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Predhovor

1) Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC týkajúce sa otázok spracovaných technickými komisiami, v ktorých sú
zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej možnej miere medzinárodnú zhodu v názore
na spracúvaný predmet.

2) Tieto rozhodnutia majú formu medzinárodných odporúčaní a v tomto zmysle sa prijímajú v národných komitétoch.

3) Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty prevzali text
odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, v akom to dovoľujú národné podmienky. Akýkoľvek
rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcimi národnými predpismi treba v národnom dokumente jasne čo
najpresnejšie vyznačiť.

Úvod

Túto normu vypracovala subkomisia 45B Prístroje na ochranu pred ionizujúcim žiarením technickej komisie
IEC/ TC 45 Prístroje jadrovej techniky.

Text normy je založený na dokumentoch:

Pravidlo
6 mesiacov

45B(CO)80

Správa
o hlasovaní

45B(CO)90, 90A

Pravidlo
2 mesiacov

45B(CO)103

Správa
o hlasovaní

4SB(CÔ)105A

Úplnú informáciu o hlasovaní za prijatie tejto normyjemožnénájsťv správeo výsledkuhlasovaniavuvedenej tabuľke.

Citované normy

IEC 60038: 1983 Normalizované napätia IEC

IEC 60050 (151): 1978 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické zariadenia

IEC 60050 (391): 1975 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 391: Detekcia a meranie ionizujúceho
žiarenia elektrickými prostriedkami

IEC 60050 (392): 1976 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 392: Prístroje jadrovej techniky - dodatok
ku kapitole 391

IEC 60068-2-27:1987 Základné skúšky vplyvu vonkajších činiteľov prostredia. Časť2-27: Skúška Ea a návod: Údery

IĚČ 60086: 1987 Primárne články a batérie.

IEC 60278:1968 Dokumentácia dodávaná s elektronickými meracími prístrojmi •-..:••:

IEC 60293: 1968 Napájacie napätie pre tranzistorové prístroje jadrovej techniky

ĽEC 60359: 1987 Vyjadrovanie vlastností elektrického a elektronického meracieho zariadenia

IEC 60801-3: 1984 Elektromagnetická zlučiteľnosť zariadení na meranie a riadenie priemyselných procesov.
Časť 3: Ustanovenia p poliach elektromagnetického žiarenia

IEC 61017-2: 1994 Prenosné alebo inštalované merače žiarenia X a gama na monitorovanie životného prostredia.
Časť 2: Integrujúce prístroje

IEC 61018:1991 Prenosné prístroj e pre široký rozsah dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónov na radiačnú
ochranu pri mimoriadnych okolnostiach
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Ďalšie citované normy

ISO 4037-1: 1996 Referenčné rôntgenové žiarenie X a gama na kalibráciu dozimetrov a meračov dávkového príkonu
a na stanovenie ich reakcie vyjadrenej ako funkcia fotónov.
Časť 1: Charakteristiky riadiace a navrhovanie metód . . .
ISO 4037-2: 1997 Referenčné rôntgenové žiarenie X a gama na kalibráciu dozimetrov a meračov dávkového príkonu
a na stanovenie ich reakcie vyjadrenej ako funkcia energie fotónov.
Časť 2: Dozimetre pre meranie žiarenia na príkony energie od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

ISO 6980:1996 Referenčné žiarenie beta na kalibráciu dozimetrov a meračov dávkového príkonu ana stanovenie ich
citlivosti vyjadrenej ako funkcia energie žiarenia beta

Kapitola 1 - Všeobecne

1 Rozsah platnosti

Táto medzinárodná norma platí pre prenosné a inštalované prístroje určené na meranie kermového príkonu vo vzduchu
v rozsahu od 30 nGyiT1 do 10 uGy.lT1 (3 urad.h"1 do I mrad.h"1) žiarenia X alebo gama s energiou od 50 keV
do 1.5 MeV *). Ak sa predpokladá použitie prístroja na meranie kermového príkonu vo vzduchu v okolí jadrového
reaktora produkujúceho žiarenie s energiou 6 MeV, musí sa stanoviť reakcia pre túto energiu.

Na radiačnú ochranu tieto prístroje minimálne obsahujú:

- detekčnú jednotku (napr. ionizačnú komoru, GM detektor, scintilačný detektor atď.);

- meraciu jednotku vrátane zobrazovacej jednotky, ktorá môže byť pripojená pevne alebo káblom, alebo je
spoločne s detekčnou jednotkou zabudovaná do jedného prístroja. Inštalované zariadenie môže obsahovať aj
jednotku na kontinuálny záznam (napr. grafický zapisovač, záznam na magnetickú pásku alebo telemetrické
zariadenie). Požiadavky tejto normy sa dajú použiť aj na prístroje používajúce integráciu ionizačného prúdu,
početnosti impulzov a podobne na získanie strednej hodnoty meraného kermového príkonu vo vzduchu.

Pre uvedené prístroje táto norma stanovuje všeobecné vlastnosti, všeobecné skúšobné postupy, radiometrické
vlastnosti, elektrické, mechanické a bezpečnostné vlastnosti, vplyv okolia na meranie a aj identifikačné osvedčenie.

Prístrojom merajúcim kermu vo vzduchu pomocou integrácie signálu z detektora sa bude zaoberať IEC 61017-2.

Norma neplatí pre termoluminiscenčné dozimetrické systémy či pre ďalšie pasívne integrujúce prístroje.

Norma sa nezaoberá meraním žiarenia beta.

2 Predmet normy

Ožiarenie jednotlivcov z obyvateľstva externým žiarením produkovaným jadrovými a inými zariadeniami podlieha
kontrole a podstatná časť tejto kontroly pozostáva z merania úrovne žiarenia v životnom prostredí v okolí týchto
zariadení 2\

Určenie kermového príkonu vo vzduchu v životnom prostredí od žiarenia X a gama je obťažné/Pozadie kermového
príkonu vo vzduchuje zložené z príspevkov z prírodných zdrojov, ako kozmické žiarenie a terestriálna rádioaktivita,
od umelej rádioaktivity, ktorá pochádza z prevádzky jadrových zariadení a zo spadu od skúšok jadrových zbraní.
Navyše prírodné pozadie kermy vo vzduchu sa mení v čase a priestore.

Predmetom normy je definovanie funkčných vlastností pre prenosné alebo inštalované prístroje na meranie kermového
príkonu vo vzduchu v životnom prostredí. Ak sa požadujú iné veličiny dávky alebo expozície na použitie na uvedené
účely (napr. priestorový dávkový ekvivalent), môže sa norma uplatniť na funkčné vlastnosti prístroja na meranie týchto
veličín. Napr. pre požiadavky na radiometrické parametre sa použijú rovnaké číselné hodnoty, ale konvenčné pravé
hodnoty sa vyjadria pre iné veličiny (napr. priestorový dávkový ekvivalent), a nie pre kermu vo vzduchu. Pre dávku
absorbovanú vo vzduchu, ktorá používa rovnakú jednotku ako kerma vo vzduchu (gray), je možné použiť rovnaké
číselné hodnoty ako pre kermu pri podmienke elektrónovej rovnováhy.

1) Rozsah 50 keV až 1,5 MeV bol vybraný tak, aby pokryl energie najdôležitejších prírodných a umelých rádíonukiidov emitujúcich
fotónové žiarenie, ktoré prispieva ku kermovému príkonu vo vzduchu v životnom prostredí.
2) Požiadavky stanovené v tejto norme sa vzťahujú k normálnemu prevádzkovému zariadeniu. Ak by mal byť prístroj použiteľný pri
mimoriadnych okolnostiach, vzťahovali by sa na prístroj aj požiadavky IEC 61018, obzvlášť pokiaľ ide o vlastnosti pri preťažení.
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3 Názvoslovie

3.1 Definície

S výnimkou ďalej definovaných termínov sú všetky definície v Medzinárodnom elektrotechnickom slovníku (IEV)
(IEC 50), hlavne v IEC 60050(391), 60050 (392) a v IEC 60359.

