžní vyjádření újmy předpokládá
stanoveni peněžního ekvivalentu jednotky kolektivní efektivní
dávky. K odhadu této ceny byly použity různé přístupy z oboru
pojišťování, soudnictví, unketové dotazy aj. Nejobjektivnější
se jeví přístupy vycházející ze ztráty hrubého národního
produktu v důsledku předčusné smrti. U nús tukto zuložený
odhud ceny sievertu činil v posledních letech částku
převyšující poněkud 100 000 Kč. Poradní skupinu Mezinárodní
Agentury pro atomovou energii doporučila v 198S užívut za
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minimální základ pro occnční kolektivních dávek způsobených
za hranicemi státu způsobujícího dávku, 3 000 US dolarů na
1 Sv, a to na základě analýzy hrubého národního produktu
v fadč zemí. Podstatné vyšší hodnoty užívané v řade zemí jsou
jednak důsledkem vySsího národního produktu připadajícího na
obyvatele, nebo uvážení vyšší produktivity pracovníků
v jaderném průmyslu, často též zahrnuti subjektivní
komponenty, odrážející i vztaii uliyvutel k jadernému průmyslu,
obiivy z ozářeni apod. Odhad peněžního ekvivalentu jednotky
kolektivní efektivní dávky souvisí s nezbytností vážit, jakč
prostředky pro 0Z a na jakém mtstě může a chce společnost
vynaložit, což vyžaduje existenci obecné míry účinnosti
vynaložených prostředků. I když je konečné rozhodnuti
o zdůvodněnosti činnosti a často též o volbě alternativy
ochrany založenu i nu dalších hlediscích je pro rozhodování
údaj o možné ztrátě způsobené národnímu hospodářství
zdravotní újmou z ozáření významným vstupním údajem.
Relativní hodnocení zdraví a života je procesem objektivním,
jakékoli rozhodnutí o vynaloženi nebo ncvynaložcnl prostředků
na OZ je takovýmto hodnocením, a je správné, aby bylo
společností usměrňováno, např. potvrzením ceny jednotky
kolektivní dávky.

Optimalizace ochrany může být dosahovánu i s pomocí jiných
přístupů. Jsou používány metody, seřazující jednotlivé
alternativy podic řady scmikvunt.itativně nebo subjektivně
hodnocených znaků (multikriteriální přístupy), nebo bodováním
souboru znaků kuždó alternativy do jediné srovnávací hodnoty
(agregativní přístupy). Při pr.opracovuné realizaci vedou
zpravidla ke stejným závěrům ve výboru alternativ OZ.

Optimalizace má vést k zjištěni, jaké ozáření je přijatelné
v daných podmínkách, musí se tedy v každém případě nacházet
v oblasti dávek pod obecnými limity individuálních dávek.
Zprvu byly pokládány limity za• dostatečnou horní mez pro
optimalizační analýzu. Existence ozáření Lidí z více zdrojů
a nevhodnost umožnit takto vyčerpáni podstatné složky limitu
ozářením z jednoho zdroje vedla k formulaci požadavku
optimalizačnícli mezt. juko hodnot představujících výsledek
analýz, co se jeví pro určité podmínky vhodnou usměrňovači
hodnotou. Takové meze mají být voleny pro duny druh ozáření
a typ činnosti na př. pro rutinní provoz jaderných zařízení,
inspekci a opravy reaktorů, práci v radiodiagnostice apod.,
a stvrzovány orgánem OZ.

Pro optimalizaci ochrany při lékařském ozáření k dosažení co
nejnižších dávek kompatibilních s cílem lékařského vyšetření
se nestanoví závazné meze, s cílem neomezovat lékařská
rozhodnutí ve prospěch zdraví nemocného. Jsou všuk nu místě
určitá doporučeni hodnot dávek, dosuhovaných vhodnými postupy
na pracovištích, jako vodítko pro prováděni příslušných úkonů
včetně zabezpečení vhodné aparatury. Programy zajištění
jakosti jsou i této oblušti činností významnou metodou
přispívující k optimální OZ.
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Vyhláška č.59/72 Sb. v prvním paragrafu požaduje co nejnižší
dávky zářeni, a zásadně tedy optimalizaci ochrany
předpokládá, pracovní návrh Atomového zákona, který obsahuje
konkrétní požadavky na dokládání volby optimálního řešeni
dopaden variantních řešení ochrany na (lávky a na systemutiekč
zhodnocováni poznatků z provozu k dosazení optimální ochrany.

Dávkové limity

Funkce přikládaná nyní dávkovým limitům, spočívající
u deterministických účinků v zamezení překročení jejich
dávkového prahu a u účinků stochastických v potřebě zabránit
přílišným nerovnostem v jejich pravděpodobnosti mezi
ozářenými osobami, se v průbčhu vývoje OZ značné měnila. Od
počátku jejich vzniku v dvacátých letech do konce padesátých
let byly povazovány za garanci bezpečnosti, dostatečnosti
ochrany. V důsledku poznání rizika stochastických účinků
jakýchkoliv dávek se limity ve vztahu k těmto ičinkúm staly
jen arbitrárnč zvolenou úrovni, bodem na nepřerušené křivce
vztahu dávky a účinku a vznikla potřebu volbu limitu doložit.
Doporučení ICRP č.26 v 1977 proto unalyzovalo, zda dosud
platný roční limit pro celotčlovč ozáření 50 mSv ( poprvé
stanovený v 1956) je spojen s úrovní ochrany zdraví a života
ozařovaných při práci, zjišťovanou u jiných zuměstnání,
povazovaných za bezpečná. Pozitivní závčr a ponechání "tohoto
limitu ovšem podmíněného uplatněním druhých dvou principů
systému OZ, bylo nicméně vystaveno tluku v důsledku zjištění
vyšších koeficientů rizika z analýzy dalšího pokračováni
významných epidemiologických studii, požadavku uváženi
i jiných složek zdravotní újmy, než je zkrácení délky života
předčasnou smrtí, a dulšího zvyšování bezpečnosti v průmyslu
a hospodářství obecně. Respektování těchto skutečností vedlo
k určitému snížení dávkových limitů, ovšem tak, že byla
přitom zvýrazněna pružnost jejich aplikace zavedením dvou
období limitování- ročního a pětiletého. U limitu pro ozáření
při práci ICRP v Doporučení o.GO usoudila, že limit by měl
být stanoven tak, aby zabránil tomu, že kumulovaná efektivní
dávka za plný pracovní život přesáhne 1 Sv dosažený více méně
rovnocičrnč v čusc, a že systém OZ má zajistit, aby tato
hodnota byla dosažena jen zřídka. Pozdčji ICRP zdůraznila, že
uvedeni hodnoty 1 Sv, spojené jak uvedeno dříve s
pravděpodobností zdravotní újmy okolo 6 %, neznamená návrli
celoživotního limitu dávky. Při volbě limitu pro ozářeni
obyvatel uvážila ICRP jednak přijatelnost zdravotní újmy,
obdobně jako v případe ozářeni při práci, jednak výši
průměrné dávky obyvatelstvu z přírodních zdrojů, mimo velmi
variabilního ozářeni radonem, tato dávka je asi lmSv.
Limity jsou ovšem důsledně povazovány nikoli za hodnoty
zaručující přijatelnost, ulc za hrunici mezi oblastí dávek
zcela nepřijatelných a oblastí, kde je nutno určit skutečnou
přijatelnost ozáření optimalizucí ochrany před zářením.
Limity tedy představují, zejména v případě ozářeni obyvatel,
určitou obálku pro optimalizační meze, jcjiclii součet pro
veškeré zdroje v rámci daného druhu ozáření tuto hodnotu nemá
překročit.
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Nové limity doporučeno ICRP publikaci č.60 z 1990 a návrhem
Základního standardu jsou:
Limity pro ozářeni při práci
• efektivní dávka 20 mSv ročně při zprůroěrováni za 5

následných roku
• efektivní dávka 50 mSv za kterýkoliv rok
• ekvivalentní dávka v oční čočce 150 mSv ročně, a
• ekvivalentní dávka v končetinách (ruce a nohy) a v kůži

500 oSv ročně ( za zvláštních podaínck mohou být
pracující provádějící zásah ozářeni až do 100 roSv v
jednotlivém roce)

Pro učnó a studenty od 16 do 18 let včku, kteří jsou v rámci
přípravy pro budoucí povoláni vystaveni zářeni je ročním
limitem pro efektivní dávku 6mSv, pro ekvivalentní dávku
v oční čočce 50 mSV a v končetinách či kůži 150 mSv.

Limity pro ozářeni obyvatel
• efektivní dávka lmSv ročně
• za zvláštních podmínek efektivní dávka do 5 mSv ročně,

za podmínky, že:
průměrná, dávka za 5 následných let nepřesáhne 1 mSv
ročně, a dávka pro zvláštní podmínky je přímo
schválena kompetentní ( inspekční) organizací

• ekvivalentní dávka v očnt čočce 15 mSv ročnč; a
• ekvivalentní dávka v kůži 50 mSv ročně

Limity v kůži se vztahují na ekvivalentní dávku
zprůměrovanou přes 1 cm v nejvíce ozářené části kůže.

V ČR ovšem dosud platí vyhláška
č. 59/72 Sb. a tak je třeba uvést i v ní stanovené dávkové
limity. Jak patrno z dále uvedené tabulky nejsou rozdíly
v číselných hodnotách limitů příliš velké, dosavadní limity
byly překračovány dosud jen výjimečně při nehodách,
a uplatnění nových limitů, nebude zpravidla vytvářet obtíže.
Nejvyšší přípustné dávky a mezní dávky ionizujícího zářeni
(tab.l přil.l vyhl. č. 59/72).

Orgány a lkáno

Gonády, aktivní koslni
dřeň ? v případě
rovnoměrného ozářeni
celé Ičlo

kůže, ílitná "Mia a kosi

ruce a předloktí, nohy a
kolníky

kterýkoliv ostatní orgán
či tkáň

Nejvyšší přípustné dávky pro pracovníky

čtvrtletní
rem

3

15

40

8

roční
rem

5

30

75

15

Mezní dávky pro
jednotlivce z

obyvatelstva za rok
rem
0.5

3

7.5

1.5
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Dosud platná vyhláška připouští v rámci výjimečného ozářeni
některých pracovníků až do výše dvojnásobku základních
limitů, a to za řady podmínek. Tuto možnost nebyla potřeba
využit a nadále bude omezena jen na práce v rámci zásahů.
Určitým omezením limitů dle vyhlášky č. 59/72 Sb. byl
požadavek, aby dávku v břišní oblasti žen mladších 45 let
nepřesáhla za čtvrtletí 1.3 rem. V nové soustavě dávkových
limitů není takovýto požadavek uplatňován. U tčhotných žen po
oznámeni tčhotcnství má být ochrana upravena tak, aby
zajistila, ža dávku z plodu do konce těhotenství nepřekročí
limit pro ozáření obyvatc ( 1 mSv ).

Dávkové limity se vztahují na součet příslušných dávek ze
zevního ozáření za stanovenou dobu a příslušných úvazků dávky
z příjmů radioaktivních^ nuklidů zu stejnou dobu. /Dubou pro
výpočet úvazků dávek je zpravidla 50 let pro dospělé u 70 let
pro dčti./

Vyhov&ní požuduvku limitů lze určit podle součtu osobního
dávkového ekvivalentu pronikuvého záření se součtem úvazků z
příjmu radionuklidů, vždy za stejné období. Osobni dávkový
ekvivalent zde plní funkci veličiny ízv. sekundárního limitu,
který byl uveden v předchozím Doporučení ICRP (26/1977) jako
substitut zákludnlch limitů efektivního a tkáňových dávkových
ekvivalentů, bližší měřitelným veličinám než jsou veličiny
základních limitů. Pro monitorování je totiž nezbytné použit
jako kritérium hodnocení hodnoty odvozené pro veličiny
v praxi měřené ze základního limitu. Tyto odvozené limity se
navazují nu základní limity pomocí modelu, který zuručujc. že
nepřekročeni odvozeného limitu znamená nepřekročení limitu
základního. Sekundární limity, stanovené pro zevní ozářeni
a pro ozářeni z přijutých rudionukLidů (limit ročního příjmu
vdechováním u limit pro příjem s potravou) byly spojeny se
základními limity standurdním modelem; pro výpočet limitů
ročních příjmů byl použit tzy. referenční model člověka.

Roční limity přijmu respektovuly juk zúkludní limit pro
efektivní dávkový ekvivalent, tak i limity tkáňových
dávkových ekvivalentů. Pro řadu radionuklidů bylu pro hodnotu
limitu ročního příjmu ( ALI) rozhodující právě hodnotu limitu
pro deterministické účinky, na př. pro radioizotopy jodu
limit dávkového ekvivalentu v štítné žláze, pro nuklidy
ukládající se v kosti limit pro osteocyty, buňky vystýlajíci
povrchy kosti. Po snížení limitu efektivní dávky na 20 mSv
účelnost limitu ročního příjmu, juko jedné postačující
hodnoty pro sekundární limit vnitřního ozářeni, odpadlu.

Hodnoty úvazku efektivní dávky připadající na jeden Bq příjmu
každého radionuklidů s vdechováním nebo ingesci u osob
různého věku jsou tabelovány v Zúkludním standardu.

Zvláštní postaveni má limitování vnitrního ozáření radonem
" z 2 2 0

áštní postaveni má limit
n " z ) a thoroncm (Tli220)

přeměny.
Důvodem je, že nejsou dostatečně znány kritické struktury pro
vznik rakoviny plic u dávku v nich v důsledku jednotkového
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přijmu, což je předpoklad dozimetrického modelu odvozeni
-tohoto konverzního íuktoru. Proto byl tento faktor odvozen
přímo z epidemiologických studil (1.43 mSv efektivní dávky/
mjhm ) a následné stanoven i limit srovnáním s nominálním
koeficientem pravděpodobnosti újmy limitu efektivní dávky.

Limity přijmu a expozice radonu a
Základ. standardu, 1994).

thoronu ( dle návrhu

Limit

Ročni průměr za 5 let

Příjem polenciální energie u

Expozice potenciální energii a
Expozice
Maximum za jednotlivý rok
Expozice

Jednotka

J

Jhnr3

WLM

WLM

Produkty přeměny
radonu

0.017

0.014

4

10

Produkty
přeměny thoronu

0.051

0.042

12

30

VLM (Vorking Level Month) = 3.54 siU.* 3 -BRUO 170V!
VL = jakákoli kombinace rozpadových produktů UrTzz nebo T
v litru vzduchu, jež vede k emisi 1.3x10-" McV energie alfa;
je ekvivalentní 2.1xlO"3 J m"3.
Vedle limitů, znamenajících omezeni nebo zastaveni ozářeni.
se v OZ, zejména pro hodnocení výsledků monitorováni
používají i hodnoty, představující pokyn k určité aktivitč.
Mezi tyto referenční úrovně patři:

• úroveň záznamová, určujicl od jakč hodnoty dávky nebo ji
odpovídající měřené veličiny, se mají výsledky
monitorování zaznamenávat

• úroveň vyšetřovací. indikující vyšetřeni důsledku
překročení úrovně,tedy především dávek obdržených osobami,
tato hodnota bývá zpravidla vázána na 3/10 dávkového
limitu, nebo příčin tohoto překročení, hodnota úrovně zde
bývá vázána na indikaci zicěn proti obvykle očekávané
situaci

• úroveň zásahová, jež představuje pokyn k provedeni
mimořádného opatření, od opuštění prostor na prucovišti
po další oputřeni, o nichž pojednáme dále.

Vyloučení a výjimky ze systému OZ.

Požadavky systému OZ nejsou uplatňovány na ozáření, jejichž
rcguluuc leii mimo lidské možnosti. Tukovým je na př. ozářeni
z K v lidském organismu, neboť tento nuklid je v stabilním
zastoupeni přítomen v draslíku v přírodě, vůči němuž si
lidský organismus udržuje přísnou homcostázu. Zu prakticky
neovlivnitclné je považováno ozářeni kosmickým zářením při
pobytu na zemi , přesuny do různých nadmořských výšek jako
metoda regulace ozářeni prakticky nepřicházej! v úvahu.

83



Výjimky z požadavků OZ jsou poskytovány dle návrhu Základního
standardu podle následujících obecných kritérií:

(a) individuální rudiuční riziku z Činnosti nebo zdroje,jez
jsou vyjímány,musí být dostutečnč nizkč. aby nebylo třeba je
usměrňovat, tedy očekávuná efektivní dávku kterémukoliv
clenu veřejnosti bude řádovč 10 }iSv nebo mene zu rok
(b) kolektivní dávka z činnosti nebo zdroje, jež jsou
vyjímány, musí být dostatečně nizkú, aby ncodůvadňovulu
usměrňováni u kontrolu a tedy v důsledku jednoho roku
činnosti nepřevýšilu přibližné 1 manSv.
Činnosti nepřevyšující kriterium sub (u) mohou být vyjmuty,
i když kolektivní dávku převýší 1 munSv,ukážc-li optimulizucc
ochrany, ze výjimka je optimálním řešením;

(c) činnosti nebo zdroje, jež jsou vyjímány, musí být
inherentně bezpečné bez znatelné pravděpodobnosti, že
by mohla být překročenu výše uvedená kritéria.
Základní stundard doporučil i konkrétní hodnoty celkové
aktivity a aktivity hmotnostní, při jejichž nepřesuženi mají
být látky nuklidy obsuhujíci z požuduvků OZ vyjmuty, jukoz
i obecná kritériu pro vyjmutí generátorů záření ( emise
zářeni o energii nižší než S kcV, u generátorů typu
schváleného orgánem ochruny nepřekročení příkonu 1 mSv zu
hodinu ve vzdálenosti 0.1 m od povrchu zdroje). Obdobná
kritériu byla uvedena i ve vylil. č. 59/72.
Významným je i zavedeni. zprošťuvání (uvolňováni)
radioaktivních materiálů nebo předmětů, užlvunýoh nebo
vznilcujícich v rámci činnosti, z dulšl regulace; jako úrovně
zprošíovánl slouží stejné hodnoty juko pro výjimky.

Systém ochrany ve vztahu k potenciálnímu ozářeni: bezpečnost

Opatření k omezení potenciálního ozářeni je nutnou součásti
systému ochrany aplikovaného na činnosti, ovšem s tím, že
pokud k těmto ozářením dojde, mohou vést k potřebě zásuhu.

Opatřeni mají za cíl jednak prevenci, tj. sníženi
pravděpodobnosti vzniku sledu událostí, jež mohou způsobit
nebo zvýšit ozářeni. V tomto smOru zahrnuji především udržení
spolehlivosti všech operačních a bezpečnostních systémů
a souvisejících prucovnich postupů. Druhý cíl je omezeni
důsledků nehody, pokud k ní dojde Tuto opatření nemují být
omezena nu opatřeni při zásuhu, významnými pro omezení
ozářeni mohou mlt oputření zuloženú již do projektu
i prováděná při provozu; to platí i pro požuduvek vrácení
zdroje do bezpečného stuvu. I pro přípruvu těchto oputření
plutí požuduvek optimalizucc. Vzhledem k obtížím kvuntifikuce
újmy z potenciálního ozářeni, při které do postupu jejího
stanoveni vstupuji i udhudy pruvdúpudobnosti nehody , lícují
zde větší roli již citovuné seraikvuntitutivnt posuzovucl
metody.
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Prakticko požadavky k omezení potenciálního ozáření
a zajištění bezpečnosti zdrojů mají povahu organizačních
a technických požadavků, úzce souvisejících s požadavky OZ
obecni, budou proto patrný ze souhrnu nároků uvedených dále.

Usměrňování ozářeni při uráci a ozáření obyvatel.

Základem tohoto usměrňováni je u obou druhů ozářeni aplikace
principů OB na konkrétní činnosti spojené s ozářením,
podmínky a přístupy této aplikace se však při ochraně
pracujících a obyvatel často a značně odlisuji. Práce spojená
s ozářením představuje usměrňovatclný u pokud je třeba
i přísní: usměrňovaný pohyb lidi v poli záření.

Dávka jednotlivým pracovníkům může být tedy v zásadě
"rojektem činnosti předvídána a vymezována a na základe
-canovení těchto dávek během provozu je účinnost ochrany
hodnocena a upravována.

Provozní řád a monitorovací plán činnosti (pracoviště)
požadované předpisy OB představují jednu z forem zajištění
(a dokumentace) těchto složek. Podrobnosti jejich
propracováni se pochopitelné liší, jako se liší technologie
užití zdrojů nebo prací v poli záření. Jen některé druhy
prací přitom vyžadují průběžnou regulaci úkonů podle dosud
kumulované dávky, jde o práce, jež zpravidla čerpají nejvíce
z limitu dávky, a vyžuduji tedy podrobnou analýzu
a optimalizaci ochrany. U včtSiny prací je dostatečnost ve
větších časových odstupech.

Na počátku rozvoje využití zdrojů zářeni po 2. světové válce
existovaly různé dávkové limity pro pracovníky, zvláštní, pro
pracovníky přímo pracující se zdroji, zvláštní pro pracující
v sousedství a navštěvující občas místa, kde se se zdroji
pracuje a zvláštní pro ostatní pracovníky. V souladu se
zásadami Mezinárodni organizace práce se tato praxe opustila
a platí jediný limit pro všechny pracovníky. Nicméně není
důvodu ,aby pracovníci, kteří jsou vystaveni záření z umělých
zdrojů, jež nemají přímý vztah k jejich práci, nebyli
chráněni na stejné úrovni, jako kdyby byli obyvateli, a návrh
Základního standardu nyní obsahuje tento požadavek, který
však není chápán jako zvláštní limit.
Rozlišeni v ochranných opatřeních je na místě i u různých
pracovníků s přímým vztahem ke zdrojům, již proto, že
vyžadovat náročnější ochranu, než je přiměřené riziku, vede
k oslabeni skutečně potřebné ochrany. Požadavek zvýšené
ochrany je většinou lokalizovatclný prostorově a proto se
vyvinul pojem kontrolovaného pásma, jako oblasti, kde jsou
nebo mohou být vyžadována zvláštní ochranná a bezpečnostní
opatření (jako zvláštní vybaveni a postupy, hodnocení ozáření
jednotlivých pracovníků, regulace přístupu osob a kontrola
kontaminace osob a předmětů) k usměrnění normálního ozářeni
nebo zamezeni stření radioaktivní kontaminace za normálních
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pracovních podmínek či k zamezeni potenciálního ozáření nebo
jeho omezení. Jako hranice bylo použito kriterium možnosti
(nikoli nezbytné skutečnosti) překročení 3/10 ročního
dávkového limitu. Požadavek, aby hranice byla ovčSřo vána,
přerostl pozdčji v pojem dalšího pásma na pracovišti,
sledovaného pásma, jehož hranici tvořila možnost překročení
1/10 dávkového limitu, přispěla k tomu pravděpodobné potřeba
v některých zemích omezit přílišné poskytování různých výhod
finančních, v dčlec pracovní doby a dovolené ( na miste je
připomenout, že a hledisek OZ nejsou žádné podobné úpravy
zdůvodněny). Jelikož prostorové rozlišení ncnl vždy
postačující, doporučila ICRP v 1977 navíc i rozdělení
pracovních - podmínek A a B (podle kritéria, zda nelze
vyloučit překročeni 3/10 dávkového limitu) s požadavkem
individuálního stanovení dávek pro pracovníky v kategorii A.
V dalším vývoji se však individuální monitorováni zevního
zářeni diky technické snadnosti, láci a psychologickému
významu velice rozšířilo i pro pracovníky v kategorii B,
takže vázat rozlišení na možnost překročení určitých dávek se
stalo problematické. Nové Doporučení ICRP a návrh Základního
standardu OB již pracovní podmínky nerozlišuji a kontrolované
pásmo spojuji jen s uvedenými důvody pro zvláštní ochranná
a bezpečnostní opatření. Sledované pásmo, jehož vymezování
u nás dosud nebylo zavedeno a podporováno, se zdůvodňuje
potřebou sledovat pracovní podmínky bez současné nutnosti
zavádčt v nich zvláštní ochranný a bezpečnostní režim,
z tohoto hlediska se jeví např. požadavek označení tohoto
pásma jako málo zdůvodnčný.

Na rozdíl od pracujících nemůže být pohyb obyvatel a jejich
kontakt s prostředím, ve kterém se mohou nacliázct
radioaktivní látky uvolnčnč ze zdroje. nebo pole záření ze
zdroje, provozovatelem zdroje prakticky vůbec usměrňován.
Veškerá a zároveň dostatečná opatření k ochranč obyvatel
proto musí být provedena u zdroje samého, omezením výpusti
radioaktivních látek do prostředí a záření vycházejícího ze
zdroje. Odhad dávek, které provoz zdroje, jakož i nehody
způsobí nebo mohou způsobit, se provádí pomocí modelů pohybu
radioaktivních látek v prostředí, kontaktu obyvatel
s prostředím a vztahu příjmu radioaktivních látek nebo
zevního ozáření s dávkami. Hodely musí respektovat konkrétní
situace v uvedených vztazích, opírají se tedy zpravidla
o zvláštní předprovozni studie.

Není reálné možné zjišťovat dávky u všccli obyvatel a proto se
dávkové limity, resp. optimalizační meze, vztahují na
průměrnou dávku v souboru tzv. kritických skupin obyvatel.
reprezentujících obyvatele nejvíce ozářené z daného zdroje
určitou expoziční cestou. Tento přistup respektuje skutečnost
nehomogenní distribuce dávek mezi obyvateli, danou
nerovnoměrným rozptýlením radioaktivních látek ze zdroje
v prostředí, rozdíly v kontaktu s prostředím mezi obyvateli
a rozdíly ve vlastnostech a charakteristikách obyvatel
v závislosti na včku, pohlaví aj. Společné charakteristiky
skupin obyvatel ve vztahu k těmto faktorům vedou k tomu, že
rozdíly mezi členy skupin jsou menši, než mezi skupinami.
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u lze identifikovat malou skupinu, relativní; vnitřnč
homogenní co do fuktorů ovlivňujících výši ozářeni., jež je ze
zdroje danou expoziční cestou v průměru nejvíce ozářena.

Tento přistup byl vypracován při řešeni OZ obyvatel z provozu
závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva ve
Windscale ve střední Anglii v padesátých letech. Zevrubné
studie ukázaly, že relativné nejvíce bude v podmínkách té
doby ozářena skupina velkých jedlíků zvláštní potraviny zvané
laverbread ve vzdáleném Walesu. Laverbread se vyrábí z mořské
řasy, lovené z Irského moře, kam jsou vypouštény kapalné
nízkoaktivnl odpady ze závodu, v nichž se koncentruj(
radioaktivní izotopy rutenia. Ty pak, vzhledem k nízké
absorpci ve střevech, ozařují gastrointestindlni trakt
jedlíků. Uvedené popisuje i kritickou expoziční cestu pro
daný případ, jež pro vzdálené jedlíky laverbreadu byla
v podstatě jedinou, obecně však nutno zohlednit všechny
dávkové příspěvky ze zdroje, a tedy všechny expoziční cesty
a radionuklidy. Platnost kritičnosti skupin nutno ověřovat,
změny ve zdroji ( na př. v složeni výpustí), v prostředí i v
chováni a jiných charakteristikách obyvatel se mohou měnit;
jako jiné folklórní zvláštnosti i pojídáni laverbreeadu se
značně snížilo.

Obecně lze churukterizovut OZ při vypouštění rudiouktivních
látek do prostředí (či při zevním ozářent) juko požuduvek,
uby zdůvodněnou činnosti způsobené ozářeni obyvatel bylo tuk
nizkč, juk je rozumně dostupné, u nedošlo, i s uvážením
ozářeni obyvutel ze všech ostutnich relevantních zdrojů (tj.
ze všech ostutnich schválených činnosti u mimo lékuřské
ozářeni) k překročení dávkového limitu u žádného obyvutele
(průnik množin kritických skupin), u to uni kdykoli
v budoucnu. Z uvedeného požadavku vyplývá mj. potřebu
sledování ozáření obyvutel z různých zdrojů juko jedna
z funkci celkového systému OB, sloužící juko jeden z podkludů
pro vymezeni opLi mulizučních mezi pro různé typy činnosti.

Organjg:nčnf a technické zajištěni OB oři činnosti.