Na účely tejto normy sa používajú definície:

3.1.1 prenosný merač kermového príkonu vo vzduchu: merač konätruovaný tak, aby bol ľahko prenosný (pozri 5.3),
určený na meranie kermového príkonu vo vzduchu od žiarenia X a gama na rôznych miestach; pozostáva z jedného
alebo viacerých detektorov žiarenia a z príslušných zariadení alebo funkčných jednotiek

3.1.2 inštalovaný merač kermového príkonu vo vzduchu: merač pri normálnych okolnostiach pevne uložený na
jednom mieste; môže mať prostriedky na záznam kermového príkonu vo vzduchu a na diaľkové odčítanie údajov, napr.
telemetriu

3.1.3 konvenčné pravá hodnota veličiny: najlepší odhad hodnoty veličiny určený pomocou primárneho alebo
sekundárneho etalónu alebo pomocou referenčného prístroja, ktorý bol kalibrovaný primárnym alebo sekundárnym
etalónom

3.1.4 chyba merania: rozdiel medzi meranou hodnotou veličiny Kj a konvenčné pravou hodnotou KT tejto veličiny
v bode merania

3.1.5 reakcia prístroja R: pomer meranej hodnoty ku konvenčné pravej hodnote

3.1.6 relatívna chyba merania I: pomer chyby merania a konvenčné pravej hodnoty meranej veličiny uvádzaná
v percentách; vyjadruje sa vzťahom:

KT

3.1.7 relatívna základná chyba: relatívna chyba merania prístroja pre danú veličinu pri použití daného referenčného
ionizujúceho žiarenia a pri daných referenčných podmienkach

3.1.8 variačný koeficient V: pomer odhadu smerodajnej odchýlky s a aritmetického priemeru x série n meraní xř daný
vzťahom:

3.1.9 referenčný bod prístroja: fyzická značka na prístroji, ktorá sa použiva pri jeho umiestnení v bode, kde je známa
konvenčné pravá hodnota meranej veličiny

3.1.10 skúšobný bod: bod, kdeje referenčný bod prístroja a kde je známa konvenčné pravá hodnota kermového príkoriu
vo vzduchu. Pri všetkých skúškach, kde sa používa ionizujúce žiarenie, musí byť referenčný bod prístroja umiestnený
v skúšobnom bode a s výnimkou skúšky reakcie v závislosti od uhla dopadu žiarenia je v polohe podľa údajov výrobcu,
tzn. ionizujúce žiarenie dopadá v kalibračnom smere, ktorý je stanovený výrobcom

3.1.11 overovacie skúšky: skúšky overujúce, či sú splnené požiadavky technických špecifikácií

Overovacie skúšky sa rozdeľujú na typové a výrobné kusové skúšky:

3.1.11.1 typová skúška (IEV 151-04-15) *); skúška jedného alebo viacerých predmetov určitej konštrukcie na
preukázanie, že konštrukcia zodpovedá určitým požiadavkám . .... "". '•••.'.'•

1) Pozri IEC 50 (151).
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3.1.11.2 výrobná kusová skúška (IEV 151-04-16): skúška, ktorá sa robí na každom jednotlivom predmete počas
výroby alebo po nej na zistenie, či vyhovuje určitým požiadavkám

3.1.12 preberacia skúška (IEV 151-04-20): zmluvná skúška, ktorou sa odberateľovi preukazuje, že predmet
zodpovedá určitým podmienkam zaručeným v jeho technických podmienkach

3.1.13 doplnkové skúšky: skúšky slúžiace na zaistenie doplňujúcich informácií o určitých vlastnostiach predmetov.

4 Jednotky

V tejto norme sa používa systém jednotiek daný Medzinárodnou sústavou (SI) l\ Definície radiometrických veličín a
dozimetrických pojmov 2) sú dané v IEV v kapitolách 391 a 392. Zodpovedajúce staré jednotky (nie SI) sú uvedené
v zátvorkách.

Môžu sa použiť vedľajšie jednotky:

- pre energiu: elektrónvolt [eV]

leV = l,602.10"19J

- pre čas: roky [rok], dni [d], hodiny [h], minúty [min].

Kde je to vhodné, použijú sa násobky a diely jednotiek SI podľa sústavy SI.

Kapitola 2 - Konštrukcia prístroja

5 Všeobecné vlastnosti

5.1 Efektívny merací rozsah

Efektívny merací rozsah nesmie byť menší ako hodnoty:

5.1.1 Pre prístroje s analógovým typom zobrazenia (napr. lineárne alebo logaritmické) od 10 % do 100 % maximálnej
uhlovej odchýlky stupnice pre všetky meracie rozsahy.

5.1.2 Pre prístroje s číslicovým zobrazovaním od prvej zobraziteľnej nenulovej hodnoty predposlednej platnej číslice
do maximálnej zobraziteľnej hodnotypre všetky rozsahy(napr. pre zobrazovaciujednotkus maximálnou zobraziteľnou
hodnotou 199,9 musí byť efektívny rozsah 1,0 - 199,9).

Efektívnymeracírozsahmusíbyťod30 nGy.li"1 (3 urad.li"1) najmenej do 10 uGy.li*1 (1 mrad-h'1). Keď sa predpokladá
použitie prístroja pri mimoriadnych okolnostiach, musí byť hodnota hornej medze najmenej o rád vyŠSia.

V prípade prístroja s lineárnou stupnicou nesmie pomer medzi meradlami susedných rozsahov presahovať faktor 10.

Ak má prístroj s logaritmickou stupnicou prepínanie meracích rozsahov, musí byť medzi susednými rozsahmi prekrytie
najmenej jedného rádu.

Keď na účely tejto normy nieje vhodné robiť radiometrické skúšky pri veľmi nízkompozadí na zvýšenie spodnej medze
efektívneho rozsahu na 100 nGy.h"1 (10 urad.h"'), je potrebná dohoda medzi používateľom a výrobcom.

V prílohe A sa píše o problémoch pri skúškach a kalibrácii pri nízkych kermových príkonoch vo vzduchu.

Ak má prístroj ovládanie na nastavenie 0 alebo iného parametra, musí sa toto nastavenie urobiť v prítomnosti žiarenia.

5.2 Jednoduchosť dekontaminácie

Prístroj musí byť navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie a bola možná dekontami-
nácia.

5.3 Prenosnosť

Hmotnosť prenosného prístroja nesmie presahovať 4 kg, musí mať popruh či iné prostriedky, ktoré umožňujú činnosť
pri prenášaní.

1) Medzinárodný výbore pre miery a váhy (Bureau international des poids et mesures) (BIPM): Medzinárodná sústava jednotiek
(Le Systéme International d'Unités (SI)), 5. vydanie (1985).
2) Správa č. 33 Medzinárodnej komisie pre radiometrické jednotky a meranie (ICRU) (vydané v apríli 1980) a publikácia č. 26
Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu (ICRP).
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5.4 Inštalované zariadenia

Podľa dohody medzi výrobcom a používateľom môžu mať prístroje príslušné jednotky na indikáciu porúch (napr.
pokles napätia detektora, pri poruche elektroniky).

Kapitola 3 - Skúšobné postupy

6 Všeobecné skúšobné podmienky

6.1 Povaha skúšok

Ak nie je v jednotlivých častiach uvedené inak, všetky skúšky v tejto norme sa považujú za typové skúšky.

6.2 Referenčné a normálne skúšobné podmienky

Referenčné a normálne skúšobné podmienky sú uvedené v tabuľke 1. Referenčné podmienky sú také, pri ktorých sa
uvádzajú parametre prístroja a normálne skúšobné podmienky stanovia maximálne možné odchýlky pri praktickej
skúške. Ak sa neuvádza inak, skúšky v tejto norme sa robia pri normálnych skúšobných podmienkach, ktoré sú uvedené
v treťom stĺpci tabuľky 1.

6.3 Skúšky pri normálnych skúšobných podmienkach

Tie sú uvedené v tab. 2, ktorá na všetky skúšobné parametre uvádza požiadavky podľa článku, kde je uvedený príslušný
skúšobný postup. Na tieto skúšky sa stanovia hodnoty teploty okolia, tlaku vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu pri
skúške a pri referenčných podmienkach sa urobia príslušné korekcie na stanovenie reakcie.

6.4 Skúšky pri zmenách ovplyvňujúcich veličín

Tieto skúšky majú určiť účinky zmien ovplyvňujúcich veličín a sú uvedené v tabuľke 3, všetky ďalšie ovplyvňujúce
veličiny musia byť v medziach pre normálne skúšobné podmienky dané tab. 1, ak nie je v príslušnom postupe uvedené
inak.

6.5 Štatistické fluktuácie

Pri všetkých skúškach, ktoré využívajú ionizujúce žiarenie, keď veľkosť štatistických fluktuácií merania spôsobených
štatistickým charakterom žiarenia je významná vzhľadom na povolenú odchýlku v danej skúške, musí sa urobiť
dostatočný počet meraní, aby sa zaistilo, že stredná hodnota týchto meraní má dostatočnú presnosť na vyhodnotenie
príslušnej skúšky.

Interval medzi jednotlivými meraniami musí byť dostatočný na zaistenie štatistickej nezávislosti jednotlivých meraní.

6.6 Referenčné žiarenie gama

Všetky skúšky používajúce žiarenie gama okrem skúšok v 7.2 a 7.3 musia sa vykonávať s referenčným žiarením gama.
Ako referenčné zdroje sa používajú 1 3 7 Cs. Ak nie sú dostupné, j e možné použiť zdroje 6 0 Co. Vtedy sa musia výsledky
korigovať na reakciu 1 3 7 Cs pomocou rozdielu v reakcii medzi 6 0 Co a 1 3 7 Cs.

7 Radiometrické parametre

Pri radiometrických skúškach musí byť príspevok rozptýleného žiarenia v skúšobnom bode za neprítomnosti prístroja
menšej ako 5 % celkového kermového príkonu vo vzduchu v tomto bode.

7.1 Relatívna základná chyba

7.1.1 Požiadavky

Pri normálnych skúšobných podmienkach a pri nastavení kalibračných ovládacích prvkov podľa výrobcu nesmie
relatívna základná chyba prístroja presiahnuť ± 15 % pre celý efektívny merací rozsah. Keď nieje vhodné vykonávať
túto skúšku pri veľmi nízkom pozadí, vzťahuje sa táto požiadavka len na dávkové príkony vo vzduchu presahujúce
100 nGy.1T1 (10 urad.h'1). Problémy pri skúškach a kalibrovaní sú v prílohe A.



STN E C 61017-1

7.1.2 Stanovenie relatívnej základnej chyby

a) Použitý zdroj žiarenia

Na účely normy musí byť konvenčné pravá hodnota kermového príkonu vo vzduchu v skúšobnom bode známa
s chybou ± 10 %. Pri výpočte relatívnej základnej chyby sa chyba konvenčné pravej hodnoty kermového príkonu
odpočítava.

Skúška sa vykonáva so zdrojmi 137Cs, ktoré prístroj ožarujú v kalibračnom smere. Aby sa úplne pokryl rozsah
kermových príkonov meraných prístrojom, môže sa použiť viac zdrojov 137Cs.

V tomto prípade musia byť relatívne hodnoty aktivít zdrojov také, že pre každý zdroj prekrýva použiteľný rozsah
hodnôt kermového príkonu vo vzduchu v skúšobnom bode (zodpovedajúci zmenám vzdialenosti medzizdrojom
a detektorom) užitočný rozsah kermového príkonu príslušný najmenej jednému ďalšiemu použitému zdroju.
Týmto spôsobom sa môže kermový príkon od všetkých zdrojov vzťahovať na jeden zdroj, ktorý je možné
považovať za referenčný.

b) Skúšanie

Typová skúška sa musí vykonať najmenej na jednom prístroji danej výrobnej série a kusová sa vykonáva pre
všetky prístroje.

Typová skúška

Pri prístrojoch s lineárnou stupnicou sa skúška musí vykonať pre všetky rozsahy stupnice najmenej v troch bodoch pre
každý rozsah stupnice, ato zhruba pre 30 %, 60 % a90 %maximastupnice. Pri prístrojoch s jednoustupnicous približne
logaritmickým delením alebo číslicovým zobrazením sa skúška robí najmenej pre tri hodnoty na každej dekáde
meraného kermového príkonu. Tieto hodnoty musia byť približne 20 %, 40 % a 80 % každej dekády.

Výrobná kusová skúška

Pri prístrojoch s lineárnou stupnicou sa robí pre každý rozsah stupnice najmenej v jednom bode. Na každej stupnici
musí jeden skúšobný bod ležať medzi 50 % a 75 % maxima skúšanej stupnice. Pri prístrojoch s jednou stupnicou
s približne logaritmickým delením alebo s číslicovým zobrazením sa skúška robí pre jednu hodnotu v každej dekáde
meraného kermového príkonu vo vzduchu.

c) Spôsob kalibrácie

Kalibrácia prístroja pre žiarenie gama sa musí vykonať týmto spôsobom:

- zmeria sa pozadie K f f i ;
- prístroj sa ožaruje zdrojom referenčného žiarenia gama s konvenčné pravou hodnotou kermového príkonu vo
vzduchu K T a zaznamená sa hodnota K 1 S ;

- vypočíta sa hodnota Kj = K J S - K m ;
- vypočíta sa relatívna základná chyba v percentách

KT
Treba poznamenať, že tento spôsob kalibrácie sa dá použiť len vtedy, ak je rozptýlené žiarenie menšie ako 5 %
(pozri 7). Ak je väčšie, tieto dve merania musia byť nahradené jedným so zdrojom žiarenia a druhým meraním
s oloveným tienením s hrúbkou 5 cm, ktorého tvar je práve dostatočný na odtienenie detektora od priameho
žiarenia kalibračného zdroja. Relatívna základná chyba sa potom počíta, ako je uvedené, pri použití rozdielu

nameraných hodnôt týchto dvoch meraní.

Podrobnejšie informácie sú v prílohe A.

d) Vyhodnotenie výsledkov

Požiadavky podľa 7.1.1 sa môžu považovať za splnené, ak ani jedna hodnota relatívnej základnej chyby
nepresahuje 25 %.
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7.2 Zmena reakcie y závislosti od energie žiarenia

7.2.1 Požiadavky

Reakcia na dopadajúce Žiarenie v kalibračnom smere s energiou medzi 50 keV a 1,5 MeV sa nesmie líšiť viac ako o
± 30 % od reakcie na 1 3 7 Cs od referenčného zdroja žiarenia gama.

Pri prístrojoch určených na meranie kermověho príkonu vo vzduchu v blízkosti jadrových reaktorov produkujúcich
žiarenie gama s energiou 6 MeV od 1<5N a na ďalšie aplikácie, kde sa meria fotónové žiarenie s energiami od 1,5 MeV
do 6MeV, sa reakcia pre energiu 6 MeV nesmie líšiť viac ako o ± 35 % od reakcie na referenčný zdroj 1 3 7 Cs.

7.2.2 Skúšobný postup

Musí sa použiť minimálne uvedená energia vybraná zo zoznamu referenčných žiarení podľa ISO 4037:

- filtrované žiarenia X s energiami (48, 87,148,211) keV (pozri ISO 4037/DAM1);
- žiarenie gama od 241Am (59,5 keV), 137Cs (622 keV) a «°Co (1,17 MeV a 1,33 MeV).

Podľa požiadaviek z 7.2,1 sa uskutočnia dodatočné skúšky pre energiu žiarenia gama 6 MeV (pozri ISO 4037/DAD2).
Výsledky sa vyjadria ako pomer nameranej hodnoty ku konvenčné pravej hodnote kermového príkonu vo vzduchu pre
všetky energie žiarenia. Je žiaduce, aby sa táto skúška robila pri rovnakých kermových príkonoch pre všetky energie.
V praxi to nemusí byť vždy dosiahnuteľné, a v tomto prípade sa musia namerané hodnoty korigovať pomocou relatívnej
základnej chyby (ak j e to nevyhnutné, pomocou interpolácie) na hodnoty príslušné kermovému príkonu vo vzduchu pre
referenčný zdroj žiarenia gama (pozri 7.1.2).