Závažnost důsledků ozářeni u rozsah možného ohrožení při
nedostutečnó OB vyžudují, uby přiměřená ochrunu u bezpečnost
byly zujištíny od počátku jakékoliv činnosti. To předpokládá
především možnost nezávislého posouzení přijatelnosti
zamýšlené činnosti před jejím zahájením i nezávislé kontroly
v jejím průběhu u ukončování. Zákludní udministrativní
náležitosti je tedy uplatněni systému registrace
a schvalováni činností. ať již se jedná o výrobu zdrojů
u užití záření u rudiouktivnich látek, judomou výrobu
energie, včetně judernélio pulivového cyklu nebo činnosti
vymezené orgánem OB nupř. spojené s ozářenim z přírodních
zdrojů, vyžudujícím usměrňováni. Vyhlášku 59/72 nepřipouští
užívání zdrojů záření, u u rudioukti vílích látek uni jejich
odběr, bez příslušného povolení orgánu hygienické služby, jež
může být udúleno, jen jsou li zubuzpečeny požuduvky OZ.
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Požadavky na řízení a technické zajištční OB při činnostech
mohou být shrnuty do následujících hesel:
Požadavky na řízení:
• Be7tiečnostnl kultura: určení OB pracovníků u obyvatel

jako nejvyšší priority, zajištěni okamžitého zjištění
a řešeni problémů dotýkajících se OB,vymezení odpovědností
za OB, jusiá linky rozhodování o otázkách OB.zujiStční toku
informací o otázkách OB v rámci organizace

• zajištění jakosti: programy k ovčření zajištěni OB a
účinnosti ochranných u bezpečnostních opatřeni

• pčče o lidský faktor: muximální omezení příspěvku lids-
kých omylů k nehodám a jiným příliodám,vedoucím k ozářeni
cestou výcviku u kvalifikace všech na nichž OB závisí,
uplatnění správných ergonomických zásad v projekci a
organizaci provozu k usnadnění bezpečných operací a
správnému užívání vybavení, minimalizuci možnosti vyústění
operačních omylů do nehod a nesprávné interpretace signálů
o normálních a nenormálních podmínkách vhodné vybaveni
k detekci a nápravo lidských omylů a usnadnění zásahů
při selháni bezpečnostních systémů

• zajištěni kvalifikovaných odborníků -k poradám k zajištění
požadavků OB

• Bezpečnostní analýza zdroje na různých stadiích (umístěni
stavby, projekce, výroba, výstavba, uvádění do provozu,
provoz, údržba a uvádění do klidu) představující kritické
zkoumání povahy a výše potenciálních ozářeni
a pravděpodobností, že k nim dojde, limitů a technických
podmínek provozu zdroje, způsobů selhání všech komponent
a postupů majících vztah k ociiraně a bezpečnosti u jejich
důsledků, dopadu případných zn£n v prostředí nu oclirunu
a bezpečnost,způsobu vzniku omylů v provozních postupech
a dopadů jakýchkoliv změn na oclirunu a bezpečnost.Zvláštní
pozornost musí být věnována možnostem úniku radioaktivních
látek či průniku svazku záření a možnosti omezeni
potenciálního ozářeni rozličnými a redundantními
bezpečnostními systémy, navzájem nezávislými. Bezpečnostní
analýza musí být dokumentována

Technické požuduvky:
• Bezpečnost zdrojů: zábrana odcizení a přístupu k nim

nepovolaných osob, trvalé sledování zdroje a hlášení
příslušným orgánům ztráty, předávání zdroje jen držiteli
platného povolení, periodická inventarizace mobilních
zdrojů.

• Ochrana do hloubky: mnohovrstevný systém ochranných
a bezpečnostních opatření přiměřený radiačním rizikům,
ve kterém selháni jedné vrstvy je kompenzováno nebo
napraveno další vrstvou.

• Robré inženýrská praxe: respektující schválené standardy,
podporovuná spolehlivou řídicí a orgunizačnt aktivitou k
zubezpečení OB, zahrnující dostatečné bezpečnostní rezervy
při projekci a konstrukci zdroje k zajištění jeho
spolehlivého provozu s hledisek jukosti u kontrolovatclno-
sti, přihlížející k vývoji technických kritérií a
výzkumu a zkušenosti v oblusti ochrany a bezpečnosti.
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Svstčm ochrany v zásahových situacích.

Doposud byl charakterizován systém OB při činnostech, tedy
situacích, kdy zdroj ozáření je pod kontrolou a ozáření, jež
je předvídáno, může být omezeno popsaným systémem
a přiměřenými operačními postupy. Při nehodu, při níž
přestane být zdroj záření ovládán, nebo vzniknou nové,
neovládánu zdroje, lze dúvkúm "zabránit, pokud vůbec, jen
mimořádnými prostředky. Podobnou je přetrvávající situace,
vzniklá dřívčjším nesprávným provozováním činností, vedoucím
nupř. k nepředvídané kontaminaci prostředí radioaktivními
látkami. Některé situace vytvořené přírodními zdroji bud*
s účasti nebo i bez účasti človčka, mají podobný charakter
díky neregulování jejich vzniku a závažnosti ozářeni.

Takové situace vyžaduji zkoumání, zda není na miste provedení
zásahu ke snížení ozáření lidí. Jeho oprávněnost a nezbytnost
je spatřována všude, kde zásah přinese "víc dobra než zlu",
tj. kde náklady na ochranná a nápravná opatření povedou
k zabránční dávkám, jejichž význam přesahuje náklady a škody
způsobené opatřeními. Zcela souběžně s tímto rozhodováním je
třeba rozhodnout o optimální metodě, rozsahu a délce trvání
zásahu, aby přinos z provedení zásahu byl co největší.
Časové, místní a jiné podmínky zásahových situací se velmi
výrazně liší, a proto nelze stanovit obecné směrnice, včetně
hodnot dávek, k indikaci zásahů. Lze a je nutno vsak
propracovat scénáře takovýchto situací, zejména pro případ
nehod a akutních situaci a příprava havarijních plánu je
povinnosti organizuci při jejichž činnostech může dojít
k akutním zásahovým situacím. Je účclr.6 rovněž předem vymezit
pásma dávek obyvatelům, v rámci kterých uvažování
o jednotlivých typech zásahů má probíhat. Horní mez tohoto
pásma tvoří dávky, jejichž překročení by mělo být zamezeno
jukoukoli kombinací ocliranných a nápravných opatření. Tyto
hodnoty, uvedené dále, navazuji na hodnoty prahových dávek
pro deterministické účinky.

Úrovně dávky při nichž by zásah tnčl byt proveden za
jakýchkoliv okolnosti. (Dle návrhu Základního standardu,1944)

Akutní ozářeni:
Orgán nebo tkáň Očekávaná absorbovaná dúvka

za méně než 2 dny (Gy)
Celé tělo (kostní dřeň) 1
Plíce 6
Kůže 3
Štítná žláza 5
Oční čočky 2
Gonády 3

Možnost deterministických účinků při dávkúcli plodu vyšších
než asi 0.1 Gy za méně než 2 dny by měla být uvážena při
rozhodováni o zdůvoOnčni a optimalizaci zásahových úrovní pru
okamžitá opatření.
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Chronická ozáření:
Orgán nebo tkáň Příkon ekvivalentní dávky

(Sv/rok)
Conády 0.2
Oční čočky 0.1
Kostní dřeň 0.4

Důlní hrunicc pásem zásahových úrovní používané v ČR jsou
uvedeny ve zvláštní kapitole.

Návrh Zákludního stunJarJu OZ a bezpečnosti zdrojů přináší
i hodnoty zásahových úrovní, získunč nu zákludč obcenč
optimalizace za použití rudy scénářů nehod zu různých situací
zvláštní pracovní skupinou mezinárodních organizucl. Jsou
doporučeny jako vodítko pro řešení zásahových situaci,
s uvážením konkrétních odchylných podmínek . Na rozdíl od
výše uvedených kategorických hodnot, jež jsou vyjádřeny
v dávce očekávané, projektované, jej i muž překročení u nejvíce
exponovaných osob, a tedy deterministickým účinkům
s překročením spojeným, má být zásahem zubrůnčno, jsou
optimalizovaná zásahové úrovnč, při jejichž stanoveni byly
uvažovány pouze stochastické účinky, vyjádřeny v odvrat i telné
dú\ c. vztahované na průměr vhodné zvoleného vzorku populace.
Pro ukryti je optimalizovanou zásahovou úrovni 10 mSv
efektivní dávky pro dobu nejvíce 2 dnů, pro dočasnou evukuaci
50 tnSv po dobu nejdéle týdenní. Podle konkrétních podmínek se
provádčjí tato opatřeni i při nižších nebo vyšších
očekávaných úsporách dávky, napr. při evakuuci větších měst
či v špatných dopravních podmínkách Optimalizovanou zásahovou
úrovní pro podáni iodidu draselného je lOOinGv odvratiLclného
dávkového úvazku z radiouktivních izotopů jodu. Pro stažení
a náhradu kontaminovaných potravin převzal Základní standard
hodnoty aktivit rudionuklidů doporučené v Codcx Alimcntarius
FAO a V1I0, pro zahrunični obchod, jako hodnoty nevyžadující
další šetření a rozvahu, a to s ohledem na dosažený již
mezinárodní konsensus v obtížné problematice.

Optimulizovunou zásahovou úrovní pro zuhá-jeni dočasného
tiřemistčnt ie 30 mSv za měsíc a uro jeho ukončení 10 mSv za
mčsic Trvalé přesídleni má být uvažováno, přesáhnc-li
celoživotní dávka 1 Sv. Návrh Základního standardu doporučuje
optimalizovanou úroveň pro zásah do chronického ozáření
radonem v bytech v rozmezí 200-600 Bq Rn /m vzduchu ve
většině situací. U nás užívunú hodnota 200 I)q ckvivulcntní
rovnovážné koncentrace do tohoto rozmezí zupadá. Jak již bylo
uvedeno, je úrovní PEtt- zásah do chronického ozáření na
pracovištích 1000 Bq Rn 2 2 2/m 3.

Soustava opatřeni k zajištěni ochrany uřed zářením
a bezuečnosti zdroiů- infrastrukturu OB

IVvoLní odpovědnost za uplatnění systému ochrany
a bezpečnosti nesou autorizovaní provozovatele činností. Již
z dříve uvedeného je však patrno, že zajištěn)". OB je náročný
a velmi složitý úkol. Odpovědnost provozovatelů musí být
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ověřována a kontrolovánu. Újma z ozářeni může vznikat i ze
situací ležících mimo odpovědnost nebo účinnou působnost
provozovatelů činnosti.

Za prosazení požadavků OZ a BZ nesou odpovědnost vlády
a obvykle je rculizují prostřednictvím systému, v němž
prvořadou roli hraje kompetentní oubornú orguiiizuco v OB.
Odpovídají i za plánováni u provedení ukcí v rozdílných
zásahových situucích. Obvykle zajišťuji též určité podstatné
služby ochrany a bezpečnosti, jež jsou mimo schopnosti
právních osob schválených pro činnosti nebo je doplňují.

Je tedy třeba, aby existovala národní infrastruktura, jež by
usnadňovala vládč realizovat její odpovčdnost za ocliranu před
zářením a bezpečnost zdrojů. Jejími podstatnými součástmi
jsou: právní předpisy, orgán OZ a BZ, zmocněný schvalovat
a dozírat na činnosti a prosazovat předpisy do praxe;
dostatečné prostředky a přiměřený stav vyškoleného personálu.
Infrastrukturu musí též zajistit cesty a prostředky k řešení
společenských potřeb, ležících mimo právní odpovědnost osob
autorizovaných k vedeni činností. Na př. státní orgány
zabezpečují potřebnou organizaci k detekci jukéhokoli vzrůstu
radioaktivních látek v prostředí i k odklízení radioaktivních
odpadů. Musí též zajistit kontrolu zdrojů ozáření, za něž
neodpovídá žádná jiná organizace, jako jsou přírodní zdroje
a radioaktivní zbytky z minulých činnosti.

Národní infrastruktura musí též zabezpečit, že bude prováděna
výchova a výcvik odborníků v OB, jakož i výměnu poznutků mezi
odborníky. S tím souvisí odpovčdnost za zajiátěuí
odpovídajících prostředků k informaci veřejnosti, jejich
představitelů a informučních medií o zdravotních
a bezpečnostních aspektech situaci zahrnujících ozáření
a o regulačních opatřeních.

Jejím úkolem je též zubezpečit dulšl podstatné prostředky
a služby, ležící mimo možnosti provozovatelů činností, jako
prostředky pro zásahy, osobní dozimetrii, kalibrace
u mezisrovnáni měřících zařízení. Služby mohou zalurnovat
centrální registr záznamů o expozici při práci a informace
o spolehlivosti vybavení. Poskytování těchto služeb nu
národní úrovni však nesnižuje konečnou odpovčdnost
provozovatelů činností. Soustavu OZ u nás se do znučné míry
vyvíjely v souladu s tímto pojetím Základního standardu.

Orgán ochrany a bezpečnosti

Plné a správné zajištění OB vyžaduje, aby Orgán OB ustavený
vládou reguloval zavádění u prováděn! jukékoli činnosti
zahrnující zdroje záření. Takový orgán. musí být vybaven
dostatečnou pravomoci a zdroji k účinnému usměrňování a být
nezávislý na vládním útvaru či agentuře, jež jsou odpovědné
za podporu činností, jež mají být usměrňovány. Musí být
rovněž nezávislý na autorizovaných provozovatelích činnosti,
projektantech u konstruktérech zdrojů záření. Vedle
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schvalovaní veškerých činností a dozíráni na ně, zabezpečuje
tento organ přímo řadu citovaných funkci národní
infrastruktury a podílí se na usměrňování realizace
ostatních.

Dosud plní funkci Orgánu ochrany před zářením u nás
hygienická služba prostřednictvím a na zákludč odborných
služeb iitvu.ru ochruny před zářenín Krajských hygienických
stanic. Ústavu hygieny práce v uranovém průmyslu
v Příbrami-Kamcnnó a Centra hygieny záření Státního
zdravotního ústavu v Praze. V rámci trunsformace státní
správy má dojít k vyčlenění citované složky hygienické služby
ze zdravotnictví a jejímu začlenění do Státního úřadu jaderné
bezpečnosti, který má dle návrhu Atomového zákona být
přetvořen do nového orgánu státní správy, nositele funkci
orgánu OB.
Je vhodné znovu se vrátit k otázce významu kontroly v OB. Je
nezbytná na třech úrovních. Samokontrola pracovníku, kontrola
uvnitř organizace, realizující činnost u supcrkontrola se
strany Orgánu OB. Aniž by byl podceňován význam samokontroly
a superkontroly, byla hygienickou službou věnovánu velká
pozornost otázkám funkcí a organizace vnitřního dohledu,
činnosti dohlížejících pracovníků, kteří musí být dle
vyhlášky 59/72 Sb. ustaveni v každé organizaci užívající
zdroje zářeni. Tato aktivita byla zdůvodnčna významem
odbornosti u vnitřní kontroly v OZ, tím, že dozor,
supcrkontrola, má za cil především prosazení a tedy přípudnč
i ustaveni účinné a odborné způsobilé vnitřní kontroly,
hrujici roli pomocníka hygienická služby v nčkdy obtížném
prosazování náročné OZ.

Hygienická služba očekávalu od dohlížejícího pracovníka,že
bude:
• sledovat pokroky v OZ jakož i předpisy mající vztah

k ochranu, seznamovat s nimi vedoucího a prucovníky u
instruovat je o správných způsobech práce

• spolupracovut s orgány IIS, a dbát, aby jejich pokyny byly
dodržovány organizaci a pracovníky

• ovčřovat odbornou způsobilost v bezpečném zacházení se
zdroji u prucovniků pravidelnými zkouškami

• vyjadřovat se ke všem dokumentům a návrhům mujícim
vztah k OZ v organizaci a dohlížet na jejich plnění.

• soustavné navštěvovat pracovištč ve své organizaci,
kontrolovut a hodnotit stav a vybavení a stav zdrojů
záření, pracovní postupy a vyžudovat nebo sám provádět
potřebná monitorování

• sestavovut plány monitorování osob, pracovního u popř.
i životního prostředí. Evidovat u interpretovat výsledky
monitorování a při překročení vyšetřovacteh úrovní zjistit
příčiny a následky ozářeni

• dbát, aby byla řádné vedena předepsaná dokumentace pro
pracoviště se zdroji. Zabezpečit evidenci o pohybu a stuvu
otevřených a uzavřených zářičů, ostatních zdrojů IZ a
zuřízeni a přístrojů majících vliv na OZ; zabezpečovat
zkoušení jejich technického stavu, uzavřenosti, kvality
stíněni upod-

92



• účastnit se a zabezpečovat., popř. řídit vyšetřováni
mimořádných událostí nebo radiačních nehod, ztrát nebo
odcizení zářiče a účastnit se realizace nápravných
opatřeni

• na zdravotnických pracovištích dbát na odstrančni
zbytečného ozáření vyšetřujících a vyšetřovaných osob

• navrhovat vedoucímu organizace opatření k odstrančni
nedostatků v OZ, požadovat a kontrolovat jejich plnění a
v nezbytném připadč o nedostatcích a o neplnění opatřeni
k jejich nápravě informovat vedoucího organizace a orgán
US.

Jak patrno jde o po2u.du.vky, jojiclui plnění je odpovědnosti
vedoucího organizace či provozovatele činnosti. Lze očekávat,
že cenne zkušenosti z vnitřního dohledu budou v novč
uspořádaných podmínkách aktivity provozovatelů činnosti
a novč strukturované superkontroly využity.

Stručnč shrnutí principů ochrany před zářením a bezpečnosti
zdrojů

Na závčr této kapitoly je účelné uvést v poněkud zkrácené
podobě základní principy OD, tak jak jsou obsazeny
v preambuli Základního standardu. Vyjadřují stručně současnou
koncepci i zásady a hluvní přístupy ochrany před zářením:

1. Činnost, jež vede nebo může vésti k ozáření má být přijata
jen přinúši-li dostatečný přínos pro jednotlivce nebo
společnost, aby převýšil radiační újmu,kterou způsobí nebo
může způsobit

2. Zdroje z áření a radiační zařízení mají mít nejlepší
ochranná a bezpečnostní oputřcnl dostupná dle
převažujících podmínek tak, aby výše expozice a její
pravděpodobnost a počet exponovaných osob byl tak nízký,
jak je rozumní dostupné při uvážení ekonomických a
sociálních faktorů, a dávky, jež způsobují a riziko s nimi
spoj cné byly omezeny tj. ochrana a bezpečnost maj í být
optimalizovány.

3. Individuální dávky z kombinací relevantních činností
nemají překročit stanovené dávkové limity.

4. Ozářeni ze zdrojů, jež nejsou součástí činnosti, má být
snížena zásahem, je-li to zdůvodněno, a zásahová opatření
mají být optimalizována.'

5. Právní osoba autorizovaná k činnostem, zahrnujícím zdroje
záření, má nést prvotní odpovědnost za ochranu a
bezpečnost.

6. Má být vštípena kultura bezpečnosti, jež by usměrňovala
přístupy a chování všech osob a organizací, zacházejících
se zdroji zářeni.

7. V projekci a provozu zdrojů záření mají být uplatněna
opatření hloubkové ochrany, aby byla kompenzována možná
selhání ochranných nebo bezpečnostních opatřeni.

8. Ochxcna a bezpečnost mají být zajištěny rozumným řízením
a technikou, kontrolou jakosti, výcvikem a vzděláním
personálu, vyčerpávajícím hodnocením bezpečnosti a
pozorností k poznatkům ze zkušenosti a výzkumu.
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Příklady technických aplikací zdrojů ionizujícího záření
Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.

Radionuklidy se v průmyslu i výzkumu používají v podobč
uzavřených nebo otevřených zářičů. Uzavřené zářiče slouží
jako zdroje zářeni ( alfa, beta, gama, RTG, neutrony ). Pro
praktické účely je zde využito jevů vyvolaných při průchodu
zářeni látkou, neboť koeficient zeslabeni i rozptylu zářeni
( resp. hustota toku částic prošlého i rozptýleného zářeni )
závis! vedle energie zářeni na vzdálenosti zdroje
a detektoru, hustoto a středním atomovém čísle prostředí.
Z výsledků uvedených dčjů lze pak stanovit n&ktcré parametry
nebo chemické a fyzikální veličiny, které tuto látku
charakterizuj1.

Otevřené zářiče se používají jako indikátory ( stopovačc ).
Radionuklid se zavádí přímo do soustavy, kterou sledujeme
a slouží k prostorovému a časovému studiu procesů, které
v soustavu probíhají.

Hlavní přednosti radionuklidových metod jsou :
1. Jaderné procesy nejsou závislé na vnčjšlch podmínkách

( tlak, teplota, vlhkost )
2. Možnost měření bez odebíráni vzorků a bezdotykovými

metodami
3. Vysoká citlivost mčřcní
4. Výstupy z detektorů mohou sloužit nejen k přímému mcřenl
sledované veličiny resp. optické či akustické signalizaci,
ale jsou velmi často použity v regulačních obvodech, které
umožňují komplexní automatizaci daného technologického
postupu.

Využití uzavřených zářičů

Měřeni tloužťkv
K měřeni tloušťky materiálu se využívá absorpce nebo
rozptylu záření. Volba zářiče závisí na tloušťce a povaze
stateriálu. Pro tenké materiály ( papír, fólie V lze využit
beta záření, např. zářiče 8 5Kr, 2 0 7 T l , 9 0Sr + 9 0Y, k mčřcní
silnějších materiálů se používá gama zářeni, např. zářiče

Cs, "Co. Metody založené na absorpčním principu jsou
přesnéjsi a citlivější, rozptylové metody se s výhodou
používají tam, kde je měřeni objekt přístupný jen z jedné
strany ( steny kotlů a uzavřených nádob, potrubí ).

Hustoiněrv
Měření hustoty je založeno na principu zeslabení záření gama
při jeho průchodu měřeným materiálem, kterým může být
kapalina, práškovité nebo zrnité látky. Podmínkou je, aby
tloušťka vrstvy materiálu byla konstantní. Hustoméry
nacházejí uplatnění při dopravč materiálů potrubím
v úpravnách uhlí, cukrovarech, chemickém a potravinářském
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průmyslu. Jako zářiče se většinou používá *• 'Cs nebo °^Co.
Rozptylové metody se využívají hlavně u karotážních měřeni
pro potřeby geologického průzkumu.

Hladinomérv
Zeslabeni svazku gama zářeni lze využit i pro určováni
některých stavů sledovaného objektu. Nejčastější aplikaci
tohoto typu je indikace hladin. Používají se urovnoměry. kdy
zdroj zářeni a detektor jsou umistčny po stranách nádrže
proti sobe tak, aby svazek zářeni procliázcl misty, kde je
zapotřebí přítomnost materiálu ( úroveň hladiny ) sledovat.
Je-li zdroj a detektor nad a pod nádrži je možno sledovat
polohu hladiny kontinuálně. Bezkontaktní metoda umožňuje
měřit hladiny snadno vznětlivých nebo agresivních kapalin,
kalů, rmutů ap. Při měřeni úrovně sypkých hmot působí potíže
tvar povrchu, který se tvoři při plněni a vyprazdňováni
zásobníků. Konstrukce hladinoměrů i vyhodnocováni odezvy
detektoru je podstatně složitější než u kapalinových
hladinoměrů.

Na stejném principu pracují i zařízeni k indikaci polohy
strojů a jejich části, počítáni součástek na dopravnících,
hlídání přesypů pásových dopravníků a vyprazdňováni
dopravních nádob, počítání vozíků ap.

Nedestruktivní analýza materiálů
Je. založena na závislosti hustoty toku částic rozptýleného
beta záření na atomovém čísle materiálu. Využívá se ke
stanoveni popelnatosti ulili a koksu, čistoty různých surovin
a koncentrátů, Icovnatosti rud apod.
V analyzátorech binárních směsi plynů se využívá změny
ionizace prostřed! při průchodu alfa zářeni. Na stejném
princiuy jsesu založeny i požární•hlásiče. Používá se většinou
zářič 2 4 1Am.

Defektoskopie
Defektoskopie se zabývá zjišťováním vnitřních vad materiálů.
Prozařovacl metoda je založena na tom, že zeslabení
ionizujícího záření je úměrné tloušťce a hustotě materiálu.
Zeslabená místa se tedy projeví větším zčernáním filmu.
Zdrojem záření může být technický rentgen, zdroje tvrdého
zářeni o energii až 10 McV fbetatron, lineární urychlovač)
nebo uzavřené zářiče ( 6 0Co, 1 3 7 C s , 1 9 2Ir ).

Strukturní analýza
Využívá interference rentgenová záření ke zjišťováni druhu,
velikosti a množství strukturních složek, deformací a změn
krystalových mřížek.

Rentgenfluorescenční analýza
Tato významná metoda zjišťováni sJožení látek je založena na
tom, že při interakci RTG záření s analyzovanou látkou
.emituje vzorek gama zářeni, které je jednoznačnou
olm.ru.lc ter i štikou ozářeného prvku. K ozařování se používají
RTG lampy, přenosné RTG zdroje a gama zářiče ( 2 3 9Pu, 5 /Co.
1 0 9Cd, 1 3 7 C s ).
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Využiti neutronového zuření
Neutronová metoda měřeni vlhkosti
Využívá intcrulccc neutronu s jádry vodíku a je naložena na
skutečnosti, že jádra vodiku zpomalují rychlé neutrony
nejsilněji ze všech prvku. Neutronovou sondu pro měření
vlhkosti tvoři zdroj rychlých neutronů a detektor pomalých
neutronů. Používají se sondy hloubkovo, povrchové
a prozařovací. Neutronová metoda mořeni vlhkosti se používá
v řade odvčtví chemického průmyslu, stavebnictví, hutnictví
ap., k měření vlhkosti různých, ncjčastčji sypkých materiálů,
jako je písek, zeminy, betonová sočs, ulij (, koks, rudy, mletý
vápenec ap.

Neutronová aktivační analýza
Je nedestruktivní metoda unalýzy látek. Je založena na
aktivaci vzorku neutrony a měření zářeni uměle vzniklého
radionuklidu. Na základě zhodnoceni emitovaného záření, druh,
energie, poločas rozpadu ) je možno stanovit příslušný
radionuklid a jemu odpovídající výchozí nuklid a jeho obsah
ve zkoumaném materiálu. Aktivační analýza má mimořádnou
citlivost a slouží hlavně ke zjišťování stopových množství
látek ( např. kontrola čistoty polovodičových materiálů ).

Využití otevřených zářičů. Radioaktivní indikátory
Stopovací nebo indikátorovo metody slouží ke sledování
chování, pohybu a přeměny určitých předmětů nebo chemických
látek ( tj. jejich atomů nebo molekul ) při různých
mechanických, fyzikálních, chemických a biologických
procesech na základč jejich označení radioaktivní látkou
a sledování pohybu tčto látky.
Nejjednodušší variantou je označováni makroskopických
předmětů. Ke sledovanému objektu se připojí radioukt.ivní
zářič a detektory se sleduje jeho pohyb. 1'odstatnč včtší
přines poskytuji možnosti mikroindikací, kdy se používá
vzájemné podobnosti chování atomů nebo molekul sledované
látky a značkující radioaktivní látky. K soustavě, obsahující
určitý prvek nebo sloučeninu, jejíž chování má být sledováno,
se přidá definované množství nčktcrého radionuklidu tohoto
prvku ve stejné formč.. Za předpokladu, že se taktu označená
látka homogenně promísí s neaktivní, je možné na zákludě
přítomnosti radionuklidu určit kvalitativně, zda je sledovaný
prvek v dané části systému přítomný, a nu základč jeho
aktivity stanovit kvantitativně jeho množství.

K nejdůležitějším praktickým použitím radioindikátorů patří
sledováni homogenizace procesu, studium kinctiky reakci,
kontrola flotačních procesů, studium pochodů ve vysoké peci,
lékařská diagnostika, studium příjmu a vylučování prvků
biologickými organismy, měření rychlosti proudění různých
materiálů, kapalin a plynů, vyhledávání netěsnosti potrubí,
vyhledávání nevybuchlých náloží, kontrola opotřebení
materiálů, autoragiografic.

Radiační technologie
Jako radiační technologie jsou označovány procesy výroby
materiálů nebo jejich modifikace, založené na fyzikálních.
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chemických či biologických změnách vlastností látek nebo
objektů v důsledku ozářeni ionizujícím zářením. Jaku přiklad
lze uvčst radiační polymeraoi a modifikaci polymerů, radiační
syntézu látek, radiační terapii v medicine, radiační
ošetřování potravin, stcrilizuci farmaceutických přípravků
a medicínského nářadí, iontovou implantaci, elektronovou
a iontovou litografii, radioaktivní zdroje světla
a elektřiny.
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Monitorování pracovníku a pracovního prostředí
Ing. Jaroslava Hillová, Ing. Jiří Filip

Požadavky ochrany před ionizujícím zuřením, stunovenó nu
zaklade poznatků o jeho účincích na lidský organizmus jsou
konkretizovány v systému limitování dávek, o nčmž je pojedná-
no v příslušné kapitole. K ověřování, zda jsou požadavky
ochrany plnčny & zda jsou i předpoklady pro jejich plnční
v budoucnu, slouží monitorování v okolí zdrojů ionizujícího
záření. Monitorováni je jedním z podstatných předpokladů pro
dodržování ochrany zdraví při práci s těmito zdroji a slouží
jednak ke kontrole účinnosti ochranné soustavy a s tím
spojené kontrole ozáření pracovníků a dále k odkrývání mimo-
řádných situací na pracovišti. Jelikož podmínky práce jsou
při používáni zdrojů ionizujícího záření odlišné, je třeba
na základe rozboru situace připravovat pro jednotlivá
pracoviště monitorovací plány. zahrnující jak harmonogram
vlastního měřeni, tak způsoby vyhodnocování výsledků měření
a opatření při překročení limitů. V neposlední řadě musí být
uvedeny hodnoty odvozených limitů a referenčních úrovni,
zároveň s postupem jejich odvození. Odvozené limity jsou
hodnoty odvozené od základních limitů, avšak v jiných
veličinách. Odvozování se děje pomoci vhodných modelů pro
jednotlivé podmínky pracoviště. Důvodem pro vyjádřeni
v jiných veličinách je snadnější mčřitelnost. Odvozeným
limitem je např. průměrný příkon efektivního dávkového
ekvivalentu za jednotku času. odvozený od ročního limitu,
nebo průměrná objemová aktivita ve vdechovaném vzduchu,
odvozená od limitu ročního přijmu radionuklidu. Referenční
úrovně jsou obecným pojmem pro hodnoty, jejichž dosažení je
pokynem pro zahájeni určité činnosti. Mohou být vyjádřeny ve
veličinách, v nichž jsou vyjádřeny základní limity, ale i ve
veličinách odvozených limitů. Pro pruxi byly přijaty
záznamové, vyšetřovací a zásuhové úrovně.

Záznamové úrovně oddělují bezvýznamné hodnoty od těch, které
je třeba uchovávat v dokumentaci. Pro pracovníky se v praxi
zpravidla používá záznamová úroveň odvozená z 1/10 limitů.
Podmínkou však je, aby byla vyšší než nejmenší detckovatclná
hodnota příslušné metody monitorování. Jinak se jako
záznamová úroveň používá rozumně dostižitelná, minimální
dctekovatelná hodnota měřené veličiny.

Vyšetřovací úrovně slouží jako podnět k šetření příčin a
důsledků v ne zcela běžné situaci na pracovišti. Odvozují se
od 3/10 limitů pro pracovnííky, neboť se uvažuje, že
překročení této hodnoty signalizuje možnost překročení limitů
pro pracovníky. Neznamená to však, že 3/10 limitu je paušálně
stanovená vyšetřovací úroveň. Lze ji' považovat za maximální
hodnotu vyšetřovací úrovně. Při monitorování prostředí na
pracovišti je pro vyšetřování příčin výkyvu účelné stanovit
vyšetřovací úroveň jako horní mez hodnot obvykle na pracovišti
dosahovaných.
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Zásahové úrovně mají za účel včus varovat a uvést v činnost
předem stanovena opatřeni, a to především při. mimořádných
událostech nebo radiačních nehodách.

Pro lepší přehled a vysvětlení pojmů uvádíme přiklad:

Na pracovišti se používá defektoskopický zdroj záření *•" Ir
o aktivitě 440 GBq. Je zavedena osobní filmová- dozimetrie
s měsíčním intervalem vyhodnocováni. Dále je používána
varovná dozimetrie a dozimetrie prostředí. Při vstupu do
ozařovny (zářič v nepracovní poloze) není dávkový příkon
měřitelný. Na místě, kde stoji obsluha při přípravě
k prozařování, se pohybuje dávkový příkon obvykle v intervalu
60 až 150 fiCy/h. Pro úplnost je vhodné připomenout, že roční
limit celotělového ozářeni je pro pracovníky 50 mSv. Výsledky
filmové dozimetrie jsou vyjadřovány v mGy.

a) Záznamová úroveň pro pracovníky: I/JO limitu = 5 mGy/rok
odvozená ZÚ = 0,4 mGy/měsic

b) Vyšetřovací úroveň :
individuální dávky : 3/10 limitu - 15. mGy/rok

odvozená VŮ = 1,25 mGy/měsic
měřeni v prostředí : obvyklý dávkový příkon je

60 až 150 nGy/h VŮ s malou rezervou
stanovíme 160 pGy/h

Po zjištění některé z těchto hodnot se na pracovišti
prošetřují příčiny a podle situace se vyvodí závěry
s eventuálními opatřeními ke zlepšeni stavu, nebo zamezeni
rozvíjející se mimořádné události.

c) Zásahová úroveň:
V našem případě bylo uváženo, že bude vyhovovat:
ZÚ = lOx dávkový příkon = 1,50 mGy/hod

V tomto příkladu podstatné zvýšeni dávkového příkonu bude
znamenat, že došlo k mimořádné události. Stav nebude možné
vysvětlit např. odchylkou v měření způsobenou přístrojem,
geometrii a pod. S největší pravděpodobnosti dojde k selhání
ochranné soustavy.

Jelikož na pracovišti je k dispozici přístroj pro okamžitou
signalizaci úrovně zářeni (varovná dozimetrie), vstupují
pracovníci do ozařovny s nastavenou vhodnou signalizační
hodnotou. Bývá to buď dávka nebo dávkový příkon stanovený
podle výsledků monitorováni prostředí. Mimořádná situace se
tak lehce rozpozná již při vstupu do ozařovny. V takovém
případě se na pracovišti okamžitě podniknou kroky ke
zvládnutí situace v souhlase s havarijním plánem.

Pro splněni svého účelu musí monitorovací plány zahrnovat
všechny typy monitorování, tj. průběžné (nepřetržité nebo
pravidelné) , operační i havarijní a pro každý z typu úplný
návod na provedení měření, vyhodnoceni a eventuální opatřeni.

100



Pro přehlednost lze obsah monitorovacího plánu heslovité
shrnout:
- seznam místností a míst na pracovišti,v'nichž je prováděno

monitorováni
- program . potřebných moření na pracovišti i v okolí
- frekvence měření
- způsoby vyhodnocování výsledků měření
.- odvozené limity
- referenční úrovně - záznamové

vyšc třovaci
zásahové

- způsob odvození referenčních úrovní
- opatření při překročení referenčních úrovni
- specifikace uchovávaných výsledků a délku uchováváni
- metody měření a specifikace použitých měřicích přístrojů
- nejmenší a největší dctckovatclné hodnoty

Druhy monitorováni:

1. monitorováni pracovníků
2. monitorováni pracovního prostředí
3. monitorováni výpusti a odpadů
4. monitorováni! okoli pracovišť

Základními druhy monitorování jsou monitorování pracovníků
a monitorování pracovního prostředí. Monitorování pracovního
prostředí se musí povinně provádět na všech pracovištích se
zdroji ionizujícího zářeni. Monitorování pracovníků se musí
povinně provádět pouze v kontrolovaných pásmech. Při
monitorování pracovníků i pracovního prostředí je třeba
vycházet ze skutečnosti,- zda se jedná o zdroj záření uzavřený
nebo otevřený. V prvním případě je monitorování
jednodušší,neboť stačí věnovat se zevnímu ozáření. Jestliže
se využívají otevřené zářiče, přistupuje navíc monitorování
vnitřního ozáření.

1. Monitorováni pracovníků

1.1. Zevní ozáření
Monitorování pracovníků z hlediska zevního ozáření je

zajišťováno Celostátní službou osobní dozimetric, spol.
s r.o. (dále CSOD). V úvahu přicházejí tyto typy dozimetrů:
a) osobni filmové dozimetry s jednoměsíčním sledovacím

obdobím
b) osobní tcrmoluminisccnční dozimetry s tříměsíčním

sledovacím obdobím
c) osobní neutronové uozimetry s jednoměsíčním (resp.

tři měsíční ni) sledovacím obdobím
d) prstové termoluminiscenční dozimetry s jednoměsíčním

(resp. tříměsíčním) sledovacím obdobím

Osobní dozimetry jsou nošeny na referenčním místě těla, tj.
na levé straně hrudníku, na povrchu oděvu resp. ochranných
pomůcek. Nastávají-li v praxi situace, kdy mohou být výrazně
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více ozářeny jiné části tčla, je možno pracovníka vybavit
přídatným dozimetrco. Prstové tcrmolurainisccnčni dozimetry se
používají při pracech, při nichž dochází k vyšší radiační
zátěži rukou. Nosí se na vnitřní stranč prsteníku vice
exponované ruky. Pokud lze předpokládat výrazně rozdílnou
expozici obou rukou, doporučuje se vybavit takové pracovníky
dvěma prstovými dozimctry. V okolí zdrojů o vysoké aktivito
je třeba vedle zatímního individuálního monitorování počítat
i s osobnin havarijním monitorováním pracovníků. Pomocí něj
se zjišťují vysoké dávky a jejich distribuce v tčle. Za
zdroje o vysoké aktivitč jsou pro tento účel pokládány ty.
které mohou způsobit jednorázovým ozářením pětinásobné
překročení limitu.V praxi jsou to takové zdroje, které ve
vzdálenosti 1 m způsobuji příkon dávkového ekvivalentu 1
Sv/h a více (zářiče gama o aktivitč 3 TBq). Jestliže se
pracovníci pohybuji u zdrojů záření za takových podmínek, že
odečítání dozimetru v určitých intervalech by nemohlo včas
signalizovat možnost překročení limitu,je třeba je vybavit
varovným dozimetrickým přístrojem, bezprostředné
signalizujícím nebezpečí. V tomto případě lze použit
i varovnou signalizaci na základů měření v prostředí.
Typickým přikladeni je práce s defektoskopickými zářiči, při
níž nestačí filmová osobni dozimetrie, jejíž nejkratší
interval vyhodnocování je jeden měsíc.

Pro vyhodnocování výsledků individuální dozimetrie zevního
ozáření, je třeba řídit se správnými zásadami, jinak by došlo
ke zkreslení. Následkem by mohly být zdravotní důsledky nebo
hospodářské škody. S limitem efektivního dávkového
ekvivalentu se srovnává hluboký osobni dávkový ekvivalent
XH 1, což je součet dávkových ekvivalentů od jednotlivých
druhů zářeni v hloubce tkúnč 10 mm ("IQ) n u nejvíce
ozařovaném místč povrchu těla. Součet dávkových ekvivalentů
od jednotlivých druhů zářeni v hloubce tkáně 0,07 mm (Ho Q-J)
na nejvíce ozařova- ném místč povrchu těla se vyhodnocuje
jako povrchový osobni dávkový ekvivalent (H..̂ • Srovnává se
s limitem dávkového ekvivalentu pro kůži. Dávkový ekvivalent
na povrchu obličeje v hloubce tkáně 3 mm (H3) se srovnává
s limitem dávkového ekvivalentu pro oční ČOČKU. Nastanc-li
případ zevního ozáření kůže v souvislosti s její kontaminací,
potom se* pro srovnání 3 limitem na kůži vyhodnocuje průměrný
dávkový, ekvi valent na nejvíce ozářené oblasti o ploše 1
cm . Při opakovaném zamoření povrchu těla se vyhodnocuje
vzhledem ke kůži průměrný dávkový ekvivalent na ploše 100
cm2.

1.2. Vnitřní ozářeni
Na pracovištích s otevřenými zářiči přistupuje

k monitorování zevního ozářeni i monitorováni vnitřního
ozářeni.
Monitorování vnitřního ozáření není však technicky
stejně snadno proveditelné jako u zevního ozáření. Je možno
zjišťovat přímo aktivitu v organizmu, nebo využit nepřímého
stanovení prostřednictvím vylučování radionuklidů. Znamená to
měření v exkretech nebo ve vydechovaném vzduchu. Získané
výsledky jsou potom podkladem pro odhad množství přijatých
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rudionuklidů. Ke správnému odhadu je nezbytné znát biologicko
vlastnosti a chování jednotlivých rudionuklidů v orgunizmu
a použít správné modely pro vyhodnocováni. Namísto přijmu
radionuklidu organizmem je možno vyjádřit výsledek v úvazku
efektivního dávkového ekvivalentu nebo dávkového ekvivalentu
v tkáni nebo orgánu. Tam, kde kontaminace prostředí
radionuklidy není trvalá nebo opakovaná, lze použit
jednorázové osobni monitorován!. Jestliže je práce
s radionuklidy takového charakteru, že může trvale nebo
opakovaně často způsobovat jejich únik do pracovního
prostředí, je třeba počitut s pravidelným osobním
monitorováním.
Příkladem může být použiti osobního dozimetru dccřinýcli
produktů radonu pro pracovníky,kteří dlouhodobé pracuji
v důlním prostředí.
Obdobně jako v riziku zevního ozáření je v kontrolovaných
pásmech při práci s radionuklidy nutno plánovat osobni
havarijní monitorování. To sestává z opakovaného měřeni,
vyhodnocení a stanoveni příjmů i dávkových úvuzků v organizmu
(orgánech a tkáních). Výsledky počátečního monitorování
slouží k určení stupně závažnosti přijmu rudionuklidů
a případných léčebných postupů zaměřených, na urychlení
vylučováni radionuklidů u havárii zasažených osob. Další
monitorování je potom důležité pro orientaci ve vývoji přijmu
radionuklidů, kontrole jeho vylučování a správnosti stanovené
léčby.

Vodítkem pro určení, zdu na pracovišti s radionuklidy v
otevřené forme bude třeba osobní monitorováni nebo ne, jsou
výsledky dlouhodobého měření aktivit v ovzduší a odtud
odvozené předpokládané příjmy.Vzhledem k zásadám při
stanoveni kategorie pracovišť s otevřenými radionuklidy lze
říci, 2c osobni monitorování nebude třebu na pracovišti I.
kategorie, na prucovišti II. kutegoric bude stanoveno podle
povahy a aktivity rudionuklidů a pracovních podmínek na
pracovišti III. kategorie bude vždy nutné. Pokud se týká
osobního havarijního monitorování nu prucovištich
s otevřenými radionuklidy, plánuje se tam, kde aktivita
radionuklidů na větším počtu pracovních míst překračuje horní
hranici III. kategorie bez schváleného pracovního postupu,
anebo se této hrunici blíži.

Je třeba připomenout, íc při monitorování vnitřního ozáření
nelze opomíjet ani monitorování zevního ozáření.

2. Monitorování urucovntho prustPedl.

2.1. Zevnt ozářeni
Jak již bylo v předešlých odstavcích řečeno, musí se do

monitorovucího plánu zahrnout program monitorováni na
pracovištích (přímo u zdrojů i v jejich okolí).

Monitorováni nu pruuovištích má za účel opatřit výchozí
hodnoty pro odhud horní hruni.ee dávkového ekvivalentu, dále
kontrolovat trvání bezpečných pracovních podmínek z hlediska
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ionizujicílu) záření u tukt62 varovat při případném vzniku
mimořádné události nebo radiační nehody. K tomu se využívá
jak průběžného, tak operačního monitorováni, jimž se rozum!
nepravidelné monitorováni, plánované jen pro určité
(zpravidla náročnější) operace. Havarijní monitorováni je
připraveno pro případ radiační nehody.

Dříve než se zuliájí práce se zdrojem zářeni, provčřuji se
monitorováním hodnoty veličin, indikujících vyhovující
rudiuěnč hygienické podmínky, a to na všech místech
v prostoru ionizujícího zářeni, kde se dala předpokládat nčči
přítomnost.Monitorovanými veličinami mohou být např. příkony
dávkového ekvivalentu nebo dávky za určitý časový interval.
V monitorovacích plánech pracovišť se musí pamatovat na
jednotlivé případy speciálního měřeni při pracovnicli
operacích s vysokým stupněm nebezpečí ozářeni. Tak ozařováni
vysoce aktivními zdroji se děje s ovládáním z dobře odstíněné
obsluhovny. Spolehlivá kontrola uvedeni zářiče do nepracovni
polohy je zajištěna signalizaci hodnoty příkonu dávkového
ekvivalentu po skončeni práce a rovněž před vstupem do
uzařovacího prostoru. Typickými příklady těchto prací je
defektoskopické využíváni zdrojů zářeni nebo léčebné
ozařováni pacientů.
Za vysoce aktivní zdroje se považuji takové, které působí
ve vzdálenosti 1 metr příkon dávkového ekvivalentu
převyšující 10 mSv/h (zářiče gama o aktivitě převyšující 30
GBq). Při některém způsobu využíváni uzavřených radionuklidů
není možno zcela vyloučit vypadnutí zářiče nebo jeho ztrátu,
nupř. při léčebném využíváni ozuřovacích aplikátorů určených
pro přikládáni přímo na tělo nebo do tělnícii dutin. Zde je
potřeba připravit se na měření pozice zářiče, případně jeho
hledání.

Dalším v řadě monitorovaných faktorů na pracovišti s
uzavřenými zářiči je kontrola jejich těsnosti. Potíž nustává
v tom, jak určit období mezi jednotlivými zkouškami těsnosti.
K určeni období mezi jednotlivým ověřováním těsnosti se
použije podkladů poskytnutých organizaci, která vydala
osvědčeni zářiče, spolu s uvážením podmínek a okolnosti, za
kterých se bude zářič používat.Povinnosti provozujíc!
organizace je v doporučené době používání uzavřeného
zářiče,zajišťovat kontroly jeho těsnosti a celistvosti a po
skončeni této doby, anebo po opravě netěsného zářiče se
postarat o přezkoušeni těsnosti u úředně oprávněné
organizace. Při předán! zářiče dalšímu uživateli je správné
rovněž přezkoušet jeho těsnost.
Jakmile by se zjistila netěsnost, musí se vyřadit zářič
z používáni.

Obvykle může být uzavřený zářič, jehož aktivita přesahuje
tisíci násobek limitu přijmu vdechováním, bez ověření těsnosti
používán nejdéle 1 rok. Má-li pouze ochranné překrytí, bez
pouzdra nebo může emailovat radon, ověřuje se u něho těsnost
každó 3 měsíce. Ke kontrole těsnosti zářiče je možno využívat
přímé postupy podle ČSN 404302 "Uzavřené rud ionuklidové
zářiče.Stupně odolnosti a metody zkoušeni", nebo postupy
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nepřímé. Ty spočívají v měření povrchové kontuminucc zářiče
a ploch » ním přicházejících do styku. Obvykle se pokládá za
netěsný zářič, uniknc-li mimo jeho vnitřní prostor více než
2 kBq radionuklidu.

2.2 Vnitřní ozáření
U pracovišť a olovřonýini rudioukL i vílími zúř. < - pxiilú

s monitorováním kontaminace a podle situace i s n.-'</oř/ /úním
zevního ozáření. V přípudů kontaminace se juč "i jak
o povrchovou (pracovní místu, osoby, prucovní. pomůcky,
odfivy), tak o Vonturainuei ovzduší. Monitorovanými, veličinami
jsou pak plošná a objemová aktita rudionuklidů. Monitorování
povrchové kontaminace slouží k indikaci nedostatečnosti
ochrany před rozptylem radioaktivních látek, nedostatku
v pracovních postupech nebo v udržováni čistoty. Podnětem
k prošetřeni příčin zvýšené kontaminace jsou vyšetřovuoí
úrovně stanovené nu podkludě odvozených limitů plošné
kontaminace, reálného rozboru situace u možnosti optimálního
zubczpcčcnl před kontaminaci, přičemž se přihlíží ke směrným
hodnotám plošné aktivity s ohledem na typ rudionuklidů,
jsou-li nižší než odvozený limit plošné kontuminacc, je třeba
situaci přehodnotit a hledut možnost sníženi vysál
kontaminace v technických opatřeních. Jinak by totiž mohly
být vytvořeny podmínky k překročení základních limitů,
především při dlouhodobé pracovní expozici. Dosažení
vyšetřovací úrovné je zde pokynem ke stanovení individuálních
příjmů pracovníky. Jestliže na prucovišti trvale dochází
k vysoké povrchové kontaminaci, doplňuje se monitorovací plán
o monitorování objemových aktivit v ovzduší,unebo
o monitorování příjmu.

Za vodítko k rozhodnutí o stanovení příjmu radionuklidu při
překročení vyšetřovací úrovně plošné kontaminace mohou
posloužit některé další směrné hodnoty. Tuk směrnou hodnotou
pro potřebnost stanovení příjmu málo těkavých radionuklidu
u osob je p]ošná uktivitu o hodnotu 10 4 násobek limitu přijmu
vdechováním. Další směrná hodnota napomáhá rozhodnutí
o stanovení přijmu jednotlivcem, byl-li zasažen rudionuklidcm
obličej. Touto hodnotou je desetinu limitu přijmu. Jestliže
se pracuje s aktivitami v oblasti III. kategorie pracovišť
s otevřenými zářiči se schváleným pracovním postupem, zavádí
se soustavné měření objemových uktiv.it rudionuklidů
v ovzduší. Tukovéto sledováni je na místč i tehdy,
pracujc-li se s aktivitami v oblasti III. kategorie bez
schváleného pracovního postupu, jsou-li podmínky práce
takové, že nelze vyloučit zvýšený přestup rudionuklidů do
ovzduší. Dokonce i aktivity radionuklidu podmiňující zařazení
pracoviště do II. kategorie mohou vytvořit podmínky pro
rozhodnuti o pravidelném monitorování ovzduší. Takovými
podmínkami mohou být například práce s těkavými nebo prašnými
materiály.

Na všech pracovištích s otevřenými rudionuklidy musí být v
monitorovacím plánu zahrnuto pravidelné monitorováni
povrchové kontaminace. Jeho rozsah se řidl kutcgorj.i
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pracoviátĚ. Při ton se vždy počítá s proměřováním povrchů
pracovních ploch, pracovních pomůcek.oděvů a osob po skončeni
práce. S proměřováním pracovních pomůcek a. osob se pocitu
vidy i po opuštěni kontrolovaného pásma. Ke spi fiěnt požadavku
může posloužit buď přímé měřeni nebo proměřeni a vyhodnoceni
odebraných stěrů.

Monitorováni pracovní ho prostřed! je ve všech případech
prače se zdroji ionizujícího zářeni základním požadavkem.
Může však být podle okolnosti i zastoupeno osobním
monitorováním.

3. Honitorovánl výpusti a odpadů

Vypouštění nebo ukládáni odpadních látek z pracovišť s
otevřenými zářiči by mohlo být zdrojem přijmu radionuklidů
u okolního obyvatelstva. Z tohoto důvodu je nezbytné
vypouštět odpady nebo je ukládat do životního prostřed! se
spolehlivou a stálou kontrolou tak, aby v případe indikace
ohroženi životního prostřed! mohlo být přikročeno k účinným
opatřením na jeho ochranu. U výpusti je zakladeš kontroly
soustavná měření množství vypouštěných radionuklidů.

Vyhodnocováni se potom děje vzhledem k předem stanoveným
(autorizovanýra) limitům. V připadč vypouštění kapalných
odpadů je možno vedle přímého proměřováni vypouštěného mediu
mčřit a vyhodnocovat vzorky z kontrolních nádrží. Organizace,
provozující pracoviště s radionuklidy se musí postarat
o přiměřené monitorováni všech výpusti, a to za běžného
provozu i pro případ možné huvaric. Jestliže je předpoklad,
že kolektivní úplný úvazek dávkového ekvivalentu okolního
obyvatelstva by mohl dosáhnout významné hodnoty, je třeba,
aby orgunizu.ee doplnila monitorovaní výpustí i monitorování
v okolním prostředí, jehož význam spočívá však pouze v podání
druhotného důkazu o bezpečnosti provozu. Ozáření obyvatelstvu
v okolí se vyhodnocuje především pomoci schválených
výpočtových modelů na podkladě výsledků monitorováni výpusti.
Provozovatel též zajišťuje v okolním prostředí soustavné
měření těch radionuklidů, které mohou signalizovat havarijní
odchylky od běžného provozu. Na většině provozovaných
pracovišť je však postačující vyhodnocovat množství
vypouštěných radionuklidů vzhledem k limitům výpusti.

Při provozu pracovišť s otevřenými zářiči vznikají téměř
vždy i odpady, které se nevypouštějí do okoli, ule je třeba
vhodným způsobem je uložit. Jestliže ukládáni neprovádí
provozovatel, ale specializovaná organizace, což bývá ve
většině případů, potom veškeré s tím spojené monitorováni
zajišťuje vlastními prostředky. Jestliže odpudy ukládá
provozovatel, zůstane au i. povinnost monitorování, přXpudnc
přechází na organizaci, která úložný prostor obhospodařuje.

V prvé řade je třeba přiměřeně monitorovat suraotnó ukláduné
odpady a dále připadá v úvahu proměřování a vyhodnocování
vody v kontrolních jímkách a v okolí ke zjištěni, zda není
uloženými radionuklidy kontuminována.
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4. Monitorováni okolí pracovišť

K monitorování okolí pracovišť se přistupuje v přípudě, že
je předpoklad ovlivnění životního prostředí soustavně
vypouštěnými nebo havarijně uniklými raUionuklidy. Kriteriem
rozhodnuti o takovém monitorování je možnost závažných hodnot
kolektivního úplného úvuzku dávkového ekvivulentu nebo
překročení závažného zlomku některého limitu jednotlivci
z obyvatelstva. Při běžném provozu je monitorování okolí
doplňkem monitorování výpustí a využívá se k potvrzení
bezpečného vypouštění odpadních radionuklidů do okolí. Na
významu nabývá především při. haváriích na uvedeném typu
pracovišť. Zde potom dává podklad pro rozhodnutí o opatřeních
nu ochranu obyvatelstvu. Proto se monitoruje především obsuh
vypouštěných nebo do ovzduší u vodotečí uniklých rudionuklidů
a jejich obsah v potravinách, vodě a dalších složkách
životního prostředí. Kromě toho se zjišťují a vyhodnocují
dávkové ekvivulenty zevního záření gamu, způsobené
vypouštěnými nebo uniklými rudionuklidy.

Je vhodné připomenout i něktré případy cíleného monitorování
při konkrétních situucich, s nimiž je možno se při provozu
zdrojů ionizujícího záření setkat.

Pátrání po ztruecném zářiči se děje vhodnými, dozimetrickými
přístroji sledováním vývoje dávkových příkonů s jeho konečným
zúročrením a vymezením nepřístupného prostoru.

K odhadnutí dávek u osob přítomných radiační nehodě a
nevybuvených osobní dozimetrii musí posloužit duzimetric
v prostředí, podrobný rozbor všech okoností ozáření
a rekonstrukce události. V tukových přípudech může být pomocí
i doplňující proměření pracovních pomůcek, povrchu pracovních
míst a pod.
Existují i speciální metody monitorování, nupř. vyhodnocení
vysokých dávek záření pomocí cytogcnctickčho vyšetření
lymfocytů ozářených osob nebo celotěluvé měření přijatého
množství radionuklidů. 0 nich je pojednáno na jiném místě
tohoto sborníku.

Závěrem kapitoly o monitorování je na místě připomenout, že
podmínkou úspěchu při této činnosti je vhodné vybaveni
spolehlivými měřícími soupravumi a vysoká odbornost
pracovníků, kteří připruvují prucovní postupy, obsluhují
zařízení a vyhodnocují naměřené výsledky.
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Dokumentace vedená na pracovišti se zdroji
ionizujícího záření.
Ing. Lubomír Zczulku

Vyhláška ministerstvu zdruvotnictvt ČSR ú.59/1972 Sb. o
ochraně zdraví před .ionizujícím zářeni m /tlúlu Vyhlášku/
ukládá organizaci za povinnost na pracovišti ukládat a na
vyžádaní předkládut nudř[zeným a konlrolnim orgánům tyto
doklady a záznamy:

- povoleni k odbčru a používán! zdrojů záření,
- záznam o souhlasu dozorčích orgánů s uvedením pracoviště do
provozu, jakož i rozhodnuti vydaná v rámci dozoru na
pracovišti,

- provozní záznamy o používáni, popř. o pohybu zdrojů záření
a osvědčení používaných zářičů,

- záznamy o odstraňování radiouktivních odpadů,
- doklady o provedení předepsaných lékařských prohlídek

pracovníků a. o zkouškách, odborné způsobilosti /§ 7/,
- záznamy o pobytu osob, které navštívily kontrolované pásmo.