7.3 Zmena reakcie v závislosti od uhla dopadu žiarenia

. Norma platí pre detekčné zariadenie s veľkým rozsahom uhlov, ktoré majú v podstate rotačnú symetriu v jednej rovine,
obyčajne je táto symetria pri použití vodorovná. Norma berie do úvahy praktické obmedzenia na dosiahnutie
konštantnej reakcie pre celý priestorový uhol 4JC. Ďalej uvedené požiadavky sú formulované pre dve možné
usporiadania detektora.

Usporiadanie (a), kde poloha pri kalibrácii je v ose približnej symetrie a usporiadanie (b), kde poloha pri kalibrácii je
kolmá na os približnej symetrie.

Výrobca musí uviesť použité usporiadanie v technickej špecifikácii.

7.3.1 Požiadavky

Usporiadanie (a)

Detekčné zariadenie umiestnené v smere a polohe pozdĺž kalibračnej osi podľa údajov výrobcu.

1. Odozva prístroja na žiarenie dopadajúce v rôznych uhloch vzhľadom na kalibračný smer sa nesmie líšiť od
reakcie v kalibračnom smere o viac ako ďalej uvedené medze, pritom detekčné zariadenie sa otáča okolo svojho
referenčného bodu v rovine uvedenej výrobcom, táto rovina však musí zahŕňať kalibračný smer:

pre 662 keV 0° až ± 120° ± 20 %
pre 59/60 keV 0 ° a ž ± 9 0 Ď ± 3 0 % '

± 9 0 ° a ž ± 1 2 0 ° ± 5 0 %

Výrobca musí uviesť relatívnu zmenu odchýlky za medznými odchýlkami ± 120°.

2. Zariadenie sa musí ďalej otáčať v rovine kolmej na rovinu použitú v bode 1, ale táto rovina musí opäť zahŕňať
kalibračný smer. Zmeny reakcie musia vyhovovať rovnakým podmienkam ako je uvedené pre prípad 1.

3. Detekčné zariadenie sa musí ďalej otáčať v rovine kolmej na kalibračný smer, kde smer žiarenia leží v rovine
otáčania, pričom zmena reakcie nesmie presiahnuť ± 20 % pre všetky uhly a pre 662 keV aj 59/60 keV.

Usporiadanie (b)

Detekčné zariadenie umiestnené v smere a polohe pozdĺž kalibračnej osi podľa údajov výrobcu.

1. Reakcia prístroja vzhľadom na reakciu v kalibračnom smere sa nesmie meniť viac ako o 20 % pre všetky uhly
a pre 662 keV aj 59/60 keV, keď sa detekčné žiarenie otáča okolo svojho referenčného bodu v rovine uvedenej
výrobcom, ktorá ale muší zahŕňať kalibračný smer.
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2. Odozva prístroja na žiarenie dopadajúce v rôznych uhloch vzhľadom na kalibračný smer sa nesmie líšiť od
reakcie v kalibračnom smere o viac ako ďalej uvedené medze, pritom detekčné zariadenie sa otáča okolo svojho
referenčného bodu v rovine kolmej na rovinu použitú v 1, táto rovina však musí zahŕňať kalibračný smer:

pre 662 keV 0° až ± 60° ±20 %
pre 59/60 keV 0° až ± 45°± 30 %

± 4 5 ° a ž ± 6 0 ° ± 5 0 %

Výrobca musí uviesť relatívnu zmenu odchýlky za medznými odchýlkami ± 60°.

3. Detekčné zariadenie sa otáča v rovine otáčania použitej v bode 2, ale detektor je najprv otočený o 90° v rovine
otáčania použitej v bode 1. Zmena reakcie v tejto rovine musí byť v medziach uvedených v bode 2.

7.3.2 Skúšobný postup

Prístroj sa umiestni tak, aby to čo najlepšie umožnilo meranie pri požadovaných uhloch.

Usporiadanie (a)

Prístroj sa ožaruje v kalibračnom smere ďalej uvedenými referenčnými žiareniami danými ISO 4037: žiarenie X
s energiou 60 keV alebo gama s energiou 59,5 keV od 2 4 1 Am a na gama s energiou 662 keV od 1 3 7Cs aurčí sa reakcia
na toto žiarenie.

1. Potom sa mení smer žiarenia v krokoch 15° v rovine uvedenej výrobcom a zahrnujúcej kalibračný smer a určí
sa reakcia v rozsahu uhlov danom v 7.3.1 (a) 1 pre uvedené dve energie žiarenia.

2. Postup 1 sa opakuje pre rovinu kolmú na rovinu z bodu 1 a aj zahrňujúcu kalibračný smer.

3. Smer žiarenia sa mení v krokoch 45° v rovine kolmej na kalibračný smer, pritom 0° je v rovine kalibračného
smeru a určí sa reakcia na uvedené dve energie žiarenia.

Usporiadanie (b)

Prístroj sa ožaruje v kalibračnom smere ďalej uvedenými referenčnými žiareniami danými ISO 4037: žiarenie X
s energiou 60 keV alebo gama s energiou 59,5 keV od 2 4 1Am a na gama s energiou 662 keV od 1 3 7Cs a určí sa reakcia
na toto žiarenie.

1. Potom sa mení smer žiarenia v krokoch 45° v rovine uvedenej výrobcom a zahrňujúcej kalibračný smer a určí
sa reakcia na uvedené dve energie žiarenia.

2. Potom sa mení smer žiarenia v krokoch 15° v rovine kolmej na rovinu použitú v i a určí sa reakcia v rozsahu
uhlov danom v 7.3.1 (b) 2 na uvedené dve energie Žiarenia.

3. Postup 2 sa opakuje pri rovine kolmej na kalibračný smer, pričom 0° je v rovine kalibračného smeru.

7.4 Reakcia na iné druhy ionizujúceho žiarenia

7.4.1 Žiarenie beta

a) Požiadavky

Reakcia musí byť menšia ako 2 % pre energie a hodnoty 2,27 MeV. Keď sa prístroj používa nameranie kermového
príkonu vo vzduchu žiarenia X a gama v prítomnosti žiarenia beta, môžu častice beta s vyššou energiou prenikať
do citlivého objemu detektora. Výrobca.musí stanoviť minimálnu energiu častíc beta, ktoré môžu preniknúť do
citlivého objemu detektora a ďalej musí uviesť reakciu na ^Sr/^Y.

b) Skúšobný postup

Zmeria sa reakcia na žiarenie beta emitované zdrojom ^Sr/^Y (Eraax=2,27 MeV) podľa odporúčania ISO 6980.

Reakcia na žiarenie beta sa vyjadrí ako podiel kermového príkonu vo vzduchu meraného prístrojom a konvenčné
pravej hodnoty dávkového príkonu žiarenia beta vo vzduchu alebo dávkového príkonu v tkanive v skúšobnom
bode.
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7.4.2 Neutronové žiarenie alebo iné druhy ionizujúceho žiarenia

a) Požiadavky

Ak je prístroj určený na použitie v prítomnosti neutrónového žiarenia alebo iného druhu ionizujúceho žiarenia,
musí výrobca uviesť aj reakciu na toto žiarenie, ak to požaduje používateľ.

b) Skúšobný postup

Musí sa stanoviť dohodou medzi výrobcom a používateľom.

7.5 Vlastnosti pri preťažení

a) Požiadavky

Pre kermové príkony vo vzduchu väčšie ako 10 x maximum stupnice miisí byť odchýlka prístrojapočas ožarovania
trvalo mimo stupnice za horným koncom. Pre prístroje s viacerými stupnicami to platí pre všetky stupnice.
Výrobca uvedie čas potrebný na to, aby sa odčítaná hodnota vrátila na príslušnú hodnotu na stupnici po tomto
preťažení ožiarením.

b) Skúšobný postup

Prístrojom sa odmeria začiatočná hodnota pozadia. Prístroj sa ožaruje ďalej uvedenými kermovými príkonmi vo
vzduchu od referenčných zdroj ov žiarenia gama 5 minút: desaťnásobok maximálnej hodnoty stupnice pre všetky
stupnice. Za ten čas musí byť indikovaná hodnota mimo stupnice na jej hornom konci. Potom, ked' sa preruší
ožarovanie referenčným zdrojom, hodnota sa musí vrátiť na začiatočnú hodnotu pozadia kermy vo vzduchu
± 20 % za 30 min.