Novela Vyhlášky krumč toho vyžudujc na prucovišti ukládat
projektovou dokumentaci a závazný posudek k ni, průvodní
listy radioaktivních preparátů a kontroLní a jiné záznamy
dohlížejícího pracovníka.

Organizace jsou dále povinny uchovávat po dobu 30 let od.
skončeni pracovního poměru pracovníků záznamy:
- o charakteru práce s ionizujícím zářenim,
- o způsobech provádčných měřeni v kontrolovaném pásmu

i mi nu nč,
- o expozici jednotlivých pracovníků v kontrolovaných

pásmech,
- o výsledcích lékařských prohlídek pracovníků v

kontrolovaných pásmech.

Novela Vyhlášky ukládá tyto záznamy uchovávat po dobu 50 let.

Na pracovništích se zdroji ionizujícího zářeni musi být na
přístupném místě pracovní řád a pokyny o postupu při nehodě.

Cílem této stati je ukázat jakým způsobem, jakou formou, kde
a kým potřebnou dokumentaci zpracovávat, vést a předkládat.

Vyhláška v 5 4 odst.2 ukládá organizaci za povinnost určit k
soustavnému dohledu nad dodržováním požudavků ochrany před
ionizujícím zářením odborně způsobilého pracovníka /dále jen
"dohlížející prucovník"/, který pomáhá vedoucím pracovníkům
při plnění povinnosti organizucf. Bezprostředné odpovědným
pracovníkem na pracovišti se zdroji ionizujícího záření je
příslušný vedoucí pracovník /pracovník přímo řídící práce/.
Na zpracování stanovené dokumentace, jejím vedení.
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doplňování, předkládáni kontrolním orgánům se tedy budou
hlavnč podílet tito dva pracovnici.

Příslušný vedoucí pracovník /pracovník přímo řídící práce/ v
úzko spolupráci s dohlížejícím pracovníkem se podílejí na
přípravě proi'ektove dokumentace nově zřizovaného pracoviště
se zdroji ionizujícího záření, které zpracovává projektová
organizace nebo pracoviště, kterč má zkušenosti se zdroji
ionizujícího zářeni.

V tomto období je nutné již mít přípraven návrh na vyhlášení.
kontrolovaného pásma - s příslušným zdůvodněním. návrh
pracovního řádu a pokynů o postupu při nehodž. návrh způsobu
monitorováni osob a pracovního prostředí, tím i vybavení
měřícími přístroji a výběr pracovníků. kteří z hlediska
kvalifikačního, zdravotního, charakterového i morálního
splňuji požadavky na práci se zdroji ionizujícího zářeni.

Tyto vsccliny dokumenty je vhodné předběžně konzultovat s
pracovníky orgánu ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů.

Tato projektová dokumentace musí být ve smyslu Vyhlášky
předložena orgánům ke schváleni. Příslušný orgán vydá k této
dokumentaci kladný závazný posudek, na základě něhož je možné
zahájit výstavbu pracoviště. Do doby, než budou skončeny
stavební a instalační práce je vhodné již zpracovat veškeré
dokumenty, které budou předloženy při kolaudační prověrce
orgánům.
V teto době je též nutné si vyžádat od orgánů ochrany před
zářením závazný posudek k užíváni zdrojů záření nebo
popřípadě dočasně jen posudek na jejich odběr u skludováni.
Nejprve se provádí koLaudaěni prověrka, jejíž součásti mimo
kontroly, zda pracoviště je vybudováno v souladu se
schválenou projektovou dokumentací a kontrolního měřeni, je
kontrola veškeré dokumentace, která musí být na pracovišti
vedena. Podle výsledků této kolaudační prověrky vydá
příslušný orgán souhlas k uvedení do provozu pracoviště a
kladný závazný posudek k užíváni zdroje ionizujícího záření.

Příslušný orgán též závazným posudkem vyjiidiujc souhlas se
zpracovanými pokyny o postupu při nehodě. O tomto dokumentu
je podrobně pojednáno ve stati "Radiační nehody a mimořádné
události".
Dále je organizace povinna vést na pracovišti vhodnou formou
provozní záznamy o používáni a pohybu zdrojů zářeni. Z
dokumentace musí být vidět kdo, kdy, jak dlouho, za jakých
podmínek u kde se zářičem pracoval. Vhodné je vést tyto údaje
v sešité, cv. na kartách.
V této části dokumentace musí být založena též osvědčeni
uzavřených zářičů a průvodní listy radioaktivních preparátů a
dále záznamy o odstraňováni radioaktivních odpadů /protokol o
radioaktivním odpadu/.
Na pracovišti musí být dále usvědčení o odborné způsobilosti
vybraných vedoucícli pracovníků a dohlížejícího pracovníku,
kteří složili zkoušku před komisi orgánu ochrany před zářením
a bezpečnosti zdrojů.
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Ostatní prucovnici před zahájením práce se zdroji zářeni a
dúle pravidelné, nejméně 1 x za rok prokáži zkouškou
dohlížejícími pracovníku způsobilost v bezpečném zacliázcnX se
zdroji záření. Záznan o této zkoušce musí být na pracovišti
založen. Je vhodné jej vést v knize, kde se každý pracovník
podepíše a tčž vedoucí pracovník, který školení připravuje,
provádí a který organizuje přezkušování před dolil ížej fefn
pracovníkem. Na závěr tuto skutečnost . ověří podpisem
dohlížející pracovník.Nčktcré organizace zapisují údaje o
školení a přezkoušení do deníku bezpečnosti práce.Je to
možné, ale pro kontrolní orgány není ucelený přehled, zda
všichni pracovníci v příslušném roce prodělali přeškoleni i
přezkoušení.Proto je vhodné vést tyto údaje v dokumentaci na
pracovišti v celku buď v knize nebo na kartách.

Obdobnýa způsoben předkládá kontrolním orgánům vedoucí
prucoviště závěry lékařských prohlídek u pracovníků zurůže-
ných do kontrolovaného pásnu, /v pracovních poUniiik&ch A/.

Na prucovišti je dále vedena kniha, ve které se provádí
záznam o pobytu osob, které navšívily kontrolované pásmo.
Husí zde být uvedeno: jméno, organizace, datum, duba pobytu a
důvod návštěvy kontrolovaného pásma.

Dále je vhodné, aby na pracovišti byla vedena kniha kontrol,
kde se zapisují kontrolní orgány a výsledky kontroly.

Organizace,která používá zdrojů záření mimo územ! orgánu
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů, kLorý vystavil
kladný závazný posudek k užívání zdrojů ionizujícího záření,
si vyžádá souhlas ke zřízení přechodného pracoviště od
příslušného orgánu. Tento souhlas musí mít pracovníci se
zdroji ionizujícího záření sebou a musí se jím prokázat
příslušnému orgánu ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů.

Záznamy o charakteru práce s ionizujícím zářením mohou být
vedeny formou tiskopisů na kartách nebo v sešitech a obsahují
údaje pro vyhodnocení dávky z výsledků moni torováni. Husí
obsahovat charakteristiku druhu ozáření /zevní ozáření,
vnitřní konturainucc/ a charakteristiku zdrojů záření.Možno
užívat obecně a jednoznačně srozumitelných zkratek a symbolů.
Rovněž při záznamu údajů o účelu použití zdrojů záření a
používané technologii /způsobu použití/ jsou na místě
srozumitelné zkratkové charakteristiky /experimentální
aplikace, výměna zářiče v kontejneru, defektoskopie, oprava
radionuklidového zářeni, zmčna pracovní a nepracovní polohy,
(demontáž) kontejneru (radionuklidového záření) atd./.

Další záznamy musí charakterizovat použitý system
inoni torovúnI na pracovišti, a to jak dozimclrii individuální,
tak v pracovním prostředí. V prvé rudě je nutné vést evidenci
o výsledcích osobní dozimetrie. Nestačí pouze zakládat na
prucovišti chronologicky výsledky zasílané na páskách. 1'řchled
se vede průběžně o všech pracovnících na kartách nebo v
sešitě a sledují se expozice jednotlivých pracovníků. Je
vhodné vyznačovat zvýšené ozáření, přcoxpozioe, havarijní
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ozářeni atd. Jediné takto je možno potom rozhodovat o
přípustnosti dalšího ozářeni jak při běžné práci tak v
připíulč řešení havarijní situace. např. při likvidaci
radiační nehody nebo mimořádné události. Tun, kde se používá
neutronová a prstýnkova dozimetrie je samozřejmě potřebné
vest tyto údaje též, a to takovým způsobem, aby byl přehled o
vScch druzích výsledků osobního monitorování. Na pracovišti,
kde se používá osobních tužkových dozimetrů, je nutno tyto
dozimetry dennč nabíjet a vyhodnocovat a výsledky průběžně
zapisovat do vhodného formuláře. Pak je porovnat s výsledky
osobní dozisetric vyhodnocované celostátní.

V další části se vedou výsledky mčřcní v kontrolovaných
pásoech i miao ne. Podle druhů zdrojů ionizujícího zářeni se
používají vhodné přístroje k měření a výsledky tohoto mořeni
musí být vedeny ve vhodném formuláři a musí obsuhovat datum
měřeni, připadne cos, misto mčřcni a výsledky. Tuto měřeni se
provádí dle cliaraktcru práce se zdrojem ve smyslu ustunovcnl
ve zpracovaných pracovních řádech.

Na pracovišti, kde není vyhlášeno kontrolovuné pásmo jsou
výsledky monitorováni prostřcu1! jediní., které o situaci
z hlediska možného ozáření pracovníků máme. Muji ověřit, ze
kontrolované pásmo oprávněné nebylo vyhlášené u průběžné si
tok zajišťovat kontrolu nad zdrojem záření. /Zda zdroj
záření je přítomen a zda se z nějakých důvodů nezměnily
hodnoty ionizujícího zářeni v okolí zdroje záření/.

Dále je nutné upozornit nu dokunentuci, klcrou musí mít
pracovnici při činnosti mimo vlastni prucoviště,tj. nu
dctaáovuných pracovištích v terénu a hlavně na území mimo
působnost příslušného orgánu.

Jestliže práce se zdroji ionizujícího zářeni se provádějí
mimo vlastní pracovištč. musí jednotlivé pracovní skupiny mít
potřebnou dokumentaci sebou. To znamená, že musí být vybuveny
kladným posudkem k užívání zdrojů a soulilascm přislušného
orgánu, pracovním řádem, pokyny o postupu při nehodě,
pracovním deníkem, přehledy o výsledcích dozimetric, záznamy
0 měřeni ionizujícího zářeni, osvědčeními uzavřených zářičů,
seznamem adres a telefonních čísel orgánu ochrany, přeď
zářením a bezpečnosti zdrojů /vzhledem k možným rudiučnim
nehodám/ a dalšími potřebnými dokumenty.

Seznam adres a telefonních čísel těchto orgánů je vhodné mít
1 při přepravě radioaktivních zářičů.

Do dokumentace na pracovišti se zakládujl veškerá rozhodnutí
vydaná v rámci dozoru na pracovišti /zápisy o výsledcích
kontrol, šetřeni, prověrek, zůvuzní pokyny orgánů, zápisy o
výsledcích kontrol při plněni závazných pokynů, kopie
korespondence zasílané orgánůn dozoru atd./.
Dále je nutné zpracovat písemný záznum o nehodě 11 její
likviduci, který ověří vedoucí prucovišlě a dohlížející
prucovnik. Tento záznam se zušle orgánu ochruny před zářením
a bezpečnosti zdrojů a v kopii založí do dokumeutuce
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pracoviště a cv. dohlížejícího pracovníka.

Při zpracováni, vedeni, průběžném doplňováni dokumentů,
předkládáni kontrolním orgánům a při přepracováni dokumentů
úzce spolupracuje příslušný vedouc! pracovník s dohlížejícím
pracovníkem, závodním lékařem /zdravotnickým zařízením/,
bezpečnostním technikem, orgány požární uchruny, cv. duláimi
institucemi nebo specialisty.

Závěrem je možno shrnout, že:
Pracovník přímo řídicí práci se zdroji ionizujícího zářeni
vede následující dokumentaci:
- závazný posudek k projektové dokumentaci pracoviště se
zdrojem ionizujícího zářeni /povoleni ke zřízení pracoviště/

- jeden výtisk projektové dokumentace schválené orgánem
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů,

- souhlas k uvedeni do provozu,
- kladný závazný posudek k odběru zářičů,
- kladný posudek k užíváni zdrojů ionizujícího zářeni,
- další rozhodnuti vydaná v rámci dozoru,
- záznam o používáni a pohybu zářičů,
- osvědčeni uzavřených zářičů,
- záznam o likvidaci zářičů /protokol o radioaktivním
odpadu/,

- záznam o výměně zářičů,
- doklad o zkouSkách odborné způsobilosti před komisí orgánu
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů,

- záznam o provedených zkouškách pracovníků se zdroji
ionizujícího zářeni,

- záznam o kontrolách pracovišť se zdroji ionizujícího
zářeni.

- záznam o měřeních, které mají vztah k posouzení a
usměrňování ozáření ionizujícím zářením /monitorováni/,

- záznamy o provedené údržbě, hlášených poruchách, opravě,
servisy přístrojů i zařízeni,

- pracovní *£d,
- pokyny o postupu při nehodě,
- doklady o lékařských prohlídkách pracovníků se zdroji
ionizujícího zářeni,

- výsledky osobní dozimetrie,
- záznamy o pobytu osob v kontrolovaném pásmu,
- knihu kontrol,
- pracovní deník,
- záznamy o šetřeni zvýšených expozic a přeexpozic,
- záznamy o radiačních nehodách a mimořádných událostech,
- návody a technický popis přístrojů a zařízeni, užívajících
radioaktivní zářiče s důrazem na otázky radiační ochrany.

Dohlížející pracovník vede následující dokumentaci:
- závazný posudek orgánu ochrany před zářením a bezpečnosti
zdrojů k projektové dokumentaci,

- souhlas k uvedeni pracoviště do provozu,
- kladné závazné posudky k odběru zářičů a k užívání zdrojů
ionizujícího zářeni,

- pracovní řád,
- pokyny o postupu při nehodě.
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Dále vede:
- záznamy o provedených zkouškách pracovníků se zdroji

ionizujícího zářeni,
- evidenci všech pracovníků se zdroji ionizujícího záření /s

potřebnými údaji o kvalifikaci,školeních, zdravotním stavu,
zařazeni, atd./,

- záznam o kontrolách pracovišť se zdroji ionizujícího zářeni
- záznam o kontrolách evidence o pohybu zářičů,
- záznam o kontrolách monitorování osobního i prostředí,
- záznam o šetření přeexpozic a o překročení nejvyšších

přípustných dávek,
- záznam o radiačních nehodách,
- rozhodnuti vydaná v rámci dozoru nad pracovišti se zdroji

ionizujícího záření,
- písemné doklady o výsledcích kontrol na pracovištích, o
návrzích a opatřeních, která předkládá vedeni organizace z
hlediska radiační ochrany.
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Způsoby ochrany pracovníků před zevním zářením a vnitřní
kontaminací radionuklidy

Doc. Ing.Václav Huáák.Csc, Ing. Jaroslav Vlček

Fyzikální ochranu před zevním zářením využívá zákonitosti,
jimiž se řidl průchod ionizujícího záření prostředím. Je
založena na třech principech:

odstupu od zdroje záření / vzdálenost /
omezení doby ozařováni / čas /
absorbce zářeni / stinčni /.

Ochrana před vnitrní kontaminaci se zajišťuje tím, že různými
opatřeními se zamezuje vstupu radioaktivní látky do
organismu, zejména vdechnutím, s potravou nebo v důsledku
kontaminace pokožky.

ZEVNÍ ZÁŘENÍ

Je-li člověk vystaven ionizujícímu záření ze zdroje, který se
nachází mimo organismus, závisí dávkový ekvivalent ve tkáních
a orgánech na druhu, energii a smčru zářeni, na prostředí
mezi zdrojem a ozařovanou osobou, na dobč záření a na pohybu
osoby v poli záření. Dávkový ekvivalent lze stanovit měřením
nebo výpočtem, příp. kombinací obou postupů.

Stanovení radiační zútčže na podklade měření.
Protože není schůdnó mčřit absorbovanou dávku přímo ve
tkáních a orgánech lidského tčla, odvozuje se její hodnotu z
výsledků mčřcni dozimetrických veličin provedených mimo
organismus, např. z hodnot absorbované dávky nebo fluence
zjištěných pomocí vhodných dozimutrů umístěných na různých
místech povrchu tčla, případně na povrchu a uvnitř fantomu
/modelu/.

Stanovení radiační zátčže výpočtem.
Výpočet dávkového ekvivalentu vychází z plánovaných druhů a
množství zářičů, z technických opatření pro ochranu
pracovníků, ze zákonitostí šíření ionizujícího záření u
dalších podkladů. Lze stanovit nebo alespoň odhadnout
distribuci dávkových ekvivulcntů v těle obsluhujícího
personálu. Tyto výpočty, někdy v praxi dostačující, se
provádí:jí zvláště při projektování jaderných zařízeni a při
plánování ochranných opatření. Výpočty dovolují alespoň
přibližně odhadnout účinnost plánovaných ochranných opatření
a volit jejich optimální vuriunty a. kombinace. Umožňují tčž
výběr vhodných dozimetrů.

Výpočet radiační zátěže ze zdrojů fotonového zuření
/radionuklidů/.
Budeme nejdříve uvažovat jednoduchý případ, kdy se člověk
nachází v určité vzdálenosti od nestíněného bodového zdroje
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fotonového zářeni /radxonuklidu/ uraístčnčho ve volném
prostoru /tj.ve vzduchu/. Jelikož pro fotonové zářeni je
jakostní faktor roven jedné, lze použit místo terminu
"dávkový ekvivalent "terminu "dávka".

Dávkový příkon ve vzduchu ve vzdálenosti r od zdroje o
aktivité A se vypočte ze vztahu (obr.l).

A r C mSv.h-1 J (1)

kde A dosazujeme v GBq a vzdálenost r v m.ffčti gama) je
rtAvVnv^í ifnn^i'tHTi'tji ininH rHif ínnnt l -í iln v nSv. m . K— GRíi— vesdávková konstanta
vzduchu (tab.l).

gama radionuklidu v mSv.m .h— GBq—í ve

A[Bq] Q/K
A

Obr.l: Výpočet dávky záření ve vzdálenosti r od
radionuklidového zdroje. A označuje aktivitu zářiče,P
dávkovou konstantu a t dobu ozařováni.

Příklad:
Je třeba stanovit dávkový příkon ve vzduchu ve vzdálenosti
2 m od bodového zdroje 6 0Co o aktivitě 80 GBq. Z tab.l
zjistíme, že pro "Co je dávková konstanta
r = 0.308 mSv.mz.h-1GBq"1

Po dosazeni do vzorce (1)

80.0,308

4
= 6,2 mSv.h—-1

Dávka za určitou dobu ozařováni t se vypočte násobením
dávkového příkonu tímto časem

A r
D v = t =• (2)
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60r
Přiklad:
Je třeba vypočítat dávku ve vzduchu od zdroje Co
uvažovaného v předchozím přiklade /vzdálenost r = 2m/ je-li
doba ozařováni t = 3,5 h. Po dosazení do vztahu

6,2 . 3.5 21,7 mSv

Radionukl id

2 2Ma
6 °C 0

6hn
85Kr

1 1 " %

"•ca
1 3 7 C O

1 9 2 I r

2 2 6 R a
2 4 1Am

Poločas
přemíny
(roky)

2,6

5,27
•0,67

10,72

0,68

1,27

2,06

30

0,202

1600

432,2

Cávkuvi
absolutní

i mSv.m2"!

0,282
0,308

0,0734

3.51.1O-4

0,357

0,0375

0,208

0,0760

0,109

C.201 1 '

3,76.10~3 '

í konstanta
relativní

(vztaženo k dáv
ková konstantS

3,67

4,01

0,95

3.99-1O"3

0,49

0,49

2,71

1,00

1,42

2,62

4,e9.10-2

Tabulka 1: Dávkové konstanty zářičů gama platné pro vzduch
£ 3 I.Je zahrnuto veškeré fotonové záření s
energií vyšít než 23 keV.Dávkové konstanty pro
případ, že se počítá dávka ve vodě /měkké tkáni/
jsou o 11% /u 226Ra o 13%/ vyšší než hodnoty
uvedené v tabulce.

1) zářič umístěn v platinovém krytu o tloušťce stěny 0,5 mm.

Ze zjiátcnč dávky
tkáni podle vztahu

í 7 U P 1 -é-1

~ *' e, m J / t K

ze vzduchu lze vypoůíiiut dávku v mekkč

v nčmž indexem ^ k je označen hmotnostní součinitel ubsorbcc
energie ve tkáni a inexem v hmotnostní součinitel absorbce
energie ve vzduchu (P je hustota).
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Dosadíme-li Uo vztahu 12/ hodnoty hmotnostních součinitelů
C / u / f > t k fiK O.O294 cm

2/g a (/u C i m/f) V - O.O266 Cm
2/g pro

(jama D UCo, dostaneme

Dv
Dávka ve tkáni způsobena zářením gama 6 0Co je tedy o 10%
vyšší než dávka ve vzduchu.

Dávku ve tkáni nůženc stanovit rovnčž z expozice ve vzduchu

Kde Dtjj je vyjádřena v Sv a expozice X v C.kf . Symbol f
označuje konverzní faktor, který má pro fotonové záření
vyšších energii a měkkou tkáň hodnotu 37,2. pro kosti je
f = 155.

V uvedeném výkladu se vypočtenou dávkou ve tkáni rozumí dávka
ve tkáni v blízkosti povrchu téla. Z hlediska ochrany před
zářením je však důležité znát rovněž dávky /dávkové
ekvivalenty/ v jednotlivých orgánech a tkáních téla.

Příslušné výpočty jsou poměrně složité. Musí se při nich
přihlížet k tomu, že záření gama se při průchodu tělem
zeslabuje. Bere se rovněž v úvahu vliv geometrie záření na
hloubkové rozdělení dávky pro různé úhly dopadu svazku zářeni
na objekt u rozdílné rozměry svazku.

Výpočty se provádi pro standardní modely /fantomy/ lidského
těla. Např. se často uvažuje fantom ve tvaru rotačního válce
o průměru 300 mm a výšce 600 mm zhotovený z látky o stejném
chemickém složeni jako tkáň. Použití fantomů je důležité z
důvodu značné individuální variability rozměrů lidského téla
a anatomických poměrů.

Pro zmíněné fantomy se náročnými matematickými postupy
stanovuji konverzní faktory, tj. poměry dávky /dávkového
ekvivalentu/ v jednotlivých orgánech /přip. v celém modelu/ a
veličiny, kterou můžeme poměrně spolehlivě zjistit měřením
nebo výpočtem /fluence, dávka na povrchu tělur expozice,aj./.

Jako přiklad uvedeme energetickou závislost konverzního
faktoru - poměru maximálního dávkového ekvivalentu v trupu
těla a kermy dávky ve vzduchu při ozáření rentgenovými
paprsky (obr.2). Je patrný prudký nárůst konverzního faktoru
v oblasti energií 30 kcV až 300 kcV způsobený silnou absorbci
záření v kostech. Obdobné eávislosti jsou k disposici rovnčž
pro dávkový ekvivalent v kostní dřeni, v gonádách, v plících
j
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0,05 0,1 0,2 0,5 1 3 6 10
Energie fotonů [ MeVj

Obr.2: Poměr maximálního dávkového ekvivalentu v modelu trupu
těla a dávky ve vzduchu v závislosti na energii
rentgenového zářeni.
1 - zadopřední ozářeni paralerním svazkem
2 - předozadní ozáření, vzdálenost ohniska od povrchu

těla I m
3 - ozáření z boku paralelním svazkem
Podle Kramera I 10 3.

Výpočet dúvkv v okolí zářičů beta je podstutnč složitější než
v přípudč zářičů gama a nebudeme ho zde uvádět. Dávkový
příkon je možné udhudnout pod Je obr.3 nu zúkJudčS znulosti.
maximální energie zářeni beta rudionuklidu. Je patrné, že
pokles dávky záření beta plutí přesně ve vakuu /dávka, v 10 cm
je 100 krát větší než dávku v 1. m/- v reálnům prostředí se
výruznč uplatňuje absorbec ve vzduehu, zejména u částic s
menší energií.

Dávkový příkon /mSv/h/

Energie záření /MeV/

Obr.3: Dávkový příkon od zářiče beta o aktivitě 1 GBq ve
vakuu /plná čára/ a ve vzduchu /přerušovaná čára/ v
závislosti nna energii emitovaného záření beta.
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U zářičů betu je nutné dále uvažovut hrzrtne zuřeni, kteró
vzniká v natcriálu zářiče a v materiálu, který obklopuje
zářič. Dávkový příkon brzdnčho záření lze odhadnout podle
vztahu

26
C niSv.h-1 1 /S/

kde A je aktivita zářiče beta v Glkj, r vzdálenost od zářiče v
m, P^ dávková konstantu brzdnčho zářeni uvedená v tab.2, Z
atomové číslo materiálu obklopujícího zářič.

Radionuklid

1<C

3? P

35 S

«ca

«ni
85 Kr

Poločao
přeměny

5730 r

14,29 d

87,44 d

163 d

3,35 d

96 r

10,72 r

Dávková konstanta

P mSv.n2 7
[_ GBq.h J

3,24.10"*

1,84.10"3

3.17.1O"5

7.01.10"5

2.51.10"4

2.64.10"6

3,63.1O"4

Tab. 2: Hodnoty konstanty Tj, pro brzdná záření vznikající v
materiálu s atomovým číslem Z = 26, který obklopuje
zářič 13 1

Poznámka: Je třeba zmínit, že zeslabení záření probíhá již ve
zdroji samém, v jeho obalu nebo ve vzduchu, a to
zvláště u záření beta nebo nízkoenergetického
záření fotonového /rentgenového a gama/. Pokud
tento faktor neuvažujeme /zpravidla neznáme jeho
přesnou hodnotu/, dopustíme se při výpočtu dávky
podle vztahu (1) určitého přecenění.

Vypočet dávkového ekvivalentu od neutronových zdrojů.
Neutronové zdroje jsou cliaruktcrizovány počtem neutronů
emitovaných za sekundu /označuje se symbolem P/. Příkon
flucnec neutronů ve vzdálenosti r od zdroje se vypočte ze
vztahu

0 = I m" 2

4 x
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V odborné literatuře je možno nalézt tabulky faktorů, které
umožňují převést příkon flucnec neutronů na příkon dávkového
ekvivalentu. Pro přibližný výpočet postačuje vědět, že příkon

fchlych neutronů 1.1O5 m~2s způsobí příkonflucnec rychlých
ekvivalentní dávky 2S,wSv.h-1.

způsobí příkon
v případe pomalých neutronů je

příkon flucnec odpovídající uvedenému příkonu ekvivalentní
dávky 3.106 m^s" 1 I 6 1.

Příklad:
Je třeba odhudngut příkon ekvivulentní dávky ve vzdálenosti
1 m od zdroje 241Am-Be o aktivitě 0,1 TBq. Emise rychlých
neutronů P z tohoto zdroje o aktivitu 1 TDq je 7.10' m ~2s .
Příkon fluence ve vzdálenosti 1 m je po dosazeni do vztahu

0.1.7.107

12,566
= 5.57.105 I m"2s"X I

Příkon ekvivalentní látly ze zdroje *Ani-Be ve vzdálenosti
1 m bude

5.57.105

25 = 139 uSv.h-1
1.10-

0C1IRANA PŘED ZEVNÍM ZÁŘENlM

Ohrana vzdálenosti.
Ochrana vzdálenosti se zakládá na tom, 2c dávka rusp. dávkový
příkon klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje záření
/místo slov "druhá mocnina" se někdy užívá "čtverec"/. Tak
např. dávka v 10 cm je 100 x vótál než dávka v 1 m a 1O OOO x
včtsí než dávka ve vzdálenosti 10 m. pokles dávky záření se
vzdáleností od zdroje je graficky znázorněn na obr.. 4.

Dávkový příkon /mSv.lť*/ ••» -

I-

MI)
V.) i

in

Vzdálenost od zdroje /m/

Obr.4: Pokles dávky se vzdálenosti od zdroje fotonového
zářeni
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Nutno zdůraznit, že tuto závislost pluti přesně už do
vzdálenosti, kteru je několikanásobně větši /S krát už 1O
krát/ než rozměry zářiče. Pokud aplikujeme údaje z obr.4 na
kratší vzdálenosti. od zářiče, dostuncine dávky vetší než
odpovídá, skutečnosti. Skutečné rozměry radioaktivního zářiče
/jeho aktivní časti/ jsou uvedeny v osvědčení. Při dosazování
7.U. vzdálenost do vzorec /I/ je nutno uvažovut správně
jednotky. Jc-li impř. r vyjádřeno v cm, puk vypočtenou
hodnotu D musíme zvětšit 10 000 krát /m2 = 10 000 cm2/.

Princip ochruny vzdáleností tedy vyžaduje, abychom prucovuli
co nejdále od zdroje. Dostutcčnč vzdálenosti těla a rukou od
zářiče je možno dosáhnout používáním manipulátorů, pinzet »
chemických kleští při manipulaci se zdroji záření všude tam,
kde je to možno.

Přiklad:
Ve vzdálenosti 10 cm od zdroje byl zjištěn dávkový příkon
500/uGy.h . Jaký bude dávkový příkon ve vzdálenosti 100 cm?
Vzdálenost 100 cm je 10 x větší než vzdálenost 10 cm. Dávkový
příkon ve vzdálenosti 100 cm od zdroje bude 5^<Gyh

Ochrana časem.
Je pochopitelné, že radiační zátěž pracovníka roste s dobou
pobytu v prostoru, v němž se vyskytuje ionizuční záření. Ka
základe principu ochruny čusem se tedy pracovník musí snažit
o co nejkratší dobu práce se zářičem nebo práce v jeho okolí.

Co nejkratší dobu pobytu v blízkosti zdrojů záření lze
dosáhnout účelnou organizací práce, vynecháním zbytečných
úkonů, přípravou prucovištč u pomůcek. Pokud se pJánuje práce
s vyššíni uktivitami, doporučuje se nuevičit všechny
manipulace bez zářiče u teprve po důsledné přípruvě provést
vlastní úkon v laboratoři, nebo u nemocného. Prucovnlk se
nesmí zdržovat v blízkosti zářiče v těch časových úsecích,
kdy jeho přítomnost není bczpodmínščně nutná. Při zvláště
rizikových pracech lze dosáhnou podstatného snížení dávek
důsledným střídáním pracovníků.

Poznámka: V případě radionuklidů emitujících záření gama
principy ochrany vycházejí ze vztahu /I/. Odtud
vyplývá, že pro duny radionuklid roste dávka se
vzrůstající aktivitou zdroje A u vzrůstající dobou
ozařování t a klesá s druhou mocninou vzdálenosti
r od zdroje /obr.5/.
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Dávkový příkon

0,001
'.01 0,1

vzdálenost od zdroje /m/

Obr.5.: Dávkový příkon od zářiče 1 3 7 C s O aktivitě 1 CBq v
závislosti na vzdálenosti

Ochranu stíněním. . „ ,
Tato ochranu se provádí tak, že mezi zdroj zuření a
pracovníka se umístí vhodný absorpční materiál. Druh
absorpčního materiálu u jeho tloušťka ve volí podle druhu
zářeni a podle jeho energ-.c.

Pro odstínění zářeni iťl f u, postučujc např. tenká vrstva gumy
nebo plexiskla vzhledem k malé pronikavosti částic alfa / ve
vzduchu je jejich dosah jen několik cm/.

V případě zářeni beta se používá látek s nízkou hustotou
/měrnou hmotností/, jelikož pravděpodobnost vzniku brzdnčho
záření v tukových látkách je podstatně menší než v případě
těžkých materiálů /nupř.olova/.

TlouStku vrstvy potřebnou k udstinění zuření bota můžeme
přibližně určit podle obr.6.
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1 2 3 4 1 2 3

MAX. ENERGIE ZÁŘENÍ BETA /MeV/

Obr.6: Dosah záření beta ve vzduchu a v různých materiálech
v závislosti na maximální energii záření beta.

Tloušťku stínící vrstvy volíme o něco vyšši než je dosah
částic beta v příslušném materiálu. Např. zářeni beta P s
energií 1,71 HcV se odstíní vrstvou plexiskla o tloušťce asi
6,5 mm nebo hliníkovým plechem o tloušťce 3 mm. Naproti tomu
zářič beta II není nutné stínit vůbec - zářeni beta má tak
nízkou energii, že se zcela pohltí ve stěnách ampule, v níž
se zářič nachází.

Je třeba mít na paměti, že j'ak v samotném zdroji beta, tak i
v materiálu obklopujícím zdroj vzniká brzdné zářeni. Jc-li
aktivita zářiče beta vysoká, může být dávkový příkon brzdnčho
zářeni za stíněním zhotoveným z lehkého materiálu značný.
Jelikož brzdnč záření má stejnou povahu jako zářeni gama nebo
charakteristické záření, odstíníme je snadno vrstvou olova
vhodné tloušťky.

Procházl-li zářeni
Comptonovu jevu a

gama prostředím, dochází k fotoefektu,
tvoření párů. V případě tzv. geometrie

úzkého svazku /obr.7/, kdy se berou v úvahu jen fotony, které
prošly absorbátorem a nebyly v něm rozptýleny, lze vyjádřit
dávku za stíněním výrazem

D = D„ »/-ud ni
kde D„ je dávka měřená bez přítomnosti stínící vrstvy, c je
základ přirozených logaritmů /e=2,7183/, iu je lineární
součinitel zeslabení záření guma /jednotka cm /, který
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závisí na energii zářeni a na hustotě materiálu, d je
tloušťka stínící vrstvy v cm. Obdobný vztah platí samozřejmé
i pro dávkový příkon.

GEOMETRIE ÚZKÉHO SVAZKU
kolimátory

detQktor

o

GEOMETRIE ŠIROKÉHO SVAZKU

zdroj
absorbátor

detQktor

O

Obr.7: Při uspořádání zdroje a detektoru nazývaném geometrie
úzkého svazku dopadající na detektor je primární
nerozptýlené fotony záření gama. Při geometrii
Širokého svazku zaznamenává detektor vedle primárních
fotonů navíc fotony, které původně nesměřovaly na
detektor, ale byly do něho rozptýleny v materiálu mezi
zářičem a detektorem.

Pro zářeni dané energie roste lineární součinitel zeslabení s
hustotou materiálu: účinnost stínení tedy roste pro obvykle
používané materiály v následujícím pořadí:cihly,beton,
barytový beton, olovo, wolfram, uran. Často je výhodné použít
z ekonomických důvodů včtšitloušťky materiálu o nižší
schopnosti stínění, pokud to dovoluje povaha práce se
zdrojem. Nejběžnějším stínícím materiálem pro zářeni gama
apro rentgenové záření je olovo: těžši materiály, např.
wolfram, se používají málo hlavně z důvodů obtížné
zpracovatelnosti a vyšší ceny. Vice se prosazuje používáni
uranu.
Dávka resp. dávkový příkon v případě tzv. geometrie širokého
•svazku /obr.7/, kdy na detektor nebo pracovníka dopadají i
rozptýlené fotony, je vyšší než u úzkého svazku. Vypočte se
podle vztahu

D = B D o c-*
d /&/

kde B je vzrůstový faktor, jehož hodnota je vyšší než 1.
Vzrůstový faktor závisí - kromč energie fotonů a druhu
zeslabujícího materiálu - na tJoušťuc vrstvy tohoto materiálu
a na geometrickém uspořádáni zdroje záření, prozařované
vrstvy a detektoru aj.
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blízkosti zářiče 60,Co,
přístroj vrstvu olova o

Příklad:
Jak poklesne dávkový příkon v
'vložlmc-li mezi zdroj a měřící
tloušťce 5 cm ?
Poměr dávkového příkonu za absorbátorcm k dávkovému příkonu
změřenému bez absorbátoru /tento poměr se nazývá zeslabení a
oznaíujc se Z je podle vztahu /7/

Záření gama 6 0Co má energii 1,17 MeV a 1,33 MeV: pro střední
hodnotu energie 1,25 MeV najdeme v tabulkách I 2,8 I lineární
součinitel zeslabení záření gama v olovu /U = 0,658 cm" . Pak
/ud =3.29 a

Z = 0,037

Vrstva olova o tloušice 5 cm tedy sníží dávkový příkon na
3,7% primární hodnoty. Tento výsledek platí pro geometrii
úzkého svazku. V připadč širokého svazku použijeme vztahu
/8/, do nčhož dosadíme hodnotu vzrůstového faktoru odečtenou
z tabulek /např.I 2 I/. Nevýhodou však je, že zmíněná
závislost vzrůstového faktoru na řadě faktorů umožňuje
tabclovat tuto veličinu pouze pro některá modelová
idealizovaná geometrická uspořádání. Je tedy nutné počítat s
tim, že tabelovaná hodnota vzrůstového faktoru se bude
poněkud odlišovat od skutečně platné pro použité uspořádáni
zdroje, absorpční vrstvy a detektoru.
V praxi se často zeslabení nepočítá, ale stanovuje z grafů,
jejichž příklady jsou na obr. 8,9,10.

Z obr.10 můžeme odečíst, že vrstva olova o tloušťce 5 cm
zeslabí dávku resp. dávkový příkon v připadč geometrie
širokého svazku přibližně na 6% původní hodnoty - to je tedy
menší zeslabení než v případě úzkého svazku.
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Obr.8: Zeslabení záření gama

některých radlonuklidů
v betonu /platná pro
široký svazek záření/
14 1

%
zcolnbcni Z °"

Obr.9: Zeslabení záření gama
některých radionuklidů
v železe /platné pro
široký svazek zářeni/
14 1
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I . . . . . . .

tlouútka materiálu

Obr.10: Zeslabení zářeni gama některých
radionuklidů v olovu /platné pro
široký svazek zářeni/ 14 1

.Při. stanoveni tloušťky stinioi vrstvy pro zářeni guma se
používá tóž pojmu polovrstva /polotloušťka/. Polovrstva je
tloušťka vrstvy látky zeslabující dávku resp. dávkový přXkon
na polovinu původní hodnoty /obr.11/.

Do Ir

Obr. II;

Ml2 *-"1/2 -"-'I/J * + Uf / J

Tlouštka absorpční vrstvy
Závislost dávkového příkonu na tloušťce vrstvy
absorbujícího materiálu. Symbol ^\/i označuje
polovrstvu.

3l/2
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Dvěpolovrstvy sníží dávkový příkon na čtvrtinu, tři
polotloušťky na osminu původní hodnoty atd. Polovrstva v
případě geometrie úzkého svazku se vypočte ze vztahu

ln 2

d 1 / 2 = /1O/

/ u

kde /u je lineární součinitel zeslabení zářeni gama v
materiálu, jehož polovrstvu chceme vypočítat. Známe-li
polovrstvu di/2- zeslabeni dávky resp. dávkového příkonu se
vypočte ze vztahu

/li/

K sestaveni rozcbiratclného stinční pro zářeni gama na
pracovních stolech, v digestořích atd. se používají
normalizované olověné cihly. Ncjčastěji se používají šípové
olovčné cihly o tloušťce 50 mm. VCihly jsou lité z tvrdého
olova s přísadou 5% antimonu a na povrchu jsou pokryté
omyvatclným nátěrem.

Vzhledem k spojitému charakteru brzdného zářeni vycházejícího
z rentgenových přístrojů je závislost jeho zeslabení na
tloušťce materiálu jiná než v případč záření gama. Potřebné
údaje je možné nalézt v odborné literatuře nebo v normě
I 11 1.

Stíní-li se neutrony, je třeba docílit jejich zpomalení
/snížení energie/, aby mohly být pohlceny vhodným
absorbátorem. Neutrony se zpomalují průchodem látkami
bohatými na vodík, přičemž ztrácejí energii při rozptylu na
jádrech atomu vodíku. Např. vrstva parafinu o tloušťce 25 cm
oslabí svazek rychlých neutronů o jeden řád.

Pomalé neutrony /tj. neutrony s energií menáí než O,4 cV/ se
absorbuji nejlépe kadmiem, borem nebo indiem. Pro účinnou
absorpci tepelných neutronu /tj. neutronů s energií 0,025 cV/
postačuje vrstva kadmia o tloušťce 1 mm. Je třeba mít na
paměti, že absorpce neutronů v jádrech kadmia nebo boru je
doprovázena emisi záření gama.

Pro stinční rychlých neutronů jsou tedy nutné dvě vrstvy -
vrstva látky bohaté na vodík a vrstva kadmia či boru. Jinou
možnosti je použit polyethylenu /tj. látky bohaté :ia vodík/,
který obsahuje sloučeniny boru. Vzhledem k doprovodné emisi
záření gama musí být součásti stinčni i vrstva těžkého
materiálu, např. olova.

Stanovení tloušťky stinčni a vhodné kombinace stínících
vrstev při práci s neutronovým zářením je složitější než v
případě zářeni gamu.; příslušné postupy, tabulky a grafy je
možné nalézt např. v knihách I 1,2,8 I.
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Za běžných situaci se využívá obvykle kombinace všech tři
způsobů ochrany - časem, vzdálenosti a stíněním; doba pobytu
v blízkosti zdroje se dodržuje co nejkratší , vzdálenost od
zdroje co možná největší a podle konkrétních podmínek se
používá vhodného stiníciho materiálu. Při likvidaci následků
radiační nehody zpravidla nelze všechny tyto podmínky splnit.
Např. je nutná provést určitou operaci, jejíž dobu trvání
nelze zkrátit nebo při které nelze volit příliš velkou
vzdálenost od zdroje: vhodný stínící materiál nebývá okamžité
k dispozici nebo stíněni nelze použit z jiných důvodů. V
takových případech je nutné hledat takovou optimální
kombinaci zbývajících způsobů ochrany, aby bylo dosaženo
žádaného efektu /nepřekročeni určité dávky/.

PfttKLADY VÝPOČTŮ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Na následujícím souboru přikladu budeme demonstrovat, jak se
využívají v praxi zde uvedené matematické vztahy, grafy a
tabulky. Jsou uvažovány mimořádné události nebo radiační
nehody na pracovištích se zdroji zářeni, jež často souvisejí
s narušením ochranné soustavy a se změnou radiační situace v
okolí zářiče. Likvidace následků události se potom zpravidla
neobejde bez vystaveni pracovníků svazku záření nestínčných
nebo jen provizorně stiněných zdrojů.
Platí to zejména u radioaktivních zářičů - zdrojů pronikavého
záření beta, záření gama nebo neutronů, neboť tyto zdroje
nelze po havárii jednoduše vyřadit z činnosti jako rentgenové
zařízeni nebo urychlovač částic.

Příklad 1:
Zářič Ir uvízl ve výjezdové hadici dcfektoskopicicého
zařízení pro terénní defektoskopii.. Pracovník, který
nezaregistroval nehodu, uchopil hadici v místč, v němž uvízl
zářič. Předpokládá se, že vzdálenost prstů od zářiče je 1 cm
a doba stisknutí hadice 10 s. Aktivita zářiče je 2 000 GBq.
Jaká je přibližná dávka na prsty pracovníka?

Do vztahu /I/ dosadíme P pro 1 9 2Ir 0,109 mGy.m2.GBq"1.h"1

/tab.l/ A = 2000 GBq, t = 10, s = 0,00278 h, r = 1 cm = 0,01m.

2000.0,00278
D = 0,109 = 6060 mGy = 6,06 Gy

0,0001

Dávka na prsty pracovníka je přibližně 6 Gy. Obdobně můžeme
vypočítat dávku v oblasti hrudníku 2,4 mGy /předpokládáme,
že r = 0,5 m/.

Příklad 2:
Pracuje se s defektoskopickým zářičem x Ir, který má v
osvědčeni uvedenou počáteční aktivitu 3 500 GBq. Po 50 dnech
dojde k závadě na zařízení, takže zářič zůstane vysunut z
krytu a prakticky nestíněn. Předpokládá se, že odstranění
závady potrvá nejvýše 2 hod. V jaké vzdálenosti od zářiče je
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nutné vytýčit ochranné pásmo, nemá-li dávka osobám, které se
budou po celou dobu zdržovat na jeho hranici, přesáhnou
0.1 mSv?

Nejprve určíme současnou aktivitu zářiče. Do vztahu pro
závislost aktivity na čase dosadíme A_ = 3 500 GBq,
Tl/2 = °'202> r =• 73,7 J, t • 51) J

.50A = 3 500 e" ŤfiT = 3 500.0,625 = 2 187 GBq

Do vztahu /2/ pro výpočet dávky dosudímo za A tuto hodnotu a
dále dosadíme D = 0,1 mSv, t = 2h, P = 0,109 raSv.m2.CBq"1h"1

2 187.2
0,1 = 0,109 .

a odtud

r 2 = 4768
r 2 = 69 m

Závěr: Ochranné pásmo je nutné vytýčit ve vzdálenosti 69 m od
nestíněného zářiče.

Přiklad 3:
Likvidace nehody popsané v případě 2 vyžudujc provést určitou
manipulaci se zářičem, která potrvá maximálně 3 min. Z jaké
vzdálenosti může pracovník tuto operaci provúdčt, nemá-li
obdržet dávku na ruce vetší než 50 mSv?

Do vztahu /2/ dosadíme D = 50 mSv, t = 3 min. = 0,05 h,
A = 2 187 CBq, T = 0,109 roSv.m2GBq-1h"1

50

a

r 2

r

= 0

odtud

= 0,
= 0,

,109 . -

238
49 m ~

2

50

137.0

r 2

cm

.05

Závčr: K provedení dané práce nutno volit takové pomůcky a
práci organizovat tak, aby ruce prucovníka se
nepřiblížily k zářiči na kratSí vzdálenost než 50 cm.

Příklad 4:
Určitou manipulaci, se zářičem uvažovaným v příklade 2 je
nutno provést tak, že ruce pracovníka se budou nacházet ve
vzdálenosti 20 cm od zářiče. Jak dlouho může operace trvat,
nemá-li pracovník obdržet dávku na ruce vetší než 100 mSv?
Do vztahu /2/ dosazujeme D = 100 mSv, r = 0,2 m, A = 2187 GBq
a r = 0,109 mSv.mz.GBq"1h"1
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2 187.t
íoo - o.iO9 :

0,04

a odtud

t = 0,017 h = 61 s

Závor: Doba trváni operace nesmí přesáhnout 60 s.

Příklad 5:
Zářič z příkladu 2 bude nutné přepravit v transportním
oloveném kontejneru. Jak tlusté musí být jeho steny, budc-li
umístěn 1 m od okraje vozidla a nemá-li dávka na povrchu
vozidla přesáhnout hodnotu 2 mSv.h ?

Vypočteme nejprve dávkový příkon na povrchu vozidla od
nestíněného zářiče. Do vztahu /2/ dosazujeme A = 2 187 GBq,
t = l h , r = l m , ' r = 0,109 mSv.m2:GBq"1h"1 a dostaneme

D = 238 mSv.h"1

Podle zadání příkladu smí být na povrchu vozidla nejvýSe
2 mSv.h" . Zeslabeni dávkového příkonu stěnou kontejneru musí
tedy být

2
Z = = 0,0084

238

Odpovldajici tloušťku olova udečteme z grafu na obr. 10.
Dostáváme přibližně 3 cm.

Závěr: Tloušťka stěny kontejneru musí být ulespoň 3 cm.

VNITftNt KONTAMINACE

Stanoveni radiační zátěže při vnitřní kontaminaci
radioaktivními látkami.
Vnikne-li radioaktivní látka do tělu, ozařuje jej po celou
dobu, po kterou se v nčm nachází. Tato doba, jež závisí na
fyzikálním poločasu radionuklidu a na jeho biologickém
vylučováni z těla, může být nčkolik hodin až několik desítek
let.

Po příjmu radioaktivní látky požitím /ingesci/ nebo
vdechnutím /inhalací/ přechází tato Ifitku z plic nebo
zaživiicího /gastrointcstinálního/ truktu do tfilesných tekutin
/krve a mízy/. Rychlost přestupu je dána rozpustností a
chemickými vlastnostmi vdechnuté nebo požité radioaktivní
látky, biologickými rychlostními konstantami závislými na
ceste vstupu látky do organismu a přcmčnovou konstantou
radionuklidu. Radioaktivní látka v tělesných tekutinách se
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jednak částečné vylučuje z těla a jednak je deponována v
některých organech, k nimž má afinitu v důsledku svých
chemických vlastnosti /např. vápník a stxoncium se
shromažďuji v kostech, kobalt v játrech, uran v ledvinách,
jód ve štítné žláze, plutonium v plicích nebo v kostech atd./
Naopak některé nuklidy.např.tricium, se v žádném orgánu
.neshromažďuji - jsou obsaženy v tělesných tekutinách.

V souvislosti s radiační zátěži způsobenou vnitřní
kontaminací se používá pojmu úvazek dávkového
ekvivalentu.Rozumí se jim dávkový ekvivalent v organismu nebo
v jednotlivých orgánech během SO let od příjmu radioaktivní
látky. Zavádí se pojmy terčový orgán a zdrojový orgán.
Terčový orgán T je takový, v němž chceme určit dávkový
ekvivalent, zdrojový orgán S obsahuje radionuklid, jehož
záfciií způsobuje dávkový ekvivalent v terčovém orgánu T.
Úvazek dávkového ekvivalentu Il50 /TYS/. V terčovém orgánu T z
radionuklidu obsaženého ve zdrojovém orgánu S se vypočte ze
vztahu

H ^ Q O V S ) = 1.6 . 10" 1 0U S SEE (TVS) I Sv I /12/

kde konstanta 1,6 . 10 zahrnuje počet joulů připadajících
na 1 MeV a převodní faktor g"x na kg"1, SEE /TXS/ je měrná
efektivní energie představující energii absorbovanou v
terčovém orgánu připadající na jednu radioaktivní přeměnu
ve zdrojovém orgánu /jednotka MeV . g /, Ug označuje celkový
počet přeměn radionuklidu ve zdrojovém orgánu během SO let od
příjmu.

Hodnoty měrné efektivní energie SEE jsou uvedeny v publikaci
ICRP 30 /7/ pro velké množství radionuklidu a orgánu modelu
tzv. referenčního člověku, který má hmotnost 70 kg /součásti
modelu je i řada předpokladů o biologickém chováni
radionuklidu v těle/. Celkový počet přeměn Ue ve zdrojovém
orgánu se stanoví jako integrál časového prubčhu aktivity
radionuklidu ve zdrojovém orgánu v časovém intervalu 50 let
uplynulých po příjmu. Úloha stanoveni radiační zátěže při
vnitřní kontaminaci bývá často velmi složitá. V praxi se
využívají zpravidla hodnoty úvazků dávkového ekvivalentu
resp. úvazků efektivního dávkového ekvivalentu tabelované v
dodatcích v publikaci ICRP 30 /7/. Příklady hodnot úvazků
efektivního dávkového ekvivalentu jsou v tab.3.

OCHRANA PŘED VNITRNÍ KONTAMINACÍ

Při práci s otevřenými zářiči je nutné dodržovat opatřeni
jejichž účelem je zabránit vniknutí látky do organismu.
Nejúčinnější je úplné oddělení pracovníka od prostředí, ve
kterém se manipuluje s radioaktivní látkou např. při práci v
horkých komorách s dálkovám ovládáním. V praxi se tak
nákladné řešeni zpravidla neuplatňuje. Práce se provádějí v
dobře odsávaných digestořích zajištěných proti možnosti
zpětného pohybu vzduchu do ovzduší pracoviště.
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Pokud není možné pracovat v digestoři, je třeba použit tácu
vyloženého filtračním papírem, který se po skončeni výkonu
odstraní jako radioaktivní odpad.

Je -třeba mít na paměti, že jednou z cct vstupu radioaktivní
látky do těla je její přenos v rukou do úst /ingesce/. Proto
je nutní při všech pracech s otevřenými zářiči pouiívut
gumové rukavice. Rukavice musí být svlékány velmi opatrné,
aby nedošlo ke kontaminaci rukou. Radioaktivní roztoky se
nesmí pipetovat ústy. Na pracovištích v kontrolovaných
pásmech není dovoleno jíst,pít, kouřit, používat kosmetických
prostředků atd.

Radionuklid

60Co

1°3RU
129J

131X

2 2 6Ra
23S P u

Úvazek efektivního
dávkového ekvivalentu lij, . g

[Šv.Bq-^

ingeooe

2,8.10"9

1 ,b.10~11

e.4.10-10

7.5.1U-8

1.4.10"6

1.4.10-8

4.7.10"7

1.2.10"7

inhalace

S,9.10-°

7.7.10-12

2,5.10-9

4,7.10-°

8,9.10-9

8,b.10-9

4,b.1O"6

y,2.io":'

třída xl

y

B

D

D

D

W

r

Tab. 3: Úvazek efektivního dávkového ekvivalentu Hr, S Q při
vnitřní kontaminaci některými radionuklidy ft'/.

x/ Při inhalačni kontaminaci se radionuklidy rozdělují do tří
tříd podle poločasu retence v plicích /D - poločas retence
menši než 10 dní, W - poločas retence od 10 dnů do 100 dnů
Y - poločas větší než IOO dnů/.
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Mimořádné události a radiační nehody
Ing. Lubomír Zczulku

Rad i učni nehodu je ztrátu kontroly nad zdrojem ionizujícího
záření, která má v důsledku ncplánovuného zvýšení příkonu
dávkového ekvivuleuLu či rozpLyJu rudiouklivnt lúLky zu
následek ozáření osob větší, než je hodnota některého z
ročních základních limitů.

Mimořádná událost je ztrátu kontroly nud zdrojem záření
spojená s podezřením, že došlo nebo s nebezpečím, 2c dojde k
radiační nehodě.

Při radiační nehodě může dojit ke třem rozdílným situacím v
ozáření osob ionizujícím zářením:

- Nehoda na pracovišti vede k neplánovanému ozáření
postižených pracovníků. Tomuto ozáření nelze zpravidla
zabránit nebo jej lze jen omezit mimořádnými opatřeními.
Mohou vznikat i takové nehody, při nichž možné následky
zvýšeného ozáření jsou jen částí celkového rizika
pracovníků, protože současně došlo k poškození zdraví i z
jiných příčin.

- Nehodu může vést k vyššímu ozáření obyvutcl v okolí
zařízení /zdroje ionizujícího záření./. V takové situaci lze
provést určitá účinná opatření k omezeni nebo i vyloučení
expozice obyvatel, avšak tato protiopatření mohou mít svá
rizika nebo nevýhody,jejicliž přijatelnost musí být vyvážena
úsporou nebo omezením ozáření obyvatel.

- Záchranné akce, které směřují k záchraně lidských životů, k
omezení ozářeni postižených nebo k odvrácení závažných
hospodářských škod, jsou současně spojeny s rizikem
zachránců.

Z těchto hledisek je nutno přistupovat k hodnocení možnosti
vzniku radiační nehody na pracovišti, při přípravě a
zpracování potřebné dokumentace na pracovišti vedené a. ke
školení příslušných pracovníků.

Cíle opatření při radiučni nehodě především spočívají:

- v omezeni ozářeni postižených osob na dosažitelnou úroveň,
včetnč rychlého vyvedeni ohrozených osob z místa nehody,

- v prevenci nebo snížení možných zdravotních následků nehody
bezodkladným poskytnutím přcdlčkařské a lékařské první
pomoci,

- v obnovení kontroly nad zdrojem ionizujícího záření a
- ve vyšetření příčin a následků nehody včetné vyvozeni

technických a organizačních opatření pro prevenci obdobných
případů ztráty kontroly nad zdrojem ionizujícího záření.
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Na rozdíl od nehod vznikajících v důsledku působení jiných
faktorů prostředí je významnou služkou zajištění pomoci při
podezření na radiační nehodu rozhodovací proces, jímž se
z množiny všech podezřelých případů vytřidi přípudy nevyžadu-
jící zvláštního bezprostředního zřetele, případy
kvalifikované k podrobnému posouzení úrovně ozáření a z tčto
skupiny ještě případy vyžadujte! okamžitý léčebně preventivui
zákrok. Tento rys rudiačních nehod vypLývá z nemožnosti
zuznamenat smysly intenzitu působení škodlivého faktoru
a v důsledku existence období latenec okamžitě posoudit
stupeň zdravotní poruchy.
Nemá-li žádná jednotlivá radiační nehoda uniknout podchycení,
je třeba usměrňovat výchovu pracovníků se zdroji ionizujícího
záření tak, aby bylo ohlášeno každé podezřeni, a smířit se s
tím, že mezi všemi signály o nehodě bude velká příměs
signálů, které se ukúží jako bezpředmětné. Takové pojetí
vytváří nevýhodnou psychologickou atmosféru, vlivem které by
i významná ozářeni mohlo být podceněno. Systém opatření při
radiačních nehodách musí tedy být uspořádán stupňovitě u na
jednotlivých úrovních stanovena rozhodovací kriteria tak, aby
s největší dosažitelnou spolehlivostí bylo vyloučeno
nesprávné podcenění případu hodného zřetele.