8 Elektrické vlastnosti

8.1 Štatistické fluktuácie

a) Požiadavky

Vzhľadom na štatistický charakter emisie žiarení X a gama môže meraná hodnota vykazovať fluktuácie okolo
svojej strednej hodnoty. Variačný koeficient meraných hodnôt spôsobený týmito náhodnými fluktuáciami musí
byť:

- menší ako 30 % pre prístroje s lineárnou stupnicou pre kermový príkon vo vzduchu väčší ako zodpovedá tretine
maxima stupnice najcitlivejšieho rozsahu;

- menší ako 30 % pre prístroje s nelineárnou stupnicou pre kermový príkon vo vzduchu väčší ako zodpovedá
trojnásobku najjemnejšieho delenia stupnice;

- menší ako 3 0 % pre prístroj e s číselným zobrazením pre kermovýpríkon vo vzduchupresahujúceho desaťnásobok
poslednej platnej číslice.

Tieto požiadavky nie sú použiteľné, keď sa kermový príkon len odhaduje pomocou integrácie prúdu alebo počtom
impulzov počas narastania integračného času.

b) Skúšobný postup

Prístroj sa ožaruje zdrojom žiarenia poskytujúcim kermový príkon vo vzduchu zodpovedajúci medzi 1/3 a 1 ľl
maximálnej hodnoty najcitlivejšieho rozsahu (lineárne stupnice) alebo dekády (logaritmická stupnica alebo
číslicové zobrazenie).

Vykoná sa séria najmenej 20 odčítaní hodnôt vo vopred určených časových intervaloch. Tie nesmú byť menšie
ako trojnásobok časovej konštanty meracieho zariadenia, pretože hodnoty musia byť vzájomne nezávislé.
Vypočíta sa stredná hodnota a variačný koeficient pre všetky hodnoty. Variačný koeficient musí ležať v medziach
uvedených požiadaviek.
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8.2 Časová konštanta

a) Požiadavky

Časová konStanta pre najcitlivejšiu stupnicu alebo dekádu prístroja musí byť taká, že keď príde k náhlej zmene
kermového príkonu, musí meraná hodnota za čas kratší ako 100 s dosiahnuť hodnotu danú:

k + Í k k )

kde Kj je začiatočná meraná hodnota a Kf konečná hodnota.

Výrobca musí stanoviť časovú konštantu. Tieto požiadavky nie sú použiteľné, ak sa kermový príkon iba odhaduje
pomocou integrácie prúdu alebo počtu impulzov počas narastania integračnej doby.

b) Skúšobný postup

Skúška sa môže vykonávať buď pomocou vhodného zdroja žiarenia alebo, ak je to možné, privedením vhodného

elektrického signáluna vstup meracieho zariadenia. Začiatočná Kj akonečná Kf kermového príkonu vo vzduchu
sa musí líšiť najmenej o faktor 10 a merania sa vykonávaj ú tak pre pokles, ako aj pre rast kermového príkonu vo
vzduchu. Meria sa pre všetky dekády meraných kermovýchpríkonov pre prístroje s digitálnym alebo logaritmickým
zobrazením alebo pre všetky stupnice pre prístroje s lineárnou stupnicou.

Pre prístroje s lineárnou stupnicou sa ako najnižšia hodnota kermového príkonu vo vzduchu použije hodnota
pozadia a horná hodnota zodpovedajúca najmenej 50 % maximálnej hodnoty každej stupnice.

Ak je použitá elektrická metóda skúšky, musí to byť uvedené v sprievodnej dokumentácii; hodnoty privedeného
signálu musia zodpovedať uvedeným požiadavkám.

Na skúšku pri zvyšujúcom sa kermovom príkone sa na detekčné žiarenie najskôr použije vyšší kermový príkon

a zaznamená sa Kf . Potom sa na žiarenie použije nižší kermový príkon za dostatočný čas na to, aby sa dosiahla

ustálená hodnota Kj, a tá sa zaznamená. Potom sa čo najrýchlejšie zmení kermový príkon vo vzduchu na hodnotu

zodpovedajúcu | ^ , . Zmeria sa čas potrebný na dosiahnutie hodnoty danej vzťahom 8.2a).

Rovnakým spôsobom sa vykoná skúška pri poklese kermového výkonu s hodnotami kermových príkonov
zodpovedajúcimi zámene Kj a Kf. '"'•' ' {1

Ak nie je použité viditeľné zobrazenie hodnoty, musí výrobca zabezpečiť výstupnú hodnotu signálu tak, aby to
umožňovalo overenie požiadaviek.

8.3 Vzťah medzi časovou konštantou a štatistickými fluktuáciami

Časová konštanta a variačný koeficient štatistických fluktuácií sú vzájomne závislé veličiny, ich prijateľné hranice sú
uvedené vyššie. Ak je prístroj vybavený možnosťou predvoľby pre rôzne hodnoty štatistických fluktuácií a/alebo
časových konštánt, potom minimálne jedna predvolená hodnota musí zodpovedať požiadavkám z 8.1 a 8.2.

8.4 Posun nuly

Táto skúška sa používa pre prístroje, kde má obsluha možnosť nastavenia alebo kontroly polohy nuly.

a) Požiadavky

Po 30 min činnosti prístroj a po zapnutí (za normálnych skúšobných podmienok) sa nastaví nula, hodnota meraná
prístrojom sa potom počas ďalších 4 h nesmie líšiť od nuly o viac ako 2 % uhlovej odchýlky stupnice pre všetky
stupnice (analógové zobrazenie). Pre prístroje s číslicovým zobrazením stanoví posun nuly výrobca.

b) Skúšobný postup

Prístroj sa zapne a nechá zapnutý 30 min. Potom sa nastaví odchýlka na nulu. Pre niektoré prístroje s nelineárnou
stupnicou sa toto nastavenie robí na určitý referenčný bod miesto na nulu. V tomto prípade sa vykoná nastavenie
na príslušnú hodnotu referenčného bodu. Prístroj sa nechá v týchto podmienkach a každých 30 min sa odčíta
nameraná hodnota počas ďalších 4 hodín. Namerané hodnoty musia byť v medziach daných požiadavkami podľa
8.4 a).
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5.5 Čas nábehu

a) Požiadavky

Čas nábehu stanoví výrobca.

b) Skúšobný postup

Pri vypnutom prístroji sa detekčné zariadenie začne ožarovať referenčným zdrojom žiarenia gama, ktorý
zodpovedá hodnote najmenej polovice maximálnej hodnoty najmenej citlivej stupnice. Prístroj sa zapne a
namerané hodnoty sa zaznamenajú každých 30 s počas 15 min po zapnutí. Tak sa odčíta dostatočný počet hodnôt
(pozri 6.5) a stredná hodnota týchto meraní sa berie za konečnú hodnotu merania. Grafom nameraných hodnôt sa
ako funkcia času preloží hladká krivka, ktorá je najlepším odhadom pozorovaných hodnôt. Z grafu sa odčíta doba
zodpovedajúca hodnote, ktorá je v medziach 10 % tejto konečnej hodnoty. Tento čas by mal byť rovnaký alebo
menší ako čas nábehu stanovený výrobcom.

8.6 Napájanie

8.6.1 Batériové napájanie

a) Všeobecne

Kontrola batérie musí byť možná pri maximálnom zaťažení. Batérie môžu byť pripojené akýmkoľvek vhodným
spôsobom, ale prednostne by sa mali dať jednotlivo vymeniť. Správnu polaritu musí výrobca zreteľne vyznačiť
na prístroji.

b) Primárne batérie (bez dobíjania)

Ak sú použité primárne batérie, musia mať kapacitu, aby sa po 40 h prerušovanej prevádzky0 nelíšila odchýlka
prístroja od hodnoty po 15 min stabilizácie činnosti viac ako o 10 %.