Rozhodovací postup je zjednodušeně znázorněn nu schématu v
ělánku "Zdravotní péče o pracující", kde je v levé polovině
uveden postup pro zevní ozáření, v pravé pro vnitřní
kontaminuci. Z hlediska lékařsko-biologického je cílem
systému pomoci včas po nehodě, t.j. ještě v období latenec,
stanovit prognózu možného rozvoje čusných zněn z ozáření, a.
lokálních změn, jimiž je ohroženu především kůže, a v případě
aktuálního ohroženi zahájit ve vhodné době příslušnou léčbu.

Takto je vymezen cíl lékuřské pomoci zcjméiiu u případu
zevního ozáření, kde postižený se dostává k ošetření v době,
kdy ozařování tkání nepokračuje a kdy energie záření je v
tkáních deponována ircvcrzibilně. V případě vnitřní
kontaminace sleduje zdravotnická pomoc stejný cíl /omezit
důsledky ncstochastických projevů/, ale vedle toho využívá
možnosti, v řadě přípudů reálné u významné, snížit vhodnými
postupy úroveň dalšího ozařování orgánů a tkáni z
radionuklidů deponovaných v těle. Tyto postupy, k nimž putři
např. blokáda vstřebávání radioaktivních látcle zažívacím
traktem, nebo podpora jejich vylučováni z těla, je třeba
aplikovat co nejdříve po nehodě. Takto docílené snížení dávek
v orgánech má význam i u kontaminací neohrožujících
postiženého bezprostředně účinky nestochastiukými, protože v
každém případě snižuje pravděpodobnost účinku pozdních
/stochustických/. Tyto a některé jiné důvody vedou k tomu, že
kriteria pro opatření při vnitřní kontaminaci a pro zapojení
vyšších stupňů systému pomoci jsou vázána na dosažení jenom
zlomku ročního limitu příjmu radioaktivní látky, zatímco
kriteria pro opatření při zevním ozáření jsou vázánu na
dosažení násobku základního ročního limitu.

Z uvedeného schématu vyplývá, že posuzování závažnosti nehody
probíhá nejprve na úrovni pracoviště /organizace/. Zde je
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třeba rozhodnout, zda se jednu o provozní poruchu, kterou lze
zvládnout vlastními prostředky orgunizucc a která není
spojenu při zevnin ozářeni s nebezpečím překročeni ročního
limitu dávkového ekvivalentu u při vnitřní kontaminaci s
překročením 1/1O ročního limitu příjmu. V přtpadč možného
překročení těchto hodnot se událost neprodleně hlásí orgánu
ochruny před zářením u bezpečnosti zdrojů, který se
konzultačně nebo vlustni operativní účasti podlil na
upřesňování závužnosti nehody. Je-li potvrzena oprávněnost
podezření na překročení 1/1O ročního příjmu nebo při zevním
ozáření nu překročení dávky odpovidující pětinásobku ročního
limitu /O,25 Sv na celé tělo nebo 2,5 Sv v jednotlivém
orgánu nebo tkáni/, konzultuje orgán ochrany před zářením a
bezpečnosti zdrojů s ústavem ochruny před zářením. Odborníci
tohoto ústavu přispívují k upřesněni obdržených dávek a
dávkových úvuzků a úěustni se ve spolupráci s vybrunými
zdravotnickými pracovišti stanoveni indikace k hospitalizaci
na vysoce specializovaných pracovištích.

Při zevním ozářeni celotělovými dávkumi v rozmezí 0,25 - 1,00
Gy a při vnitřní kontaminaci je indikována hospitalizace na
klinice nemocí z povoláni Fukultní nemocnice v Praze 2.
Léčebnou péči v přípudě vyšších lokálních dávek na kůži
poskytuje odděleni popálenin kliniky plustickč chirurgie
Fukultní nemocnice v Pruže 1O, hospitulizucc je však
zpravidla indikována už při zjištění, lokálních projevů na
kůži. V průběhu období lutence je ústav oeliruny před zářením
ve spojení s lékařem, zujišťujícíra sledováni lokálního
nálezu. Při cclotělovém ozáření v úrovni 1 - 2 Cy se
postižený hospitulizuje na jednotce intenzívní hernatologické
péče Vojenského lékuřského vzdělávacího doškolovuciho ústavu
v Hradci Králové.

Nu pracovištích nebezpečné zdroje ionizujícího záření
obsluhuje nebo s nimi manipuluje pouze omezený okruh osob.
Ztrátu kontroly nad zdrojem zářeni může tady vést k ozáření
zpravidla jednoho nebo několika málo osob. Na pracovištích se
mohou vyskytovat zdroje způsobující vysoké příkony dávkového
ekvivalentu nebo velké příjmy radioaktivních látek, takže
prucovníci postižení nehodou mohou být ohroženi akutním
lokálním nebo i celkovým poškozením, které se puk projeví v
plné intenzitě po několikadenním období lutencc.

Jednotlivci z obyvatelstva mohou být poškozeni obdobně jen ve
výjimečných případech. Např. kdyby se silný zdroj
ionizujícího záření, jako je uzuvřený zářič guma používaný v
průmyslové defektoskopii, dostul mimo kontrolu prucovníků do
prostoru přístupného veřejnosti u tum byl nalezen
neinformovaným obyvatelem, který by s ním potom nevhodně
zacházel. Dulší možnosti je dopruvnf nehodu vozidlu, které
přepruvujc rudiouktivní materiál o vysoké specifické
uktivitě, kdy tedy mohou být ohroženi i jednotlivci z
obyvutelštva.

Větší skupiny obyvatelstva by mohly být ozářeny tuké v málo
pravdčpodobných situacích, kdy by došlo k úniku
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radioaktivních lútclc z jaderného zařízeni do okolního ovzduší
nebo do vodotečí. Takové úniky by ale sotva mohly způsobit
dávkové ekvivalenty vyvolávající akutní lokální nebo celkové
zdruvotni poškození. V těchto připudech by byla prováděna
opatřeni ke sníženi dávkových ekvivalentů, neboť je třeba
vždy bránit jakémukoliv nezdůvodněnému ozařování lidí a
omezovat tak pravděpodobnost možných pozdních účinků.

Organizace, při jcjlž činnosti může dojít ke ztrátč kontroly
nad zdrojem ionizujícího záření spojené s tukovým zvýšením
příkonů dávkového ekvivalentu nebo s rozptylem rudiouktivních
látek na prucovišti, že mohou vésti k radiuční nehodě, je
povinna podle povahy pracoviště a se souhlasem orgánu oclurany
před zářením a bezpečnosti zdrojů vydat pokyny o postupu při
nehodě /huvurijní plán/, zuhrnující opatření k obnoveni
kontroly nud zdrojem ionizujícího záření a k rychlému
zamezení nebo odstranění následků mimořádné události nebo
rudiační nehody.

Pokyny o postupu při nehodě musí vycházet z výčtu a rozboru
mimořádných události, které se mohou na daném pracovišti
vyskytnout a musí v přiměřeném rozsahu zahrnovat:
- způsoby zjišťováni jednotlivých typů mimořádných událostí u
přehled referenčních úrovní /hodnot/ přímo měřených
veličin, popřípadě jinak zjišťovuných skutečnosti, které
signalizují podezřeni že došlo, nebo nebezpečí, že dojde k
radiuční nehodě a které indikují provedení jednotlivých
opatření,

- signální /poplachový/ a svolávucí rád, jejichž účelem je
zubezpečit včasnou a účinnou výstrahu ohroženým pracovníkům
a zajistit svolání stanovených prucovniků k provedení
bezprostředních opatřeni,

- vlastní liavarijní instrukce /pokyny o postupu při
nehodě/, které konkrétně stanoví odpovědnost jednotlivých
pracovníků a stručný, srozumitelný návod k provedení
přiměřených opatření pro omezení a odstranění důsledků
nehody,

- vybavení potřebnými přístroji a dozimetrickými metodami pro
zjištění a kontrolu rozsahu mimořádné události,

- zdravotnickou část havarijního plánu /pokynů o postupu při
nehodě/ vypracovanou příslušným zdravotnickým zařízením
/závodním lékařem/, která obsahuje orgunizuční pokyny pro
poskytnuti předlékařské a lékařské první pomoci, včetně
organizace transportu postižených osob do specializovaných
zdravotnických zařízeni.
V této části havarijního plánu /pokynů o postupu při
nehodě/ je třeba zdůraznit, že v přípudě vnitřní
kontaminace rudionuklidy musí být prvé ošetřeni přiměřeně
poskytnuto již v rámci předlékařské pomoci nu půdě
organizace. Při radiační nehodě současně spojené s
mechanickým, termickým nebo chemickým poškozením musí být
tato poškozeni ošetřena přednostně,

- pokyny pro spojeni s příslušnými, státními a územními,
orgány,

- případně plán opatření pro ochranu okolního obyvatelstva a
plán monitorováni životního prostředí v okolí zařízení.

138



Organizace je povinna zajistit přes vedoucí pracovišť a
dohlížející pracovníky podrobná seznámení každého pracovníka
organizace s havarijním planěn /pokyny o postupu při nehodě/
a zejména s tou jeho části, týkající se povinností a
odpovědnosti v případě nehody a dále zajistí pravidelné
přeškolování formou nácviku zvládáni mimořádných situací
/havarijní cvičení/, podle povahy pracoviště 1-2.x do roka.

Orgán ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů váze souhlas
s. havarijním plánem /pokyny o postupu při nehodě/ nu jeho
pravidelné doplňování a opčtné předložení při technologických
nebo organizačních a provozních změnách na pracovišti.

Dojdc-li na pracovišti k mimořádné události nebo radiační
nehodě se zdroji ionizujícího záření, je povinností
pracovníka ihned - o tom uvědomit vedoucího pracoviště a
dohlížejícího pracovníka. Ihned je třeba uzavřít nebo ohradit
prostory, kde byly rozptýleny radioaktivní látky nebo kde
byly zjištěny vysoké příkony dávkových ekvivalentů, aby byl
zamezen přistup nepovolaných osob do těchto prostor. Dále se
postupuje podle plánu opatřeni při nehodě.

Organizace zajišťuje s využitím postupů stanovených
monitorovacím plánem odliad dávkových ekvivalentů a příjmů
rudioaktivnfch látek u postižených osob: nclzc-li vyloučit
příjmy přesahující 1/10 ročních limitů provádějí se opatřeni
pro první pomoc při nehodě a zajistí se sběr biologického
materiálu nezbytného k posouzení závažnosti nehody: takový
případ, jakož i případ, kdy nelze vyloučit překročeni hodnoty
odpovídající ročnímu limitu dávkového ekvivalentu ze zevního
ozářeni, se neprodleně ohlásí orgánu ochrany před zářením a
bezpečnosti zdrojů.
Organizace uvědomí tento orgán také v případě mimořádné
události, která déle trvá, dále se rozvíjí nebo jejíž
odstranění či ovládnuti může být spojeno s dalším ohrožením
osob.

Organizace uvědomí příslušné zdravotnické zařízení /závodního
lékaře/ v případech, kdy byl překročen dvojnásobek ročního
limitu dávkového ekvivalentu ze zevního ozáření, nebo kdy
příjem radioaktivních látek překročil hodnotu odpovídající
1/10 ročního limitu.

Při úniku radioaktivních látek do okolí postupuje organizace
podle plánu účinných opatření a uvědomí neprodleně orgán
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů, který informuje
příslušné státní orgány a dále Policii ČR.

U pracovníků, kteří v důsledku nehody nebo při záchranných
pracích obdrželi • dávkové ekvivalenty nebo přijali
radioaktivní látky způsobující dávkové úvazky vyšší než roční
limity, může orgán ochrany před zířcním a bezpečnosti, zdrojů
povolit další práci, spojenou s expozicí ionizujícímu zá-ení a
určit podmínky pro tuto práci.

139



U pracovníků,kteří překročili dvojnásobek ročního limitu může
tento orgán povolit takovou práci až po provedeni lékařské
prohlídky a zhodnocení přijatelnosti daláí plánovunč
expozice s uvážením zdravotního stavu prucovníka, jeho
pracovní kvalifikace, existenční závislosti nu práci se
zdroji ionizujícího záření a dále s uvážením společenských
zájmů, projednaných s vedením organizace u společenskými
složkami.

Při stanovení podmínek pro další práci se orgán ochrany před
zářením opírá o rozbor příčin radiační nehody a požaduje
provést, taková opatření, která by pravděpodobnost dalšího
výskytu obdobných nehod omezila nebo vyloučila.

Dávkové ekvivalenty obdržené při radiačních nehodách nebo při
zachránilo akci se registrují odděleně a nepřičítají se k
dávkovým ekvivalentům obdržených při normálním provozu, t.j.
pro potřeby dalšího plánování expozice. Pro expozici v
nekontrolovatelných poUmfnkách totiž nelze stanovit ani
dodatečně obecné limity dávkových ekvivalentů. _,

Není správné, aby juko "havarijní" nebyly připočítány dávkové
ekvivalenty, které pracovník obdrží při odchylkách od
plánovaného provozu nebo v důsledku nesprávného odhadu
expozice při něm. Dále není možné, uby jako "huvarijni" byly
dodatečné vysvětlovány vyšší dávkové ekvivalenty, zjištěné na
osobním dozimetru, aniž byly zjištěny příznaky radiační
nehody.

Při zúchrunnýeh ukcích je přijatelné, aby pracovníci obdrželi
dávkové ekvivalenty vyšší, než jsou přípustné při plánovaném
provozu. Přijatelnost této expozice je nutno posuzovat ve
vztahu k očekávanému přínosu záchranné akce a riziku s ní
spojenému. O tomto riziku je nutno účastníky záchranné akce
informovat.

K záchranným akcím je vhodné užívat jen dobrovolníky a
profesionální záchranáře. Správné rozhodnuti o záchranné akci
předpokládá vysokou odbornou kvalifikaci vedoucích pracovníků
a cílenou připruvu osob, které pracuji na pracovištích s
rizikem ionizujícího záření. Tuto kvalitikaci by měli mít
vedoucí pracovníci, duhlížejicí pracovníci a vedoucí
pracoviště, směn nebo skupin s důrazem na detašovaná
pracoviště v terénu.

Před přijetím rozhodnutí je nutné pokud možno rychle
odhadnout očekávané ozáření, kterému budou zachránci
vystaveni během akce v místě nehody a při přístupu a návratu
z místa nehody. Musí se vzít v úvahu spolehlivost takového
odhadu a možná chybu dozi metrických přístrojů. Takovéto
rozhodnuti je usnudněno, když můžeme zcela vyloučit čusné
poškození zdraví /očekávané celotělové ozáření nepřevýší 0,25
- O,SO Cy/, nebo když pravděpodobnost poškozeni je mula u
pří pudné poškození neohrozí životy exponovaných osob
/celotělové ozáření do 1 Gy/. U vyšších ozáření se musí
přcdpokládut vysoká pravděpodobnost závažného poškození. Pro
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zásah dobrovolníků v tomto případě, zejména při z
lidských životů, jsou rozhodující morálnc-ctické pohnutky. Nu
pracovištích, kde je pravděpod.-jbnost nehod se zůvužnými
následky, musí být připravena opatření pro snížení riziku
vysokého ozářeni, pracovnici musí být připraveni pro
rozhodováni i účast na záchranných ukcich a musí být vybuveni
vhodnými dozimctťickými přístroji u technickými pomůckumi.
Tím bude umožněno nejúčelnější a nejbezpečnější provedeni
záchranné ukec.

Výběru osob pro záchrunnou ukci věnovut podle možnosti velkou
pozornost. Husí se přihlížet k fyzickým i morálním
předpokludům a nemelu by být povolenu účust nu záchrunnó ukci
osobám dříve exponovaným vysokým dávkovým ekvivalentům u
ženám mludším 45 let.

Ve všech pří pudech, kdy byl orgán octi runy před zářením u
bezpečnosti zdrojů uvědomen o ztrátě kontroly nud
zdrojem ionizujícího záření.ihned zuliúji spolupráci s orguni-
zucí zejmenu pokud jde o posouzení situucc a odhud velikosti
a distribuce dávky popř. dávkového ekvivulentu nebo přijmu
radioaktivní látky u postižených osob. Podílí se nu
odstraněni následků nehody, účustní se přcšclřování příčin
vzniku události, posuzuje přiměřenost následných opatření,
popř. vydává doplňující pokyny.

Orgán ocliruny píed zářením a bezpečnosti zdrojů spoluprucujc
tuké -.e zdruvotnickým zuří zením poskytujícím lékařskou pomoc
a spoluúěustní se rozhodováni o odsunu postižených ku
specializovanému lékařskému ošetření.

Indikucc převezeni postižených do speciulizovuného ošetřeni
se opírá podle zásud uvedených ve schématu o posouzení
závažnosti nehody. Toto ošetření bude poskytnuto zpruvidlu
prucovníkům, u nichž v důsledku nehody došlo k překročeni
pětinásobku ročního limitu u v přtpudě vnitřní kontuminuce k
překročení 1/1O nejvyššího přípustného ročního limitu pokud s
ohledem nu povuhu přijaté rudiouktivní lútky je účelné
ovlivnit její eliminaci z organismu u provést podrobné
vyšetření pro získání cenných údujů o její kinctice v
organizmu.

Při rudiuční nehodě nu prucovišti je třebu vedle výše
uvedených oputřeni včnovut péči postiženým osobám v zájmu
zabezpečení ochrany zdruví. U stuvů ohrožujících život má
poskytnutí první pomoci přednost před všemi dulšími
oputřenírai. Ošetření postižcnýcli osob se provádí podle pokynů
stunovcnýcli ve zdravotnické úústi huvarijnlch plánů /pokynů o
postupu při nehodě/, kterou zprucovává závodní nebo jiné
příslušné zdruvotnické zařízeni.

Na prucovištích poskytují první pomoc podle okolností
spolupracovníci postiženého, závodní lékuř nebo jiní
zdruvotničtí pracovníci.Poskytování první pomoci úzce souvisí
s odhudem závažnosti ozáření včetně odhadu příjmu
radioaktivních látek a v tomto směru je nezbytná úzká
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spolupráce zdravotníků s pracovníky organizucc a orgánu
ochrany před zářením. Podle závažnosti ozáření se rozhoduje
tulce o odsunu postižených osob do zdravotnických zařízení
nimo závod.
Lékař, který poskytl ošetření rozhoduje dále podle výsledků
odhadu obdržených dávkových ekvivalentů nebo přijmu
radioaktivních látek u postižených. HůZc-li se vyloučit
závažnčjái ozáření, ponechá si nemocného ve vlustnt péči t.j.
ovčřuje sám dalšími kontrolami, že v období 1 - 6 týdnů po
nehodě nedošlo podle předpokladů k žádno biologické aJczvc.
Traumatologickč případy odesílá zpravidla do územní spádové
nemocnice určené plány zdravotnické pomoci při nehodách.
Případy podezřelé ze závažnějšího ozáření odesílá na
specializované pracoviště.

Lékaři závodních a územních zdravotnických zařízeni pečující
o-pracovníky se zdroji ionizujícího záření musí být
instruováni*o tom, že by se při své běžné praxi mohli setkat
s klinickým obrazem /např. lokálním poškozením kůže/,
vyvolávající v rámci diferenciální diagnózy podezření na
radiační etiologii. Je totiž třeba i myslet na možnost
nehody,která z jakýchkoliv příčin nebyla zachycena a
ohlášena. Při takovém podezřeni je ošetřující lékař povinen
ohlásit své zjištěni orgánu ochrany před zářením a bezpečnos-
ti zdrojů.

Úkoly Ústavu ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů v
Praze:
- poskytuji odbornou pomoc orgánům ochrany před zářením a

dalším organizacím v případě radiační nehody při posouzení
závažnosti nehody a při odhudech a dalším zpřesnění
-velikosti a distribuce dávkových ekvivalentů a příjmů
radioaktivních látek,

- podílejí se na zajištěni specializované pomoci, zejména na
posouzeni rozsahu a závažnosti zevního nebo vnitřního
ozáření a na rozhodování o vhodných terapeutických
postupech, '

- ve významných případech provádějí měření a hodnoceni
potřebné ke zjištění charakteru vnitřní kontaminace a k
'upřesnění dávkových ekvivalentů ze zevního ozáření,

- zajišťuji centrální evidenci radiačních nehod a mimořádných
událostí /centrální registr/ a vypracovávají periodické
přehledy o frekvenci a příčinách ztráty kontroly nad zdroji
ionizujícího záření,

- zevšeobecňují získané poznatky a realizují je při dalším
vzdělávání odborných pracovníků.

K zajištěni těchto úkolů jsou vytvořeny organizační
předpoklady, aby všechna písemná a telefonická hlášení o
nehodách byla po přijetí okamžitě předána vedoucímu ústavu
ochrany před zářením, aby příslušné skupiny odborníků včas
rozvinuly svoji činnost a aby v případě potřeby mohli být
odbornici vysláni s potřebným vybavením na místo nehody.

Zkušeností -s poskytováním pomoci při radiačních nehodách je
třeba využít ke zvýšení účinnosti preventivních opatřeni.
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Každou nehodu a mimořádnou událost je třeba odborné prošetřit
s ohledem na jej i příčiny i následky. Dokumentace na úrovni,
organizace, orgánu ochrany před zářením i zařízeni lécebnč
preventivní peče má být co nejúplnější.
Organizace provede o radiační nchodč nebo mimořádné události
a o její likvidaci záznam, který ovčři vedoucí pracovistč a
dohlížející pracovník. Tento záznam zašle organizace orgánu
ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů k zaujetí
stanoviska k příčinám nehody a k posouzení přiměřenosti její
likvidace. Konečné hodnocení závažných nehod a případů
poškození se provádí kolektivně za účasti těch složek systému
pomoci,které se na likvidaci nehody podílely.

Na ústavu ochrany před zářením a bezpečnosti zdrojů jo veden
registr nehod, ve kterém se soustřeďuje úplná dokumentace o
nehodách. Tato pracoviště předkládají HZ ČR náměty na další
opatření, která z rozboru nehod vyplývají.

Při zpracováni potřebné dokumentace a při rozboru přičiň
vzniku radiačních nehod a mimořádných událostí musíme
předpokládat možnost vzniku požáru. Není možné počítat pouze
s tím, že v této problematice jsou vyškoleni příslušní
požárníci. Lokalizace požáru, v jejímž místě mohou být
radioaktivní zářiče mohou provádět i pracovnici sami
hasicími přístroji nebo jinými způsoby. Hohou zde zasahovat i
dobrovolné požární sbory, jejichž příslušníci nejsou
dostatečně seznámeni s touto problematikou. Potřebné údaje o
požárně-technickém hodnocení pracovišť a míst se zdroji
ionizujícího zářeni, o požárnč-technické charakteristice
látek a materiálů používaných v provozech a místech se zdroji
ionizujícího zářeni možno získat v příručce vydané
Ministerstvem vnitra ČR, hlavní správou požární ochrany
"Zásady činnosti jednotek požární oclurany na pracovištích s
ionizačním zářením", která byla vydána v roce 1981 a je k
dispozici u požárních útvarů a okresních /městských/ inspekcí
požární ochrany.

Touto problematikou by se měli odpovědni pracovníci,
bezpečnostní technici. dohlížející pracovníci, vedoucí
pracoviště, požární preventisté a další zabývat již v době,
kdy se zpracovávají projektové podklady pro pracoviátč se
zdroji ionizujícího záření, kdy se zpracovávají pracovní
řády, pokyny o postupu při nchodč, požární směrnice a další
navazujíc! dokumenty.

Patřičná pozornost by měla být věnována těmto otázkám při
školeni a přezkušování pracovníků se zdroji ionizujícího
zářeni, ale i ostatních pracovníků v okolí, kteří eventuálně
se mohou zásahu zúčastnit. Požární situace by mely být
zařazeny i do nácviku zvládáni mimořádných situací /havarijní
cvičeni/.
Bylo by neuvážené tvrdit, že při současném počtu
potencionálních zdrojů ionizujícího záření v našem státě je
nepravděpodobné, že k nehodě dojde. Je zapotřebí získat
předstih jeátč dříve, než vlastní potřeba případného zásahu
bude aktuální.
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Proto je vhodné všechny související otázky projcduávut s
kvulifikovunými pracovníky požární ocliruny, kteří již v
minulosti jistu na pracovištích se zdroji ionizujícího zuření
potřebné podkludy tt údujc zjišťovuli- Zvláště důležité je to
při zřizování nových prucovišf se zdroji ionizujícího zářeni.

Ze správného požárně-Icchnického zhodnocení můžeme udělut i
•sprůvnó závěry pro jednotlivá opatření. Nupř. juký typ
hasicího přístroje má být na prucovišti k dispozici. Uzavřeno
radionuklidové zářiče jsou obvykle uloženy v silnostčnných
ocelových nebo olověných kontejnerech oputřených ko1 imučníra
otvorem. kterým příslušný .svazek paprsků vyzařuje.
Rad i onuk I id .—Co je používán ve formě kovového roubíku,
radionuklid Cs ve formě soli. Obě formy jsou nelčkuvé, k
úniku by mohlo dojít jen při rozžhuven! ocelového obalu nebo
roztaveni stěny olověného kontejneru. V případě * Co je možno
povrch kontejneru ochladit vodou. V případě Cs kysličníkem
uhličitým, protože vniknutí vody dovnitř by způsobilo
rozpuštěni cesné soli u zumurcnl okolí.

Při lokalizuci požáru je nutné dbát nejen o to, aby zasuli byl
co nejúčinnější, ale aby také navyvolal druhotné a ještě
větši škody, než sám požár. A navíc, je nutno provádět zásah
tuk, uby ohrožení prucovníků havarijní jednotky bylo co
nejmenší. Proto je získáni základních vědomostí o
vlastnostech radiouktivních látek, jakož i o
požárně-technické charakteristice látek a materiálů v
provozech u místech se zdroji ionizujícího záření ni i moř i dne
nutné.

K usnadnění volby správného u účinného opatřeni slouží kromě
vlastních technických prostředků a si 1 i různá dokumentace.
Jde jak o písemně zprucovanč pokyny u návody, tak o jjruf icky
znázorněné situace, jakými jsou požární a hasební plány,
havarijní plány, signální řády a pod. Potřeba zpracování
takové dokumentace, v nejvyšší možné kvulitě u vyěcrpávajícím
způsobem popisující možné stuvy je naléhavější víc, než v
jiných případech. Kromě zodpovězení otázek "klasické" požární
ochruny a bojové tuk tiky je nutné znát předem, pokud je to
jen trochu možné, i návrhy řešeni rudy ostatních základních
situací.

Z těchto důvodů je nutná trvalá spolupráce odborníků
uvažovaného místu / objektu, pracoviště/ a spcciulistů
represe u velitelů požárních útvurů. Všichni by moli v
oblusti své přímé působnosti dokonale znát všechnu místu, kde
jsou zdroje ionizujícího zářeni. nejen formálně, ule
konkrétně by si měli prověřit stav požárního zubczpcčcnl
příslušných zařízení, kde byla nutná jejich zásahová činnost.

Z hledisku prevence rud iučních nehod nu pracovištích se
zdroji ionizujícího záření je závěrem nutno upozornit nu
mimořádný význum selháni lidského činitele. Proto je třebu
věnovat zvláštní pozornost výběru pracovníků pro kritická
místu v provozu s rizikem radiačních nehod z hledisku juk
odborné kvalifikace, tak psychologické charakteristiky
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pracovníků, klcrú v rozhodujícíoh chvílích ovlivňuje
spolehlivost celého systému rudiuční ouliruny.
Závěrem této stuti uvedeme jeden přfpud rudiuční nehody
defektoskopiokého pracovníku.