Ak sú použité primárne batérie, musia to byť batérie typu R20 podľa IEC 86.

c) Sekundárne batérie (s dobíjaním)

Ak sú použité sekundárne batérie, musia mať kapacitu, aby sa po 12 h nepretržitej prevádzky nelíšila odchýlka
prístroja od hodnoty po 15 min stabilizácie činnosti viac ako o 10 %.

Ak sú použité sekundárne batérie, musí byť možnosť dobíjať ich zo sieťového napájania počas 16 h. Odporúča
sa použiť zariadenie, ktoré preruší dobíjanie, keď je dosiahnutý potrebný dobijací náboj.

d) Skúška batériového napájania

Na túto skúšku sa použijú nové primárne alebo plno nabité sekundárne batérie. Detektor sa umiestni do poľa
žiarenia gama od referenčného zdroja žiarenia gama do polohy, ktorá zodpovedá približne dvom tretinám
maximálnej hodnoty najmenej citlivej stupnice. Vykoná sa dostatočný počet odčítaní meraných hodnôt (pozri
6.5). Prístroj sa ponechá nepretržite v činnosti začas podľa 8.6.1b), resp. 8.6.1c). Na konci tohto Času sa znova
vykoná dostatočný počet odčítaní meraných hodnôt a overí sa, či sa stredná hodnota týchto meraní nelíši od
strednej hodnoty začiatočných meraní o viac ako o 10 %.

8.6.2 Sieťové napájanie

a) Požiadavky

Prístroje napáj ané zo siete sa musia navrhnúť tak, aby boli prevádzkyschopné pri jednofázovom striedavom napätí
podľa IEC 60038 a IEC 60293 v jednej z týchto kategórií:

- kategória I: 220 V;

- kategória II: 120 V a/alebo 240 V.

Prístroje musia byť prevádzkyschopné pri napájaní sieťovým napätím v medziach - 12 % do + 10 % a pri
kmitočtoch od 47 Hz do 51 Hz alebo od 57 Hz do 61 Hzv štátoch, kde sa používa kmitočet 60 Hz. Meraná hodnota
kermového príkonu vo vzduchu sa pre tento rozsah napáj acieho napätia a kmitočtu nemôže meniť viac ako
o ± 1 0 % .

1) 40 h prerušovanej prevádzky znamená 8 h neprerušovanej prevádzky nasledovanej 16 h pri vypnutom stroji, päť po sebe idúcich
dni.
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b) Skúšobný postup

Detektor sa umiestni do poľa žiarenia gama od referenčného zdroja žiarenia gama do polohy, ktorá zodpovedá
približne dvom tretinám maximálnej hodnoty najcitlivejšej stupnice. Určí sa stredná hodnota z dostatočného
počtu odčítaní pri menovitej hodnote napájacieho napätia. Vykoná sa dostatočný počet odčítaní meraných hodnôt
(pozri 6.5) pre napájacie napätie o 10 % väčšie, ako je menovitá hodnota a dostatočný počet odčítaní meraných
hodnôt pre napájacie napätie o 12 % nižšie, ako je menovitá hodnota. Tieto stredné hodnoty sa nesmú líšiť od
hodnoty získanej pri menovitej hodnote o viac ako ±10%.

Uvedené skúšky sa opakujú pre kermový príkon zodpovedajúci 2/3 hodnoty maxima najmenej citlivej stupnice
prístroja.

Pre prístrojeslogaritmickoustupnicousa táto skúška vykonáva prirovnakýchpodmienkach (pozri vyššie)pre dve
hodnoty kermového príkonu vo vzduchu zodpovedajúce meraným hodnotám v najnižSej, resp. najvyššej dekáde
kermového príkonu vo vzduchu.

Tieto skúšky sa opakujú, ale miesto napätia sa mení kmitočet:

a) od 47 Hz do 51 Hz a merané hodnoty pri týchto kmitočtoch sa nesmú meniť viac ako o ± 10 % od hodnoty
zodpovedajúcej 50 Hz alebo

b) od Hz 57 do 61 Hz a merané hodnoty pri týchto kmitočtoch sa nesmú meniť viac ako o ± 10 % od hodnoty
zodpovedajúcej 60 Hz.

9 Mechanické vlastnosti

9.1 Mechanická odolnosť

Prenosné prístroje musia bez poškodenia odolať mechanickým rázom vo všetkých smeroch zahrnujúce zrýchlenie
300 m.s'2 v časovom intervale 18 ms a so semisínusovým priebehom (pozri IEC 60068-2-27). Počas tejto skúšky má
byť prístroj v prevádzke.

Čas, za ktorý dosiahne prístroj svoje pôvodné vlastnosti, nesmie presiahnuť 200 s.

9.2 Poloha prístroja (geotropizmus)

a) Požiadavky

Keď je prístroj ozařovaný zdrojom referenčného žiarenia gama v kalibračnom smere, nesmie sa hodnota meraná
prístrojom líšiť o viac ako± 10 % od hodnoty v referenčnej polohe pre všetky polohy prístroja. Referenčnú polohu
prístroja musí výrobca uviesť v technickej špecifikácii. .,

b) Skúšobný postup *

Hoci by sa táto skúška mala vykonávať v princípe pre všetky polohy prístroja, majú zmeny v polohe obyčajne
vplyv len na indikačné meradlo.

Pri skúške sa preto možno obmedziť na polohy, ktoré sa dajú predpokladať pri prenášaní v ruke, keď je meracia
stupnica viditeľná operátorom, alebo na polohy, keď sa prístroj otáča okolo osi detekcie a meraná hodnota sa
zaznamenáva pre každých 90°. Táto skúška sa vykonáva pre kermový príkon zodpovedajúci asi polovici
maximálnej hodnoty najcitlivejšej stupnice alebo dekády. Uhol dopadu žiarenia vzhľadom na prístroj musí zostať
počas tejto skúšky konštantný.

10 Klimatické podmienky

10.1 Teplota okolia

a) Požiadavky

Pre teplotné rozsahy uvedené v tab. 3 musí meraná hodnota zostať v medziach podľa tejto tabuľky.
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b) Skúšobný postup

Skúška sa bežne vykonáva v klimatizačnej komore. Všeobecne nie je potrebné riadiť vlhkosť vzduchu v komore,
ak nie je prístroj významne citlivý na zmeny vlhkosti.

Pri skúške je prístroj zapnutý a ožaruje sa referenčným žiarením gama, ktoré poskytuje dostatočnú meranú
hodnotu na skúšku pri normálnych skúšobných podmienkach (pozri tab. 1). Potom sa teplota udržiava na každej
z medzných hodnôt najmenej 4 h a za ten čas sa prístrojom merajú hodnoty každých 30 min. Odchýlky musia byť
v medziach uvedených v tab. 3.

10.2 Relatívna vlhkosť vzduchu

a) Požiadavky

Zmeny meranej hodnoty vplyvom relatívnej vlhkosti vzduchu musia byť v medziach daných v tabuľke 3.

b) Skúšobný postup

Skúška sa vykonáva pri rovnakej teplote 35 °C v klimatizačnej komore. Pri skúške je prístroj zapnutý a ožaruje
sa referenčným žiarením gama, ktoré poskytuj e dostatočnú meranú hodnotu na skúšku pri normálnych skúšobných
podmienkach. Potom sa vlhkosť udržiava na každej z medzných hodnôt najmenej 4 h a za ten čas sa prístrojom
merajú hodnoty každých 30 min. Povolené odchýlky meranej hodnoty ± 10 % (tabuľke 3) sú dodatočné
k povoleným odchýlkam vplyvom samotnej teploty.

10.3 Tlak vzduchu

Vplyv tlaku vzduchuje významný len pre netesné detektory, ktoré používajú ako detekčné médium vzduch. V tom
prípade sa musí tlak vzduchu stanoviť pri robení všetkých skúšok a výrobca musí účinky tlaku vzduchu uviesť
v technickej špecifikácii.

Ak sa požaduje, musia sa urobiť reprezentatívne skúšky pri iných hodnotách tlaku vzduchu.

10.4 Tesnosť

Výrobca stanoví podmienky, ktoré sa musia dodržať, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do prístroja a ak je to vhodné,
uvedie skúšky a ich výsledky.

10.5 Vonkajšie elektromagnetické pole

Ak sa pri návrhu prístroja neurobili špeciálne opatrenia, môže prístroj v externom elektromagnetickom poli, napr. od
rádiových frekvencií, vykazovať nesprávnu funkciu alebo vykazovať nesprávnu hodnotu kermového príkonu vo
vzduchu.

a) Požiadavky

Ak môže byť hodnota meraná prístroj om ovplyvnená externým elektromagnetickým poľom, musí výrobca zaistiť
príslušné varovanie. . .

Ak výrobca uvádza, že prístroj nieje citlivý na elektromagnetické žiarenie, musí uviesť rozsah kmitočtov, typy
elektromagnetického žiarenia a maximálne hodnoty, v ktorých sa prístroj skúšal (tabuľka 3).

b) Skúšobný postup

Vzhľadom na veľký rozsah kmitočtov a typov elektromagnetického žiarenia nie j e skúšobný postup v tejto norme
špecifikovaný. Ten sa musí stanoviť dohodou medzi výrobcom a používateľom. Osobitná pozornosť sa musí
venovať zistenej zvýšenej reakcii pri určitom kmitočte.

10.6 Vonkajšie magnetické pole

a) Požiadavky

Ak môže byť hodnota meraná prístrojom ovplyvnená externým magnetickým poľom, musí výrobca zaistiť
príslušné varovanie a musí by to byť uvedené aj v návode na obsluhu.

b) Skúšobný postup

Skúšobný postup sa musí stanoviť dohodou medzi výrobcom a používateľom (pozri IEC 60801-3).
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10.7 Skladovanie

Všetky zariadenia určené pre mierne podnebie musia byť navrhnuté tak, aby boli prevádzkyschopné v rozsahu
požiadaviek tejto normy následne po skladovaní (alebo doprave) bez batérií počas aspoň troch mesiacov v pôvodnom
balení výrobcu pri teplote v rozsahu od - 25 °C do + 50 °C. Pri určitých okolnostiach je možné vyžadovať presnejšie
požiadavky, ako napr. možnosť leteckej prepravy pri nízkom okolitom tlaku.

Kapitola 4 - Dokumentácia

11 Dokumentácia

11.1 Skúšobný protokol typovej skúšky

Výrobca je povinný na žiadosť používateľa dodať skúšobný protokol z typových skúšok podľa požiadaviek tejto
normy.

11.2 Osvedčenie

Osvedčenie sa musí dodávať s každým zariadením a musí obsahovať aspoň tieto údaje ppdl'a IEC 60278:

- meno výrobcu alebo registrovanú ochrannú známku; •

- typ zariadenia a výrobné číslo;

- druhy žiarenia, ktoré má zariadenie merať;

- medze rozsahu pre každú meraciu stupnicu;

- referenčný bod pristroj a, kalibračný smer na účely kalibrácie a referenčnú polohu vzhľadom na zdroj žiarenia;

- efektívny merací rozsah;

- reakciu ako funkciu energie žiarenia;

- reakciu ako funkciu uhla dopadu žiarenia;

- umiestnenie a rozmery citlivého objemu;

- materiály stien obklopujúcich citlivý objem a ich plošné hmotnosti (mg/cm2);

- minimálna energia častíc beta, ktoré môžu preniknúť do citlivého objemu;'reakcia na 90Sr/90Y;

- požiadavky na napájanie;

- posun nuly.

12 Návod na obsluhu a údržbu

S prístrojom sa musí dodať návod na obsluhu a údržbu, ktorý obsahuje podľa IEC 60278 minimálne tieto informácie:

- schéma elektrického zapojenia vrátane zoznamu náhradných dielov;
- podrobnosti o činnosti, údržbe a kalibračných postupoch.
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Tabuľka 1 - Referenčné a normálne skúšobné podmienky

Ovplyvňujúce veličiny

referenčné žiarenie gama

čas nábehu

teplota okolia

relatívna vlhkosť vzduchu

tlak vzduchu

napájacie napätie U *)

kmitočet napájacieho
napätia *)

časový priebeh
napájacieho napätia *)

pozadie žiarenia gama

uhol dopadajúceho žiarenia

vonkajšie
elektromagnetické pole

vonkajšie magnetické pole

pozadie žiarenia beta

poloha prístroja
(geotropizmus)

ovládacie prvky

kontaminácia rádionuklidmi

Referenčné podmienky
(ak výrobca neurčí inak)

137 C s * * * )

15 min

20 °C

65%

101,3 kPa

menovitá hodnota
napájacieho napätia

menovitý kmitočet

sínusový

kermový príkon vo vzduchu
0,1 uGy.lf1

(10 urad.lT1) alebo menej

kalibračný smer daný výrobcom

zanedbateľné

zanedbateľné

zanedbateľné

určí výrobca

nastavené na bežnú prevádzku

zanedbateľná

Normálne skúšobné podmienky
(ak výrobca neurčí inak)

1 3 7 CS

ä 15 min

odl8°Cdo22°C**>

od 50 % do 75 % **)

od96kPadol06kPa**>

menovitá hodnota
napájacieho napätia ± 1 %

menovitý kmitočet ± 1 %

sínusový
s celkovým skreslením < 5 %

menší ako kermový príkon
vo vzduchu 0,25 uGy.IT1

(25 urad.li-1)

daný smer ± 5 %

menšie ako najmenšia hodnota,
ktorá spôsobí rušenie

menšie ako dvojnásobok indikácie
spôsobenej magnetickým poľom Zeme

zanedbateľné

poloha určená výrobcom ± 5 %

nastavené na bežnú prevádzku..

zanedbateľná

*) Len pre inštalované zariadenia, ktoré sa môžu napájať aj zo siete.

**) Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na skúšky pre mierne podnebie. Pre iné sa určí aktuálna hodnota veličín, ktoré sa používajú
počas skúšky. Podobne je prístupná spodná medza tlaku 70 kPa pre väčšie nadmorské výšky.

***) Namiesto uvedeného zdroja žiarenia je možné obdobne použiť ""Co (pozri 6.6).
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Tabuľka 2 - Skúšky pri normálnych skúšobitých podmienkach

Skúšaný parameter

štatistická fluktuácia

časová konštanta

posun nuly

Požiadavky (článok)

8.1 a)

8.2 a)

8.4 a)

Skúšobný postup (článok)

8.1 b)

8.2 b)

8.4 b)

Tabuľka 3 - SkúSky pri zmenách ovplyvňujúcich veličín

Skúšaný parameter
alebo ovplyvňujúca veličina

relatívna základná chyba

energia žiarenia

uhol dopadu podľa 7.3.1

al
a •
a2

662 keV
59/60 keV
59/60 keV
662 keV a 59/60keV

a3 662 keV a 59/60keV
bi 662 keV a 59/60keV

b2
a "
b3

'662 ke V
59/60 keV
59/60 keV
662 a 59/60keV

preťaženie

iné ionizujúce žiarenia
lbeta
2 neutróny

čas nábehu

Rozsah hodnôt
ovplyvňujúcich veličín

efektívny merací rozsah

50 keV až 1,5 MeV
6 MeV **>

od 0° do ± 120°
od 0° do ±90°
od ±90° do ±120°
> ± 120°

odO°do± 180°
odO°do± 180°

od 0° do ± 60°
od ± 0° do ± 45°
od ± 45° do ± 60°
>±60°

desaťnásobok
maxima rozsahu

£ m a x = 2,27 MeV
určí výrobca 4)

určí výrobca

Medze zmien hodnoty

± 15 % D*)

± 30 % •)
± 35 % ')

± 2 0 %
± 30 %
± 50 %
určí výrobca

± 20 %
± 20 %

± 2 0 % :

± 30 %
± 5 0 %
určí výrobca

> horná označená
hodnota stupnice

< 2 %
určí výrobca 4)

menšia alebo
rovnajúca sa času,
ktorý určí výrobca

Skúšobný postup
(článok)

7.1.2 b) a c)

7.2.2
7.2.2

7.3.2

...7.3.2

7.5 b)

7.4.1 b)
7.4.2 b)

8.5 b)

(pokračovanie)
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Tabuľka 3 (dokončenie)