5.srpnu 1980 prozuřovul defektoskopický pracovník s využitím
gumudcfcktosknpu GAMMAMAT TI obvodové sváry irubek nu
skludiňti v lialc. Aktuální uktivitu rud ionukl idu Ir bylu
1,37 TBq. Prucovník měl filmový dozimetr, ule nebyl vybaven
prstýnkovým dozimetrem. Dále měl signalizuční dozimetr
Gammatest nustavený na hodnotu 2 mR/h. Měl provést 30 expozic
po 20 s. Po první provedeno expozici u kontrole Gummal.esLem,
ze zářič je zpět v krytu - Gammatest vypnul z důvodu, aby prý
ušetřil tužkovou baterii. Pak provedl dalších 29 expozic a
teprve po skončeni prozařování a odpojení tlačné hadice
bowdenu zjistil, že nosič zářiče není v krytu. Příčinou bylo
samovolné rozpojen! nosiče zářičů od kuličky tlučeného
bowdenu.
Havárii se rozhodl likvidovut sám. V dokumentuei mčl uvedeny
údaje o •tom koho má informovul. Mčl telefonní číslo na
dispečink podniku, kde je trvalá službu, nu svého vedoucího
pracovníka i prucovníku dohlížejícího, kteří juk bylo později
zjištěno, byli oba domu. /Prozařováni bylo prováděno totiž na
odpoledni směně/.
Při likviduci odpojil prucovní hadici od krytu. Uchopil ji
asi 1 m od koncovky do ruky u nosič zářiče nudzvednutím
"vysypul" nu zem huly. Pomoci dřevěné tyčky, dlouhé usi
30-40 cm přidržel nosič se zářičem nu zemi, připojil kuličku
bowdenu na nosič u ten pak zutúhl bez obtíží do krytu. Potom
byl kryt zanesen do trezoru.
Druhý den po oznámeni odpovědným pracovníkům podniku byl
odeslán urychleně filmový dozimetr k vyhodnocení nu ÚyVVR
Pruhu. Zjištěná dávku činila 145 mGy. Bylu provedenu
rekonstrukce rudiuční nehody, což již bylo v důsledku
zpožděni velmi prucné. Nu základě ověření ednotlivých
operucí, stanovení jejich doby a výpočtů bylo odhadnu to,že
prucovník obdržel na prsty dávku 8-12 Gy, což odpovídá l.a 2.
stupni radiační dermatitidy.
Ozářený prucovník byl odeslán nu lůžkové oddělen! nemocí z
povolání, kde byl sledován.
19. den po radiační nehodě pacient pociťoval píchání a pálení
na bříšcích palce u ukuzováčku levé ruky /po předešlém
pracovním úraze se totiž přeorientoval nu levou ruku/,
objevilo se pozdní zarudnutí /erytém/, další den na ukuzováku
puchýř, který za 4 dny pruskl - na pulci zurudnutí
přetrvávalo. Tyto projevy tedy potvrdily vypočtenou dúvkul
43. den po nehodě vřed nu ukuzovúku se stále špulně hojí u nu
pulci je dobře se hojící zurudlú plošku.
57. den již na ukuzováku levé ruky se jizvičku dobře hojí.
78. den po nehodě došlo k poruše nehtů /onycholýza/ nu
ukuzováku levé ruky, která se v dalším průběhu dobře hojila.

3 měsíce po nehodě jsou kožní změny zhojeny, dermatologické
objektivní nálezy i ostatní cílená vyšetření jsou normál ni.
Ještě 4 měsíce pacient pociťuje občasné pálení ukazováku levé
ruky. Pracovník byl organizací vyřazen z práce v riziku
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ionizujícího záření a byl zařazen k vizuální kontrole OTK,
bez jakékoli zátěže rukou a byl řádně poučen.
595. den od nehody dochází Ic recidivč - vznik zarudnutí a
vředy /uleerace/ na bříšku ukazováku. Konzervativní léčbou se
stav pacienta poněkud zlepšil. Vzhledem k tomu, že osud nebyl
jistý uvažovalo se podle dalšího průběhu o možné plastické
operaci.
623. den od nehody se zarudnutí, otok i vřed zvětšují a
pacient pociťuje kruté pálivá bolesti v postiženém prstu.
Pobytem v přetlakové komoře byl učiněn pokus o ovlivnění
dalšího průběhu onemocněni před plánovanou amputací.
Po 23 sezeních v hyperbarické komoře /712 dní od nehody/ se
nekrotickč ložisko ohraničuje u hojí, zduření zcela vymizelo,
pacient se cítí dobře , nemá bolesti. V postižené oblasti
zůstává suchá, klidná pevně lpící crusta /strup/ velikosti
15 x 8 mm.
726 dní od nehody je stav zlepšen, strup se začíná odlupovat.
Za dalších 14 dnů - 740 dní od nehody se stav celého prstu
zhoršuje /atrofie/. pacient má dojem, že poslední 2 články
ukazováku mu překážejí a jsou neohebné.
S přihlédnutím ke špatnému morfologickému a funkčnímu stavu
je indikována amputace posledních dvou článků prstu, aby se
předešlo případným dalším recidivám, nebo vzniku zhoubného
nádoru. Amputace byla provedena 748 dní po nehodě /27.8.1982/

Přestože šlo o pracovníka zkušeného, s 9 letou praxi, došlo k
nehodu zcela zbytečně na základě nerozumného šetření baterie.
Byly hrubě porušeny předpisy, pracovní řád, pokyny o postupu
při nehodě. Pracovník neohlásil nehodu, likvidoval ji sám L.
tin podstatně ztížil šetření nehody a stanovení obdržené
dávky. Na základě této nehody z hlediska technického byl
přijat zlepšovací návrh na zhotovení pomůcky, pomocí které
je možno kontrolovat rozměr pánvičky zadní části nosiče
uzavřeného zářiče, do kterého se vkládá kulička výtlačného
bowdcnového lanka. Převážnou část dávky obdržel pracovník z
těch 29 expozic, když byl podle vyvolaných snímků nosič
zářiče uvolněn od bowdcnu a nevracel se do krytu.

LITERATURA:

1. Vyhláška č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím
zářením a návrh její novelizace.

2. Hodnoceni rizika ionizujícího záření. Zdravotnické
aktuality 73, čís.175.

3. Zásady činnosti jednotek požární ochrany na pracovištích s
ionizačním zářením. Publikace MV ČSR - IISPO.1981.

4. Klcncr.V.: Nehody na pracovištích se zdroji ionizujícího
záření. Ústav zdravotní výchovy Praha /ediční plán na rok
1986/.
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Zdravotní péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření
MUDr. Jana Novotná

Odbornou zdravotní pcěi o pracovníky poskytují závodní
lékaři.V ducáni doba /rok 1994/jsou to lékaři,zpravidla
všeobecného zaměření, s nimiž zaměstnavatel smluvnč sjednal
preventivní zdravotnické služby pro své pracovníky,zejména
prováděni vstupních a preventivních periodických lékařských
prohlídek a zdravotnické poradenství při práci.Zutím co
vstupní prohlídky hradí zaměstnavatel,preventivní periodické
prohlídky financuje zdravotní pojišťovna.Lze očekávat,že
postupně bude tato činnost soustřeďována do specialisovaných
center poskytujících širší péci označovanou jako "závodní
zdravotní služby".Ta bude poskytována smluvně pro jeden nebo
několik podniků.Uvedené zásady jsou převzaty z Úmluvy
o závodních zdravotních službách, již v r. 198S schválila
konference Mezinárodni organizace práce, náš stát ji
ratifikoval a v platnost vstoupila v r. 1989 (1).

Závodními zdravotními službami je míněn nejen dohled na
zdraví pracovníků v souvislosti s prací, ale celá škála
preventivních úkolu a poradenství pro zaměstnavatele
a pracovníky.Cílem je vytvářet bezpečné a zdravé pracovní
prostředí a práci přizpůsobit osobním fyzickým a duševním
schopnostem pracovníků.

Závodní lékaři by měli posuzovat pracovní schopnost
pracovníků a usměrňovat jejich pracovní zařazeni,podílet se
na prevenci jejich onemocnění a úrazů a také na rcalisaci
základních opatřeni k ochraně zdraví na pracovišti.V případě
nehody by měli poskytovat první lékařskou pomoc.Při podezření
na poškození z práce postupují ve spolupráci s odborným
pracovištěm pro choroby z povolání.

Preventivní lékuřská péče na závodech je ve zvýšené míře
věnována pracovníkům tzv. rizikových pracovišť. Rizikovým
pracovištěm se obecně rozumí takové pracoviště, na němž je
zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, nemoci z povoláni,
průmyslových otrav nebo jiných poškozeni zdrávi (2). Aby bylo
možno poskytnout cíleně lékařskou preventivní péči při
zvýšeném ohrožení zdraví, je pro pracovníky rizikových
pracovišť stanovena povinnost podrobit se vstupním a také
pravidelným preventivním prohlídkám. Termíny a rozsah
prováděných vyšetření stanoví při schvalování tzv. seznamu
rizikových pracovišť příslušný orgán hygienické služby.
Seznam vypracovává právnická osoba užívaj ící zdroje záření
a parafujc ho závodní lékař.Vždy k 1. listopadu každého roku
má být platnost seznamu zkontrolována, drobnější změny
ohlášeny všem, jímž je kopie seznamu zasílána, nebo celý
seznam obnoven.Schválené seznamy se předávají mimo jiné
závodnímu lékaři a příslušnému pracovišti pro nemoci
z povoláni.
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U pracovišť se zdroji záření jsou za riziková povazovánu
ta, kde je vymezenu kontrolované pásmo podle odst. o) { 4
vyhláSky MZd ČSR o. 59/1972 Sb.. o oohrunč zdraví před
ionizujícím zářením /dále 1Z/, tj. prucovištč. kde je
předepsaná povinnost podrobit se pruvidelným preventivním
prohlídkám.

Smyslem preventivních prohlídek u riziku IZ je posoudit
celkový zdruvotní stav pacientu u jeho vývoj za poslední
období u odhalit pří pudně vzniklé zdravotní p«.-rucliy,
u některých by mohlo IZ nepříznivé spolupůsobit, nebo
onemocnění. kterú by znemožňovula používání osobních
ochranných pomůcek juko je tomu nupř.při zúnělu kůže rukou
je-li nutno používat rukuvicc při práci s otevřenými zářiči.
V dnešní době už nelze očekávat odhuleni akutního nebo
pozdního nestochstiokého poškození, které vzhledem k vysokým
pruhovým dávkám může vzniknout jen v důsledku mimořádných
jednorázových ozáření spojených s dávkou alespoň o řád vyšší
než než je dávku nejvýše přípustná. V tukovém přípudě je
ovšem lékuřská prohlídku provedenu ihned při registruci
nehody. v krujním přípudě poté, kdy po nepoznané nebo
neohlášené nehodě vyhledá postižený lékuřc pří vzniku
příznaků poškození.

Tuk tomu bylo v několiku případech popúlen! kůže rukou při
manipulaci s defektoskopickými uzavřenými zářiči. Ani
pruvděpodobnost vzniku rukoviny ze záření dnes při pracovní
činnosti není tuk vysoká, uby bylo možno klást za cíl
prevent ivních prohlídek časný záchyt rakoviny u to i kdyby
prohlídky byly prováděny v kratších intervalech. /ji nuk je
tomu u rakoviny z j.iných příčin, nupř. u kuřáků ve vyšších
věkových kategoriích upod./.

Účelem preventivních lékařských prohlídek u pracujících
v riziku IZ je tedy jednak odhalil případně vzniklé zdravotní
překážky pro práci se zdroji záření u to diferencovaně podle
způsobů práce a churukteru prucovištč, u tuké poskytnout
obecnou lékuřskou prevenci na vyšší úrovni než je tomu
u pracovišť, kde účinek škodlivin lze spolehlivě eliminovat.
K tomu, uby preventivní prohlídky mohly splnit svůj účel, je
nutno poskytnout závodnímu lékaři odpovídající informaci
- zejménu jmenný seznam pracovníků v riziku u přehled jejich
osobních dávek.

Jestliže vznikne podezření na onemocnění z povolání z IZ.
rozhoduje o profesionál i tě příslušné oddělení nemocí
z povolání, které výsledky ošetření vždy doplní posudkem
příslušné hygienické stanice. Anulyzuje se při tom způsob
práce u vůbec prucovní podmínky u odhaduje se dávka, která
moli I u poškození způsobil. Jako nemoci z povolání z 17. bývaj í
u pracovníků v průmyslu kvulifi kovány občas akutní záněty
kůže vzniklé nupř. při nehodách nu přechodných pracovištích
průmyslové defektoskopie, zcela výjimečně zákul oční čočky
u chronické kožní změny, ke kterým došlo v důsledku
někdejších vysokých ozáření. Z rakovinnýcli onemocnění jsou to
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karcinomy plic u prucovnlků v urunových dolech z d.rívějSích
vyšších úrovni ozáření a výjimečně lcukcmic - rukovinu bílých
krvinck. Pro rukoviny plutí, že nelze podle klinických
příznaků stunovit jejich původ. Proto se při podezření nu
profesionální vznik zjišťuje kumulovunú dávku z prucovnl
činnosti u odhaduje s ní spojené riziko vzniklého druhu
rukoviny. To se puk porovnává s přirozeným výskytem
v populuci s přihlédnutím k věku u pohluvi. Jestliže
pruvděpodobnost vzniku rukoviny z dávky, kterou člověk
obdržel při práci je srovnutclné s přirozeným výskytem nebo
vyšší, je zpruvidlu vzniklá rukovinu posuzovánu juko nemoc
z povolání. Tukový objektivní přístup ovšem předpokládá
dostupnost informací o osobní dávce u způsobu práce
v uplynulých letech. To jeden z důvodů, proč se v součusných
předpisech, uby po dobu 30 let byly nu prucovišLi urchivovánu
záznamy o dávkách prucovniků, výsledcích měřeni, churukteru
práce utd.

Cílem oputření v ochraně před IZ, vedle prevence u omezení
účinků stochastických, je zubrúnit čusným deterministickým
poškozením, která mohou vzniknout v důsledku nehod nu
prucovištich. Je třebu předem zdúruznit, že většinu tukových
poškození vzniklu nikoli v důsledku nehody sainč, ule už při
jej i nckvulifikovuné likviduci. Z toho důvodu je nutno nejen
realizovat všechnu dostupná opatření k zabránění nehody, ule
tuké připruvit náležitý uostuu uři nehodě. když už k ni
dojde. Postup je zpruvidlu uváděn již v zmíněném havurijním
plánu,nu jehož vypracování se pudili i zavodni lékuř. Mel by
obsuhovut zcelu konkrétní opuLřeni podle předpokluduného
mechunizmu vzniku nehody, místních možností u podmínek
pracoviště.

První zásuh při nehodě musí slcdovut dvu základní cíle:

1. Přerušit dulšt ozařování postižená osoby. To znuinená
vzdálit ji z místu, kde je možné zevní ozařování při nehodě
s uzuvřeným zářičem nebo přístrojem, který je zdrojem IZ nebo
odložit oděv u zuliújit dekontaminaci při nehodě se zářiči
otevřenými. O nehodě ihned uvědomit vedoucího prucovištč
u dohlížejícího pracovníku.

2. Zajistit ohrožený prostor před vstupem nepovolaných osob

Teprve puk je čus na zhodnocení situace u posouzení stupně
ohrožení - tedy provedeni alespoň hrubého odhadu dávky. Podle
toho se rozhoduje o dalším postupu.

Odstrunční důsledků vlastní nehody vyžaduje střížiivé
posouzeni u naplánování postupu. Jsou-1 i splněny obě uvedené
podmínky, nehrozí bezprostřední nebezpečí z prodlení.
Zkratkovité jednání naopak k poškození může vést. Dochází
k němu stále u to i u kvalifikovaných pracovníků, pokud jsou
vedeni snahou při prvním impulzu nehodu zlikvidovat: uvolněný
defektoskupický zářič je zasouván do krytu bez přijatelného
zajištění a to i holou rukou, rozlitý otevřený zářič z obuvy
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před znehodnocením ihned stírún do nádob apod. Nelze dost
zdůraznit nutnost promyšleného třeba i ověřovaného a na
modelu zkoušeného postupu likvidace při důsledné dozimetrické
kontrole.

První pomoc. která se poskytuje postiženému, nebo kterou
mnohdy postižený provádí sám, je poněkud odlišná, při nehodě
s uzavřenými a otevřenými zářiči. Odlišný rozhodovucí proces
je uveden v následujícím schématu, /viz tabulka/.

U zevního ozářeni je po zajištění zdroje vždycky dost čusu
pro další rozhodováni. I při nadprahové dávce vzniká
poškozeni až po delší době a jeho vzniku nelze v tčto fázi
nikterak zabránit. První osobni pomoc se omezuje na uklidnění
postiženého a jeho umístění v teple a na klidném miste.
Vždycky musí být informován spolu s vedoucím také
dohlížející pracovník. Za jeho přispěni se rozhoduje zda
mohla být dosažena nejvýše přípustná roční dávka, tj.
efektivní dávkový ekvivalent 50 mSv. Pokud je spolehlivě
taková výše dávky vyloučena, postačí provést rozbor příčin se
záznamem a následnou informaci orgánu ochrany před zářením a
bezpečnosti zdrojů. Lékařská kontrolu není nutná. Jc-li
podezření, že nejvýše přípustná dávka překročená byla, musí
být vždy bezprostředné informován orgán ociirany před zářením
a bezpečnosti zdrojů. Po dosažení dvojnásobku přípustné dávky
tj. efektivního úávkovovóho ekvivalentu 100 mSv.jc informován
závodní lékař, který provede základní vyšetření případně
odebere krev na stnovení chromozomů!nícli změn v lymfocytcch.
Jestliže dávka mohla být jeste vysál je postižený zpruvid.lu
hospitalizován na klinice nemocí z povoláni.

Veškerá další činnost na místě je zaměřena k upřesněni
původního odhadu dávky, kterou postižený mohl obdržet.
Analyzuje se vzdálenost různých části těla od zdroje ve
chvíli nehody, čas působení, provádí se rekonstrukce,
uchovávají se materiály a podklady, které lze použít pro
odhad výše dávek / mimo jiné i krystaly v hodinkách či
klenotech/.

V případě nthody s otevřenými zářiči nebo při podezření, že
uzavřený zářič byl poškozen a mohlo tedy dojít ke kontaminaci
okolí je postup složitější. Předně je nutno rozhodnout, zda
vůbec mohlo doj it k vnitřní kontaminaci, tj. proniknuti
radioaktivní látky do organizmu.

Tu lze vyloučit proměřením povrchů v místech, kde se
postižený pohyboval,proměřením pracovního oděvu případně
rukou a vůbec nechráněného povrchu těla. Pouhým rozborem
příčin se záznam o nehodě, který bude zaslán příslušnému
hygienikovi, se lze spokojit bez dalších opatření jen tehdy,
jc-li vnitřní kontaminace prakticky vyloučena. Jestliže ji
vyloučit nelze, ale nemůže být vyšší než jedna desetina
nejvýše přípustné roční dávky, tedy úvazek efektivního
dávkového ekvivalentu z proniknuvšího radioizotopu do
organizmu nebude vySši než 5 mSv, je třeba alespoň,
dekontaminovat.
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Rozhodováni při nehodě spojeno s oxúřcntm pracovníků.
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IIS hygienická stanice
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Tak nízkou dávku v prvním přiblížení je možno spolehlivě
vymezit prakticky jen je-li ověřeno, že do pracovního
prostoru neunikla při nehodě aktivita vyšší než je právě
jedna desetina nejvýše přípustného příjmu. Jestliže vnitřní,
kontaminace muže být vyšší, musí být bezprostředně
informována hygienická služba a závodní lékař a zahájena
dekontaminace. Kontaminovaný oděv se ukládá do nepropustného
obalu, provede se výplauh úst, postižený se vysmrká u tento
materiál spolu s oděvem se ukládá k dalšímu měření.
K dekontaminaci pokožky zpravidla postačí proud vody, mýdlo
resp. saponát a kartáč. Účinnost se kontroluje průběžným
měřenim. Lze ostříhat nehty, šetrně sedřít povrcli zrohovatčlé
vrstvy pokožky na rukou, nesmi být ale v žádném případě
pokožka poraněna. Někdy jsou používány zvláštní
dekontaminační prostředky. Jestliže došlo jednoznačně
k překročení jedno desetiny nejvyššiho přípustného příjmu,
rozhodne se za účasti pracovníka hygienické služby zpravidla
0 hospitalizaci postiženého na klinice nemoct z povoláni.
Nejen pro určitou možnost léčebných postupů, kleré mohou vóst
ke snížení dávkového úvuzku, ale také proto, aby mohlo být
průběžně sledováno vylučováni rudioizotopu z organizmu močí,
stolicí někdy i vydechovaným vzduchem. Jestliže jde o gama
zářič je možno provést také měření na ccíotělovém počítači.

Na tomto místě je třeba vůbec vysvětlit, proč byly zvoleny
pro rozhodování v rámci pomoci poskytované ozářeným tak nízké
dávky. Je to proto, že se počítá s chybou prvních odhadů
a také chybou měření. Zvolený systém připouští spíš řadu
oznámení přeceňujících stupeň ohrožen!, než to, aby byl
podceněn jeden významný případ.

Zvláštní význam má kontaminace |>ři poranění kůže. Může při ní
dojít k proniknutí významného podílu radioizotopu do
organizmu a ohroženi člověka především důsledkem vnitřní
kontaminace. Proto konečná ušetření provádí. vždy lčkař.

1 u nehod s otevřenými zářiči platí, že je nutno zaznamenat
všechny okolnosti a v uzavřených obalech uchovat všechny
materiály, které mohou vést k upřesnění dávky.

Na exponovaných pracovištích s otevřenými zářiči bývají někdy
i pro laickou první pomoc připraveny léky, které omezují
vstřebávání, nebo zrychlují vylučování některých radioizotopů
z těla. Podávají se co nejdříve při nehodě, neboi tak jsou
nejúčinnější. Postihuji však relativně malou skupinu
radioizotopů, některé jsou náklade a mají krátkou dobu
životnosti. Proto jsou připraveny jen tam, kde je to
odůvodněno rozsahem práce i druhem používaných radioizotopů.

Jak je zřejmé, první pomoc při nehodě se zdrojem ionizujícího
záření předpokládá přerušení dalšího ozařování, případně
dekontaminaci a uklidnění postiženého a vše ostatní je
zaměřeno k zajištěni a uchován! všech údajů a dokladů, které
vedou ke zpřesněn! odhadu obdržené dávky. I to lze pokládat
za pomoc se zdravotnickým dosahem, neboť umožňuje přiměřené
zajištění a ošetření postiženého pracovníka. Postup při
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likvidaci následků nehody už není ubsalicm zdravotnické první
pomoci a je proto uveden v jiné kupitolc.

Závorem lze shrnout: zdruvotnická péče o prucující se zdroji,
ionizujícího záření je zvýšená a cílená při nástupu na
jakoukoliv práci se zdroji záření u je navíc trvalá
a průběžná u pracovníku kontrolovaných pásem. Pruvádí ji ui
na výjimky závodní lékař. Neformální u účelná muže být však
jen tehdy, spolupracujc-li s lékařem aktivně pracovník
i organizace. V případě nehody je rozhodnuti v rámci první
pomoci především v rukou pracovníků samých a odborníka
v ochraně před ionizujícím zářením - dohlížejícího
pracovníka.

LITERATURA:

1. Úmluva o závodních zdravotních službách vyhlásaná vylil.
Min. zahr. v£ci č. 145/1988 Sb.

2. Sflčmice Min. zdrav. č. 49/1967 o posuzování zdravotní
způsobilosti k práci 512, ve znění Směrnice ů.17/1970
Věstníku Min. zdr. částka 9-10,

3. Klener, V.: K otázce lékařského sledování u hodnocení
nemocí z povolán! u pracovníků se zdroji Ionizujícího
zářeni. Pracovní lékařství 35,1983, č. 5, s. 185.

4. Klencr, V.: Pokyny pro případ nehody při práci se zdroji
ionisujícího záření, Ústuv zdruvotní výchovy. Pruhu 1986.
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Další požadavky radiační ochrany při práci s radioaktivními
látkami, které nejsou uzavřeným zářičem.

MUDr. Alenu Ilcribunová, Doo.Ing.Váo1uv Husák,CSc.

Úvod

Kurz Ochranu při práci se zdroji ionizujícího zářent je
zaměřen hluvnč nu radiučnl uchrunu nu prucovištích, která
používají uzavřené zářiče.
/ČSN 40 4301 Uzavřená radionuklidové zářiče. Značení u
osvědčení/. Protože ve výzkumu. zdravotnictví, v poslední
dobo i v zemědělství a jinde je řadu pracovišť, která
používají radiouktivní Jatky, které nejsou uzuvřcným zářičea
/otevřené zářiče/, bylu pro úplnost do sborníku kurzu
zařazena, i tato kapitola, podávající dulší. stručnou informaci
o rudiačně - hygienické problémuticc práce s otevřenými
zářiči.

Poznámky k hodnoceni vnitrní kontaminace

Zdravotní riziko spojené s prucí s otevřenými zářiči
představuje vnitrní kontaminace organismu radioaktivními
lútkumi, která se hodnotí , podobné jako ozáření orguuismu
z vnčjších zdrojů, podle dávkových ekvivalentů záření, které
jednotlivé orgány absorbuji během trváni vnitřní kontaminace.
Závisí přitom nu cestě vstupu radiouktivní látky do organismu
/požitím,vdechnutím,otevřeným poraněním/, na distribuci
v organismu, délce jeho setrvání v organismu a způsobu
vylučováni. Rychlost vylučování radiouktivní látky
z organismu popisuje biologický poločas /dobu potřebná
k vyloučení polovičního vstřebaného množství rud i oukt i vn í.
látky/: kombinuct biologického u fyzikálního poločusu je
efektivní poločas. Pro vystižení časového průběhu kumulace
dávky při vnitřní kontaminaci byly pro účely ocíirany před
zářením zavedeny dva pruktické pojmy: příjem radioaktivní
látky a dávkový úvazek.

Příjmem radioaktivní látky d p jc aktivita, kterou člověk
některou z uvedených cest přijme. Z tohoto množství
radiouktivní látky se část v organismu rutinuje, část se
ihned vyloučí a daJsí část se vyloučí postupně.

Dávkový úvazek (\lj ^QX přiřazuje kuždému příjmu radioaktivní
látky do organismu'v hodnoceném období práce v riziku dávky,
kterou organismus absorbuje během následujících pudesáti let.
Dávkový úvuzek můžeme stanovit podle přijmu, podle vylučované
aktivity /exkrcce/ u podle depu, zjištěného celotělovým
měřením.
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Požadavky na stavební únruvu a vybaveni pracovišť.

Hodnocení rizika vnitřní kontaminace při práci s otevřenými
zářiči a stanovení při mořených ochranných opatření vyžaduje
uvážit aktivitu, fyzikaInů-ehcmickou formu u. rudioLoxioitu
radionuklidu, druli pracovních operucí, vybuvení pracovního
místa izolujícím zařízením, které odděluje pracovníka od
pracovní operace a dul Si podmínky práce.
Podle stavebního uspořádáni a vybavení a s ohledem na
množství zpracovávané radioaktivní látky a další činitele
důležité pro ochranu před vnitřním ozářením se pracovní místa
a pracoviště rozdělují na tři kittc(žorie.
Požadavky na stavební úpravu pracovišť, jejich vybavení,
postup při stanovení kategorie pracovního místa apod. jsou
uvedeny v příloze novely vyhlášky č. 59/1972 Sb.. o ochraně
zdraví před ionizujícím zářením. Podrobné podmínky pro
manipulaci s radioaktivními látkami jsou uvedeny v
ČSN 34 1730 Předpisy pro pracoviště s radioaktivními látkami,
která bude novelizována. /Některé články této normy již
upravila Standardní metoda hlavního hygienika pro postup
orgánů hygienické služby při stanovení kategorie práce a
pracovišť s otevřenými radioaktivními zářiči/.
Pracovištěm I.katcnorie může být vybavená chemická laboratoř
s uspokojivou ventilaci, vybavená digestoři.
Pracoviště 11•kiiteaorie musí být vhodně uspořádáno v několika
místnostech, dobře vybaveno izoLujícími. zařízeními a dobře
ventilováno.
Pracoviště 111.kateunric může být zřízeno jen jako součást
jaderného zařízení nebo jiného odborně projektovaného
pracoviště s otevřenými zářiči. Husí být dokonale
ventilováno, vybaveno izolujícím zařízením hermetizujícího
typu, stavebně uspořádáno do většícli komplexů místností a
musí mít zabezpečenu ochranu okolí.
Kategorie pracoviště je dána pracovním místem s nejvyšší
kategorií. Součástí pracovišť II. a III. kategorie musí být i
místnosti vyhrazené pro skladováni radioaktivních preparátů
/= radioaktivní látka, která není uzavřeným zářičem,je určena
pro další využití a je provázena průvodním listcm-ČSN 40 4001
"Radioaktivní preparáty, značení a průvodní list"/, pro
skladování radioaktivních odpadů, měřící místnosti,
místnosti, kde je dovoleno jist, pít a kouřit apod. Stoly,
podlahy a další zařízení, musí mít hladký, snadno omývatclný
povrch, na přechodu stěn a podlahy musí být vytvořeno
zaoblení /požlábek/, spád podlah musí být ke gule,která nava-
zuje na samostanou jímku. Pracovníky je třeba vybavit
ochranným oděvem a ochrannými pomůckami podle typu pracovní
operace, zpracovávaného nuklidu apod. /dálkové manipulátory,
gumové rukavice, galoše, zástěry, ochranné štíty, respiratory
uj./. Zářič se zásadně nesmí brát holou rukou, nesmí se
pipetovat ústy, pracovat s nezhojenou ranou apod.