Skúšaný parameter
alebo ovplyvňujúca veličina

napájacie napätie:

1 primárna batéria

2 sekundárna batéria

3 sieťové napätie (ak je
použité)

poloha prístroja

teplota okolia

relatívna vlhkosť vzduchu

tlak vzduchu

vonkajšie
elektromagnetické pole

vonkajšie
magnetické pole

Rozsah hodnôt
ovplyvňujúcich veličín

po 40 h prerušovanej
prevádzky

po 12 h nepretržitej
prevádzky

od 8 8 % do 110%
menovitej hodnoty
napájacieho napätia,

od 47 Hz do 51 Hz alebo
od 57 Hz do 61 Hz

ľubovoľná

od -10 °C do + 40 °C

od-25°Cdo + 55°C

od 40 % do 90 %
pri + 35°C

4)

určí výrobca 4)

určí výrobca 4)

Medze zmien hodnoty

± 1 0 % 2)

± 1 0 % 2)

± 1 0 % 2)

± 10 % 2)

± 10 % *>

± 20 %l)

± 50 % 0

± 10 % *>

4)

určí výrobca 4)

určí výrobca ^

Skúšobný postup
(článok)

8.6.1 d)

8.6.1 d)

8.6.2 b)

8.6.2 b)

9.2 b)

10.1 b)

10.1 b)

10.2 b)

10.3

10.5 b)

10.6 b)

*) Táto chyba je dodatočná k chybe spojenej s určením konvenčné pravej hodnoty kermového príkonu vo vzduchu (pozri 7.1.2 d)

**) Táto dodatočná požiadavka je použiteľná len pre prístroje používané na meranie dávkových príkonov v blízkosti jadrových
reaktorov produkujúcich žiarenie gama s energiou 6 MeV od I(5N.

1) Vzhľadom na nameranú hodnotu pri normálnych skúšobných podmienkach.

2) Vzhľadom na začiatočnú nameranú hodnotu.
3) Pre prístroje určené pre mierne podnebie. Pre teplejšie alebo chladnejšie podnebie môžu byť stanovené iné medze. Pre prístroje

určené na prácu pri veľmi nízkych teplotách je možné použiť prostriedky na ohrievanie batérií.
4) Nieje daný všeobecne platný parameter. Rozsah hodnôt ovplyvňujúcich veličín a medze odchýlok meraných hodnôt je treba

špecifikovať, ak sa to požaduje.
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Prí loha A (normatívna)

Kalibrácia meračov kermového príkonu vo vzduchu

Táto norma stanovuje postupy skúšania a kalibrácie monitorov kermového príkonu vo vzduchu v životnom prostredí.
Použitie týchto prístrojov pri hodnotách kermového príkonu vo vzduchu v životnom prostredí vyžaduje znalosť reakcie
detektora na rôzne zložky pozadia. Tento problém sa rieši v tejto prílohe. Pre každý prístroj sa má určiť reakcia na
kozmické žiarenie a vlastné pozadie prístroja *).

Hodnota I meraná prístrojom, ktorý je ozařovaný kalibračným zdrojom, môže byť vyjadrená vzťahom:

I = R k +R k +R k +i
I c c c e s s i

kde | je hodnota meraná prístrojom príslušná veličinám prúdu, napätiu, početnosti impulzov, ktorá je vyjadrená
v jednotkách Gy.h' *. Kc a Ke sú kermo vé príkony vo vzduchu z kozmického žiarenia, resp. žiarenia gama z okolitého
prostredia v mieste kalibrácie. Ks je konvenčné pravá hodnota kermového príkonu od kalibračného zdroja. R^ R e a
R s sú reakcie prístroja na kozmické žiarenie, na žiarenie gama z okolitého prostredia ana žiarenie gama z kalibračného
zdroja. lf je príspevok k meranej hodnote pochádzajúcej z vlastnej rádioaktívnej kontaminácie a od elektronického
šumu prístroja.

Pre väčšinu detektorov nemajú Rc, R e a R s rovnakú hodnotu a faktor R e závisí od energie fotónov, takže hodnota R s

odvodená kalibráciou v laboratóriu s bodovými zdrojmi alebo úzkymi zväzkami sa nerovná R e a nemôže sa priamo
použiť nameranie v teréne. Na určenie Rc, R e a R s a Igepotrebné merať každú reakciu os ve eliminovaním ďalších troch
ovplyvňujúcich veličín:

a) určením R s ako funkcie energie (pozri 7.2) a násobením príslušných hodnôt R s energetickým spektrom
okolitého prostredia sa môže spočítať hodnota Re použiteľná na meranie prístrojom v teréne;

b) reakciu If príslušnú vlastnému pozadiu akéhokoľvek prístroja možno napr. odhadnúť meraním, keď je prístroj
umiestnený hlboko v podzemí. V hĺbke 600 m je kozmické žiarenie prakticky eliminované a umiestnením
detektora do 10 cm hrubého oloveného tienenia možno aj prakticky eliminovať jeho reakciu na žiarenie
z okolitého materiálu;

Pri ionizačných komorách je možné obyčajne predpokladať, že Ij je spôsobené vlastnou rádioaktivitou alfa
v komore. To možno stanoviť umiestnením komory do tieneného priestoru s nízkym pozadím a sledovaním
výstupu elektrometra pri zázname s krátkou časovou konštantou. Impulzy príslušné žiareniu'alfa je možné na
zázname identifikovať ako veľké ostré impulzy. Má sa robiť aj pravidelnákontróla zvodového prúdu änamáhania
izolátorov. Jednosmerné prúdy vznikajúce pri namáhaní izolátorov možno určiť meraním pri kladnej ä zápornej
polarite napätia.

Vlastné pozadie akéhokoľvek prístroja sa počas svojej životnosti nemá významne meniť, pretože prítomné
rádionuklidy majú dlhý polčas rozpadu. Príležitostná kontrola je aj tak potrebná, pretože prístroj sám môže byť
kontaminovaný z externých zdrojov žiarenia.

c) určenie reakcie na kozmické žiarenie Rc môže byť buď experimentálnym alebo teoretickým výpočtom
interakcie kozmického žiarenia a detektora. Experimentálne meranie môže prebehnúť na lodi skonštruovanej
z materiálu s nízkou rádioaktivitou naj azere či priehrade s čistou vodou alebo na mori asi 0,5 km až 1 km od brehu;

d) kalibrácia prístroja na žiarenie X a gama, t j . určenie reakcie Rs, môže prebehnúť týmto spôsobom:

1. najskôr sa pred ožarovaním kalibračného zdroja vykoná prístrojom meranie hodnoty pozadia K i B;

2. potom sa ožaruje prístroj referenčným zdrojom žiarenia a zaznamená sa hodnota K (s;

1) BCRU, „Guide to the Measurement of Environmental Gamma-Ray Dose Rate,,, F.W. Spiers. J.A..B. Gibson and I.M.G.
Thompson (1981) (Úrad pre radiometrické jednotky a meranie, "Návod na meranie dávkového príkonu žiarenia gama v životnom
prostredí", F.W. Spiers. J.A..B. Gibson a I.M.G. Thompson (1981))
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3. o - k l S ~ k l B
Ks ".

KT

kde KT je konvenčně pravá hodnota kermového príkonu vo vzduchu od referenčného zdroja žiarenia.

Táto metóda eliminuje reakciu na kozmické žiarenie, na pozadí od okolitých materiálov v kalibračnom laboratóriu
a na príspevok Ij. Treba však poznamenať, že tento spôsob kalibrácie je použiteľný len vtedy, ak je rozptýlené
žiarenie od kalibračného zdroja zanedbateľné. Ak je významné, musia sa tieto dve merania nahradiť jedným
meraním so zdrojom žiarenia a druhým meraním s oloveným tienením hrúbky 5 cm, ktoré je umiestnené medzi
detektorom a zdrojom žiarenia a ktorého tvar je práve dostatočný na odtienenie detektora od priameho žiarenia
kalibračného zdroja. Odčítaním hodnoty príslušnej olovenému tieneniu je možné určiť reakciu na primárne
žiarenie od zdroja.
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
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