Postup při kategorizaci uracovníeh niist a pracovišť.

Pro stanovení kategorie pracovního místa je třeba znát druh,
chemickou formu, aktivitu a radiotoxicitu radionuklidu, se
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kterým se bude prucovut, druh prucovnf operace, vybaveni
pracovního místu izolujícím zařízením u Jal SI podmínky práce.
Třída rudiotoxicity používaného rudionuklidu závisí nu ročním
limitu jeho přijmu vdechováním u jiných faktorech /tub.l/. Na
jednom pracovním místě určité kategorie se smí současně
pracovat jen s takovýn onožstvía rud ioaktivni lútky, aby
aktivita v ni obsaženého rudionuklidu nepřesnil Iu mez,
stanovenou pro tuto kategorii v tub.2.

Třída
radlotoxicity
- m

1 (vyookí)

Z (vyoňí střední)

} (niiflf otrudní)

4 (n i sk i )

llmotnOBt odpovídající
l imitu příjmu vdoclioviSním

pod 100/UB

pod 1D0,ug

100.ug ni 10 mg

pod 10 mg

pod 10 mg

nad 10 mg

Limit příjmu
vdechováním

pod 40 leBq

40 kBq a£ 4 MBq

pod 4 KBq

4 UBq s i 400 MBq

nad 400 MBq

bez osraezoní

Tab.l: Třídy radiotoxicity radioaktivních látek

KateRorle
pracovního
místa

I .

I I .

III.

1

400

40

4

Id).

MBq

GBq

Třída radlotoxlol ty

4U

4

100

MBq

OBq

GBq

4

4U0

40

3

GBq

OBq

TBq

4

400

40

4

GBq

TBq

PBq

Základní typ
izolujícího
zařízení

bSíná digestoř

radioolienlcká
digestoř

podtlnková
hermetlzovaná
oltřín

Tab.2: Mezní aktivity pro práci na pracovním místě s
otevřenými zářiči
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Tyto nuzní uktivity pluti pro základní pracovní opruce, pro
něž je v tubulec 3 uveden násobí tel 1 u pro základní
izolující zařízení dané kategorie, pro něž je v tabulce 4
uveden taktéž násobitcl 1. Pro jiné prueovnl operuec u pro
jiná izolující zařízení nesmí uktivitu radionuklidu
přesáhnout oezní aktivitu, dunou součinem hodnoty, uvedené
pro určitou kutegorii v tub.2 u udpovfdujfeieh násobítelů v
tub. 3 a 4. V jedné místnosti může být i více pracovních
míst. pokud kuždč tvoři z hledisku rizika vnitřního ozářeni
samostatný celek /organizace práce,izolující zařízeni apod./.
Na pracovním miste III. kategorie je přípustné provádět i
práce, při nicliz je nezbytné překročit mezní aktivitu,
stanovenou podle odstavec S tab.2: tyto práce však smi být
konány pouze podle prucovního postupu předem schváleného
orgánem ochrany před ionizujícím zuřením.
Před zuhájením každé práce s otevřenými zářiči musí být její
přípustnost posouzena orgánem ochrany před ionizujícím
zářením, pracoviště schváleno, povoleno používáni
rudioukti vnicli prepurátů u seli váleny vnitřní předpisy
/prueovnl řád včetně monitorovacího řádu a pokyny o postupu
při nehodě/, které vycházejí z konkrétních podmínek
pracoviště. Kontrolované pásmo se vymezuje vždy nu prucovišti
III. kategorie u zpruvidlu i ;iu prucovišti II. kulegoric.
Nezávisle musí být uplutňovány požuduvky nu ochrunu před
zevním ozářením, kteró s kategorizací pruci s otevřenými
zářiči přímo nesouvisí.

Monitorováni objemové aktivity v ovztluží uracovišť

Pravidelné monitorování ovzduší soustavným měřením objemových
aktivit rudiunuklidů v ovzduší se provádí již nu pracovních
místech, kde uktivitu přesahuje horní mez, stanovenou pro
prucovní místo II. kutegoric, nebo v přípudě tčkuvých
sloučenin u prašných operuci i horní mez, stanovenou pro I.
kutegorii: v těchto případech se všuk počítá s možností
vzájemné zastupitelnosti osobního monitorováni ovzduší nu
pracovním místě.
Měření objemové uktivity ve vzduchu se zpruvidlu provádí tuk,
že se vhodným zařízením prosúvá vzduch místnosti přes vhodný
filtr. Aktivity rudionuklidů usazených na filtru se měří
např. scintilačníra detektorem. Změřená objemová aktivita ve
vzduchu se vyjadřuje v Bu,.m a porovnává se se stanovenými
referenčními úrovněmi nebo odvozenými hodnotami z ročního
limitu příjmu inhulucí.

Monitorování kontaminace povrchů.

Povrchovou konluminucí se rozumí přítomnost radioukt.ivních
látek na povrchu pracovních ploch, nu oděvu, nu povrchu tělu
upod. Z kontaminovaných povrchů mohou rudiouktivní látky
postupovut různými eestumi do orgunisinu. Nupř. uniká-li
radioaktivní látku z kontarai novunclio povrchu du vzduchu v
podobě ucrosolů, pracovník dýchá kontůminovuný vzduch. Jinou
možností je přenos látky potravou, má-li pracovník
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kontaminovány ruce.
Monitorování povrchové kontaminace rudionuklidy nu
pracovištích s otevřenými zářiči má za cíl signulizovat
odchylky od správných pracovních postupů, nedošlutečnou
funkci či sclliání bariér bránicích rozptylu radioaktivních
látek a nedostatky v udržování čistoty nu pracovišti.
Překročeni stanovených hodnot. odvozených limitů nebo
vyšetřovucích úrovni pro povrchovou kontuminuci je podnětem k
vyšetření důsledků i příčin kontaminace u posoudit, zdu
nemohlo dojít k vnitřní kontaminaci prucovnllú.
Odvozenu vyšetřovací úrovně povrchové kontuminaee se stanoví
podle místních podmínek nu prucovišti juko horní mez hodnot
povrchové kontaminace, které při zachováni všech zúsud
bezpečné práce doprovázejí normální provoz. Pracoviště musí
být vybaveno vhodnými přístroji dostatečné citlivými ke
změřeni těchto hodnot.

Pokud to nezbytně vyžuduji podmínky provozu, nemají odvozeno
limity u vyšetřovací úrovně být stanoveny výše než směrné
hodnoty plošné aktivity, uvedené v tabulce 6. Směrné hodnoty
byly odvozeny tak, aby ani při časté nebo dlouhodobé
kontuminuci velkých ploch nedošlo zevním nebo vnitřním
ozářením k překročení základních limitů.

Pracovní operace

Typ

Skladování

Jednoduché
práce
s roztoky

Běžné práce
s roztoky

Složité práce
a roztoky a
Jednoduché
práce za nuchn

Složité práce
za sucha a
prašné práce

Příklady

Skladováni na vyhrazeném místě,
přenáůoní a měření v uzavřených
nádobách, pobyt lidí o aplijcovánými
radionuklldy

1'Hprava a řoděuí roztoků, eluco
~ generátoru, příprava a měření
otevřených vzorků, Qplikaco radionu-
klldů lidem, laboratorní chov zvířat
o aplikovanými radionuklidy

Chemické analýzy a jednoduché
syntézy, pokusy se zvířaty a apliko-
vanými radionuklidy

oyntesy ve složití sklenóné aparatu-
ře, práce s těkavými látkami, prúce
a rizikem rozatříknutí a rozlití,
manipulace n práaky, aplikace rodio-
nuklidl laboratorním zvířatům

DrouSení, rozpraSovdní roztoků
a pevných látek

naoobltel

100

10

1

0,1

0,01

Tab. 3: Násobí tele pro pracovní operace
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Izolující zařízení

Podtjaková hermetizovaná
akřín a rukavicemi nebo
manipulátory, (izolující
dýchací přístroj)

Částečně hermetlzovaná
podtlaková skříň

Uzavřený eluční a podobný
systém

Radigohemická digestoř,
skříň a laralnárníra
prouděním

Volná plocha a pracovní
stul v místnosti so
sestupným larainárním
prouděním

Bžžná chemická digestoř

Skříň bez ventilace
(obličejový Štít)

Volná plocha a pracovní stůl

Kategorie pracovního místa

I.

10

10

1

1

1

1

0,1

0,01

II. III.

10

1

1

1

1

0.1

0,01

ID"3

1

0,1

0,1

0,01

0,01

10-3

io-4

10-5

Tab. 4: Ndsobitelé pro izoluj let zařízení
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Tab. 5: Kategorizace pracovních mist pro práci v otevřenými
zářiči
/ příklad pracoviště II. kategorie /
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Pravidelné monitorování povrcliuvó kontura i nace musí být
zavedeno na všech pracovištích s otevřenými zářiči v rozsahu
přiměřeném kategorii jednotlivých pracovních míst. Měřeni
povrchové kontaminace pracovního místu a osob se musí
uskutečnit -též vidy po skončeni práce. Předměty a osoby musí
být proměřeny při opuštěni kontrolovaného pásma.
Kontuminaci povrchů radioaktivní látkou mů/cnc ujistit dvěmu
postupy:
metodou stčru nebo přímým měřením pomocí vhodného přístroje
/monitoru/.
Metoda stčru se používá zejména v přípudč, kdy je nutno
měřit velmi nízké aktivity na površích, nebo jcdná-li se
o měření na pracovištích s poměrně vysokou úrovní zevního
zářeni, která znemožňuje přímé měřen! přístrojem. Při metodě
stžru se postupuje tak, že vhodným materiálem /buničitou
vatou, filračním papírem/ zvlhčcným vhodnou tekutinou /voda,
kyselina citrónová, komplexem/ se otře plocha o rozměrech 10
x 10 cm, příp. větší. Materiál se uloží do nádobky /kelímku/
a změří se detektorem. Plošná aktivita přítomná na povrchu se
vypočte ze vztahu

100.1
t kBq.nT2 J

k.Ep.P

kde 1 je změřená četnost impulsů (imp.s ), k kalibrační
faktor (imp.s Bq" 1), který se stanoví měřením vzorku o známé
aktivitě ve stejné geometrii, která bylu použita při měření
steru. Up účinnost setřeni aktivity z povrchu, tj. frakce
setřené aktivity z celkové aktivity přítomné na povrchu (%) u
P setřená plocha (m ).
Účinnost steru lip závisí na fyzikální a chemické povaze
radioaktivní látky a na druhu povrchu /sklo, linoleum,
umakart, dřevo aj./
Účinnost Ep je třeba zjistit experimentálně pro dané
povrchy a radiouktivní Jatky. Není-li lip tímto způsobem
stanovena, do uvedeného vztahu se obvyklo dosazuje Up = 10%.
Předností metody steru je vysoká citlivost, nedostatkem muže
být značná nejistota ve stunovení povrchové kontaminace,
není-li známa účinnost steru lip.

Pro prime moření kontaminace se používá přenosných
i nepřenosných měřičů kontaminace vybavených CM trubicemi,
sciiitilučnimi detektory, proporcionálními detektory /např.
měřiče typu RK-67 a RKP -1-2, univerzální rudiometry typu
RUST-3 a. URL-2, X monitor uj./ Přistrojc s celokovovými
válcovými GM trubicemi jsou vhodné pro měření kontaminace
zářiči beta s vyšší energií ( J 3 lI. 3 2P, y o Y a j . ) . Jejích
nevýhodou je nulová nebo velmi nízká citlivost pro zářeni
gama a beta s velmi nízkou eneruii. Koiituroinauc zářiči betu
a guma s velmi nízkou energií (125I, 3II, C) se měří pomocí
proporcionálních počítačů plněných xcnonem, které jsou však
obtížně dostupné: v případě 3II se obvykle používá jen metodu
steru /aktivita steru se musí měřit v přístroji s kapalnými
scintilútory/. Pro detekci zářičů gama jsou rovněž vhodné
měřiče kontaminace vybavené seintilučním krystalem Nul (TI).
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Jc-li energie gama záření velmi nízká /např. 30 keV u A •'I/
je výhodné, nby scintilačnl krystal byl tenký /tloušťka'
3 cm/.

Tab.6: Směrné hodnoty plošné aktivity pro stanoveni
odvozených limitů a vyšetřovacích úrovní povrchové
kontaminace - ac /kBq . n /
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Dekontaminace

Pracovníci se zářením se musí snažit předcházet kontaminaci
pracovních ploch, oděvů a rukou. Někdy je však obtížné
kontaminaci zabránit i při pečlivém dodržováni zásad bezpečné
práce s otevřenými zářiči. V takovém případě je nutné ihned
zamořenou plochu dekontaminovat, t.j. odstranit radioaktivní
látky z povrchu. Kontaminaci je třeba snížit na nejnižší
úroveň, jakou lze opakovanými postupy dosáhnout.
Při jakémkoliv použití dekoutuminačnicli postupů je nutné dbát
na to, aby se při nich zbytečně nezvětšovala konturainovuna
plochu /např. rozmýváním apod./.Zásadně je třeba brát v úvahu
nejen kontaminující radionuklid, ale i jeho chemickou formu a
materiál zasaženého povrchu /nasáklivost, drsnost, smáčívost
atd./.
Při dekontaminaci se používají metody fyzikální, chemické a
fyzikálně-chcmickč. K fyzikálním metodám patři např. čištěni
kartáčem, odsávání aj. Chemické metody jsou nejpoužívanější -
při menších kontaminacích vystačíme s vodou a mýdlem, jindy
je třeba omývat povrchy kyselinami, hydroxidy, emulgátory a
detergenty, roztoky komplexotvorných činidel apod. Chemické
postupy jsou účinnější, když se doplňují postupy fyzikálními,
např. drhnutím kartáčem, zahříváním aj.
Dekontaminace rukou a kůže se provádí nejčastěji jen vodou a
mýdlem a použitím měkkého kartáčku. Zvláštní pozornost musí
být věnována nehtům a kůži mezi prsty. Při opakovaném myti
pokožky nesmí dojit k jejímu poškození, aby nebyla usnadněna
vnitřní kontaminace organismu.

Uváděni radioaktivnlcn látek do životního prostředí a
radioaktivní oduudv

a/ Organizace a osoby, používající radioaktivní látky musí
dbát na to, aby tyto látky nebyly zbytečně zaváděny do
životního prostředí a aby vznik odpadů s obsahem
radioaktivních látek byl omezen na nezbytnou míru.

Kapalné odpady.
Voda znečištěná radionuklidy smí být vpouštěna do veřejné
klimatizace nebo vodotečí, jen pokud jsou splněny tyto
podmínky:
V případě vypouštění odpadní vody do veřejné klimatizace
součet podílů hodnot aktivity A jednotlivých radionuklidů
v jednom krychlovém metru vody a hodnot limitu příjmu
požívsVním Ip L není v žádném dnu v průměru větší než jedna.
V případě vypouštěni odpadni vody do vodotečí není uvedený
součet větší než jedna setina.

P,ř i k I a d : Předpokládejme, že odpadní voda obsahuje jen
I- Zmíněnou podmínku pro vypouštění odpadní vody do

veřejné kanalizace můžeme napsat takto:

A (131D
TTZ < 1
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Jelikož I L (
1 3 1I) = q y p ý

y 1 m 3 vouy nesmi překročit 1 MBq. Je-]i v odpadni
I odsazen i I, pak musí být splněn vztah

1 MBq, vyplývá odtud. že aktivitu 1 3 1 I
i i d vodě vedle

A (131I)

_ /131TI

A (125I)

Limit.příjmu požíváním je u 1 2 5 i stejný jako pro * *I,t.j. 1
Mlkj. Odpadni voda obsahující obu radionuklidy smí být tedy
vypuStěnu do veřejné kunulizacc za podmínky, že např.
aktivitu 1 2 3 I nepřekročí 0,5 MBq a aktivita 1 3 1 I
rovnčž 0,5 MBq.

p
nepřekroč!

Tuhé odpady.
Látky a přcdmčty znečištěné radionuklidy. smčjf být ukládány
s běžným tuhým komunálním nebo průmyslovým odpadem pokud jsou
splněny současně tyto podmínky:

so'.ict podílů hodnot aktivity jednotlivých radionuklidů v
jednom kilogramu látky a hodnot limitů příjmu používáním není
včtši než jedna setina:

příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 m od povrchu
není větší než 0,1/uSv.h-1:

povrchová, kontuminacc rudionuklidy nepřevyšuje plošnou
aktivitu 300 kBq.nT2 (u zářičů ulfa 30 kBq.m- 2):

Na řízenč veřejně u průmyslově skládky mohou být látky u
předměty ukládány pokud není překročen desetinásobek
uvedených hodnot.

Plynné oduadv.
Vzduch znečištěný radionuklidy smi být vypuštěn do ovzduší
jen pokud součet podílů hodnot aktivity jednotlivých
radionuklidů v jednom krychlovém metru vzduchu a hodnot
limitů příjmů vdechováním těchto radionuklidů není v žádném
dnu větší než jednu desetitisícinu. Jdc-li o rudioaktivní
plyny, pro něž není stanoven limit přijmu vdechováním
použije se limit průměrné objemové uktivity násobený 2 400 m .

Orgán ochrany před zářením může omezit aktivitu, kterou smí
organizace vypouštět, ukládat nebo spalovat, stanovením
autorizovaného limitu, nebo případně tím,že stunoví pro
organizaci nižší hodnoty, než jsou uvedeny shora. Přitom se
přihlíží zejména k objemům vzduchu, vody u ostatních
odpadních látek nebo jiným závažným okolnostem,
b/ Pokud nelze odstranit odpadní látky a nepoužitelné

předměty do životního prostředí podle výše uvedených
podmínek, představuji takové látky a přednčty "rud io-
aktivnt odpad".Organizace musí zubczpečit.uby radioaktiv-
ní odpady byly před konečným odstraněním bezpečně skludo-
vány a vhodně upraveny.
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Zajišťováním odvozu u uskladněním rudiouktivnich odpadů je v
ČR pověřena Fa NYCOM, odbor ekologie /správa úložišť/,Radiová
1, Praha 10. Dotace SÚJB - Státní úřad pro jadernou
bezpečnost v Praze.
Tato organizace přijímá radiouktivnl odpady upravené podle
směrnice "Podmínky převzetí radioaktivních odpudů k odvozu
a uskladněni v ústředním úlužišti", jež je platná od
1.7.1985.
Kapalnó odpady se musí zpevnit v uzavírátelnó nádobě z
nctříštivčho materiálu:
a/ v případe kapaliny přimícháním do tuhnoucí směsi' nebo,

pokud by taková směs netuhlu, přidáním -takového množství
nasáklivé látky, chemicky údolné vůči kapalnému odpadu,
které by kapalinu bezpečně pohltilo

b/ v případě předmětů nebo nádob obsahujících kapalinu tyto
obklopit takovým množstvím nasáklivé látky, které by bylo
schopno pohltit veškerou kapalínu uzavřenou v těchto
předmětech. Biologické odpady je "třeba konzervovat
chlorovým vápnem, vložit du sáčků z plastu a neprodyšné
uzavřít.

Takto upravené kapalné a pevné odpady vložit do
uzavíratelného ocelového sudu z oboustranně pozinkovaného
plechu nebo černého nckorodovarióho plechu opatřeného nátěrem.
Vnitřní nádobu s odpadem vložit do vnější nádoby s předem
vybetónovaným zatuhlým dnem, prostor mezi nádobami a nad
vnitřní nádobou doplnit betonem:
vrstva betonu mezi vnitrní a vnější nádobou musí být silná
nejméně S co. Vnější nádoba se musí vhodně označit. Dále se
musí zajistit, aby povrch skladovucích nádob nebyl
kontaminován více než stanovená hodnota plošné aktivity v
klk)/cm . Pokud se nejedná o biologické odpady. pevné a
upravené kapalné odpady, je možné umisťovat je v uzuvíratclné
nádobě bez použití vnitřní nádoby. Přitom je ale nutné
dodržet podmínku vrstvy betonu li tloušťce minimálně 5 cm mezi
tímto odpadem a vnější nádobou /včetně dna a víka/. Ve
vzdálenosti 5 cm od povrchu skladovucí nádoby nesmí příkon
dávkového ekvivalentu překročit 1 mSv.h— . Uvedené směrnice
pro převzetí radioaktivních odpadu zašle na požádání ŮVWR,
233 - odělení služeb. Radiová 1,102 27 Praha 1O.
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Měření a-metrologie
Ing. Vladimír Kulich, CSc.

Metrologie je technický u vědní obor, který zulirnujc poznatky
týkujioí se měřeni. Náplní metrologie jsou především měřící
jednotky (suustuvu jednotek, jejich realizace etalony),
měřeni (metody, zpracováni výsledků, teorie chyb,
pozorovatelé), měřidla a měřici přístroje. Metrologie se také
zabývá stanovením fyzikálních a technických konstunt [1].

Metrologie zasaliujc do všech oborů lidské činnosti a proto
právní předpisy závazně upravuji vybrunč aspekty této
discipliny, zejména jcdná-li se o veřejný zájem na
zajišťováni jednotnosti a správnosti měřidel a měření. [2].

Hěřidia slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu
s nezbytnými pomocnými měřícími zařízeními se členi dle [3]
na :
a) etalony
b) stanovená měřidla
c) pracovní měřidlu
d) referenční materialy

Etalon měřici jednotky anebo stupnice určité veličiny je
měřidlo sloužící k realizuci a uchování této jednotky nebo
stupnice u k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Stanovená měřidla jsou měřidla, která stanovil Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii u státní zkušebnictví
(ÚNHZ) k povinnému ověřováni s ohledem nu jejich význam pro
ochranu správnosti obchodního styku nebo pro ochrunu zdraví,
životního prostředí, bezpečnosti práce i jiných veřejných
zájmů. Úřud zveřejňuje druhový seznam stanovených měřidel, ve
Věstníku ÚNHZ s uvedením doby platnosti ověřeni jejich
jednotlivých druhů.

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani
stanoveným měřidlem. Tato kategorie měřidel je v praxi
nejpočetnější.

Referenční materiály jsou materiály nebo látky přesně
stanoveného složení nebo vlastnosti, pouzívuné zejménu pro
ověřováni nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování mčřícícli
metod a kvantitativní určování vlastnosti materiálů.

Jednotnost měřidel a měření je zul úžena na schématech
návaznosti, která specifikují schopnost výsledků měřeni
prokázat na každé úrovni pro danou zákonnou měřící jednotku
vztah k příslušnému etalonu vyššího řádu.

Surávnost měřidel a měření specifikuje soubor všedi
vlastností měřidel zabezpečujících jejich požadované
octroiogické parametry a současně vyjudřujc míru shody mezi
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výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené veličiny [4].

Jednotnost a správnost měřidel a měřeni se zajišťuje
ověřováním nebo kalibraci měřidel.

Ověřením měřidlu se potvrzuje, že měřidlo ná požadované
metrulogické vlastnosti a že odpovídá ustanovením prúvnfch
předpisů, technických norem i dalších technických předpisů,
popřípadě schváleného typu. O ověření měřidla vydá
mctrologický orgán ovčřovaci list nebo se měřidlo opatři
úřední značkou. Základem úřední značky ověřeni měřidla jsou
písmena "CM" přidělená Českému metroLogickému institutu
a písmeno "K" přidělené státním mctrologickým střediskům.
Právní význam obou značek je rovnocenný. Značky jsou doplněny
kúdem mctrologického orgánu, který provedl ověření,
přiděleným Úřadem a pro měřidla určená k novému ověření též
posledním dvojčíslím roku ověření [5]. Poškozování nebo
pozměňování platných úředničil značek je zakázáno. Ověřování
nemohou provádět střediska kalibrační služby, ale pouze
mctrologickc orgány.

Při kalibraci se metrologické vlastnosti měřidla porovnávají
zpravidla s etalonem organizace. Svým způsobem se jedná
o jednodušší formu ověřování měřidel. Po právní stránce je
však ověřování úkonem veřejnoprávním, kalibrace
soukromoprávním. O kalibruci pracovních měřidel rozhoduje sám
uživatel bez kontroly ze strany orgánů státní metrologie.

Platnost ověření měřidla zaniká a tím je vyřazeno z Funkce,
pro kterou bylo ověřeno, jestliže

a) uplynula dobu jeho platnosti
b) byly provedeny změny nebo úpravy měřidlu,jež mohou

ovlivnit jeho mctrologickč vlastnosti
c) měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztrutit některou

vlustnost rozhodnou pro jeho ověření
d) byla znehodnocenu nebo odstraněna úřední značku
c) je zjevné, že i při neporušeném ověření měřidla ztratilo

toto měřido pozudovu.no mctroLogické vlustnosti

Mezi hlavní úkoly orgunizucí putří především vedení evidence
používaných stanovených měřidel a hlavních etalonů
podléhajících novému ověření s dutem posledního ověření.
Organizace předkláduj í tato měřidla k ověření.. Organizace
zajišťují jednotnost a správnost měřidel a měření a jsou
povinny vytvořit roctrologickč předpokludy pro ochrunu zdraví
pracovníků, bezpečnosti práce u životního prostředí přiměřeně
ke své činnosti.

Pro orgunizuce je důležité sledovut Věstník ÚNMZ, kde jsou
kromě jiného publikovány výměry se seznamy stanovených
měřidel. Tyto seznamy jsou publikovány pro přehlednost
zpravidla v úplnosti jednou ročně.

Základní ochrunu veřejných zájmů je ve všech metrologických
zákonccli světu zuj i stěnu povinností uživulele předkládat
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stanovená měřidla k periodickému ovčřcní. Stanovená měřidla
i hlavni etalony podléhají povinnému ověřováni. Podle [3]
může být Úřadem organizaci uložena pokuta až do výše 200 000
Kč pokud mj. použila stanovené měřidlo bez platného ovčřcní
k účelu, pro který byl předmětný druh mčřidla vyhlášen jako
stanovený. Seznamy stanovených měřidel obsahují doby
platnosti ověřeni prováděného periodicky. Vyhlášeni
stanovených měřidel lze provést v podstatě dvojím způsobem
- podle účelu nebo druhu měřidla. U hlavních etalonů stanoví
dobu platnosti ověřeni metrologieký orgán podle technického
stavu etalonu a s přihlédnutím ke stanovisku uživatele.
Správnost ostatních měřidel zajišťuje uživatel obvykle
porovnáním měřidla s hlavním etalonem, není-li vhodnější jiná
metoda. Lhůty této kalibrace si ovšem určuje sám podle
vlastnosti měřidla, způsobu a četnosti měřeni, významu měřeni
apod. [2].
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Nejčastěji používané zkratky

IZ ionizující záření
ZIZ zdroj ionizujícího zářeni
OZ ochrana před zářením
OB ochrana před zářením a bezpečnost zdrojů
BZ bezpečnost zdrojů
CSOD Celostátní služba osobní dozimctric.s.r.o.
RZ radioaktivní zářič
ÚRZ uzavřený radioaktivní zářili

1CRP Mezinárodni komise pro radiologickou ochranu
UNSCEAR Vědecký výbor pro účinky atomárního záření
VI10 Svčtová zdravotnická organizace
IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii
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