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Co je INES (1)Co je INES (1)

IAEA + OECD/NEA IAEA + OECD/NEA InternationalInternational NuclearNuclear EventEvent ScaleScale
ururččena pro rychlena pro rychléé informovinformováánníí veveřřejnosti ejnosti 
o bezpeo bezpeččnostnnostníím významu udm významu udáálostlostíí se zdroji zse zdroji záářřeneníí
konzistentnkonzistentníí formouformou
ppůůvodnvodněě (1990) pro ud(1990) pro udáálosti na JElosti na JE
2001 2001 –– vydvydáán aktualizovaný manun aktualizovaný manuáál l –– vvššechna civilnechna civilníí JZ JZ 
a transport radioaktivna transport radioaktivníích materich materiáállůů
2006 2006 –– AdditionalAdditional GuidanceGuidance for rating radiation source for rating radiation source 
and transport of radioactive material eventsand transport of radioactive material events
2008 2008 -- revidovanýrevidovaný ManuManuáál INES l INES InternationalInternational NuclearNuclear
EventEvent ScaleScale



Co je INES (2)Co je INES (2)
logaritmicklogaritmickáá stupnicestupnice

44--7 hav7 haváárierie

11--3 nehody3 nehody

0    odchylky0    odchylky
(pod stupnic(pod stupnicíí ––
bezpebezpeččnostnnostněě
nevýznamnnevýznamnéé))

ududáálosti mimo losti mimo 
stupnicistupnici



Co je INES (3)Co je INES (3)

ddůůsledky udsledky udáálostlostíí –– 3 oblasti:3 oblasti:

ččlovlověěk a k a ŽŽPP

baribariééry a kontrola ry a kontrola (JZ)(JZ)

ochrana do hloubkyochrana do hloubky

ududáálosti se skutelosti se skuteččnými dnými důůsledkysledky

poruporuššeneníí ochrany do hloubkyochrany do hloubky



Oblast pouOblast použžititíí INES (1)INES (1)

ududáálosti plosti přři:i:
transportu, skladovtransportu, skladováánníí a poua použžíívváánníí RM a ZIZRM a ZIZ

na JZ i mimo JZ vna JZ i mimo JZ vččetnetněě::

ztrztrááty nebo nty nebo náálezu RM nebo ZIZlezu RM nebo ZIZ

nalezennalezeníí opuopuššttěěnnéého ZIZ (napho ZIZ (napřř. ve kovov. ve kovovéém m ššrotu)rotu)

neplnepláánovannovanéého ozho ozáářřeneníí osob posob přři povolovaných i povolovaných 
ččinnostech (napinnostech (napřř. i p. i přři zpracovi zpracováánníí nerostnerostůů))

ududáálosti: losti: 

v civilnv civilníích aplikacch aplikacííchch

týkajtýkajííccíí se jen aspektse jen aspektůů JB a ROJB a RO



Oblast pouOblast použžititíí INES (2)INES (2)

INES nenINES neníí ururččena pro udena pro udáálosti:losti:

ve vojenskve vojenskéé sfsfééřřee

týkajtýkajííccíí se zabezpese zabezpeččeneníí ((securitysecurity) ZIZ a RM) ZIZ a RM

ppřři li léékakařřskskéém ozm ozáářřeneníí



Principy kritPrincipy kritééririíí INES (1)INES (1)

Posuzuje se ve vPosuzuje se ve vššech 3 oblastech:ech 3 oblastech:

ččlovlověěk a k a ŽŽPP

obdrobdržženenáá ddáávka (invka (in--sitesite kritkritééria ria –– INES 1INES 1--4)4)

mnomnožžstvstvíí uvolnuvolněěnnéého RM (ho RM (ofof--sitesite –– INES 4INES 4--7) 7) 
–– radiologickradiologickáá ekvivalence: ekvivalence: TBqTBq II--131 131 

baribariééry a kontrola ry a kontrola (JZ)(JZ)

ochrana do hloubkyochrana do hloubky

potencipotenciáálnlníí ddůůsledky udsledky udáálostilosti



Principy kritPrincipy kritééririíí INES (2)INES (2)

ochrana do hloubkyochrana do hloubky ((defencedefence--inin--depthdepth))

degradace ochrany do hloubkydegradace ochrany do hloubky

ppřříídavndavnéé faktoryfaktory

rrůůznznéé postupy pro udpostupy pro udáálosti:losti:

ppřři transportu a udi transportu a udáálosti se ZIZlosti se ZIZ

na výkonových reaktorech pna výkonových reaktorech přři provozui provozu

na reaktorech ve studenna reaktorech ve studenéém stavu, výzkumných m stavu, výzkumných 
reaktorech a jiných JZreaktorech a jiných JZ

konekoneččnnéé hodnocenhodnoceníí: nejvy: nejvyššíšší dle uvedených kritdle uvedených kritééririíí



PouPoužžititíí INESINES

je to je to komunikakomunikaččnníí nnáástroj mezi technickou vestroj mezi technickou veřřejnostejnostíí a a 
mméédii a vedii a veřřejnostejnostíí

ÚÚččelem INES nenelem INES neníí::

definovat definovat ččinnosti a zainnosti a zařříízenzeníí, kter, kteréé by mby měěly být ly být 
zahrnuty do regulacezahrnuty do regulace

stanovit postanovit požžadavky na udadavky na udáálosti, kterlosti, kteréé majmajíí být být 
oznamovoznamováány dozorným orgny dozorným orgáánnůům m 

porovnporovnáávat zavat zařříízenzeníí, organizace, st, organizace, stáátyty

vvččasnasnáá informace vs. spekulace informace vs. spekulace 

prozatprozatíímnmníí, kone, koneččnnéé hodnocenhodnoceníí



InformovInformováánníí o udo udáálostechlostech

vnitrostvnitrostáátntněě podle zavedených postuppodle zavedených postupůů

mezinmezináárodnrodněě do 24 h uddo 24 h udáálosti:losti:

hodnocenhodnocenéé stupnstupněěm 2 a vým 2 a výššee

vzbuzujvzbuzujííccíí zzáájem mezinjem mezináárodnrodníí veveřřejnostiejnosti

koordinkoordináátor INES (tor INES (nationalnational officerofficer))

NEWS NEWS –– NuclearNuclear EventEvent WebWeb--basedbased SystSystéémm

IRS IRS –– incident incident reportingreporting systemsystem



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
(1)(1)

uvolnuvolněěnnáá aktivita (INES 4aktivita (INES 4--7)7)

osobnosobníí ddáávky vky –– INES 4INES 4

výskyt smrtelnvýskyt smrtelnéého deterministickho deterministickéého ho úúččinkuinku

jeho pravdjeho pravděěpodobný výskyt v dpodobný výskyt v důůsledku celotsledku celotěělovlovéého ho 
ozozáářřeneníí ddáávkou nvkou něěkolika kolika GyGy

osobnosobníí ddáávky vky –– INES 3INES 3

výskyt nebo pravdvýskyt nebo pravděěpodobný výskyt deterministickpodobný výskyt deterministickéého ho 
úúččinku nevedoucinku nevedoucíího k ho k úúmrtmrtíí

ozozáářřeneníí vedoucvedoucíí k efektivnk efektivníí ddáávce vyvce vyššíšší nenežž
1010--nnáásobek zsobek záákonnkonnéého roho roččnníího limitu pro pracovnho limitu pro pracovnííky ky 



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
(2)(2)

osobnosobníí ddáávky vky –– INES 2INES 2

ozozáářřeneníí jedince z obyvatelstva vedoucjedince z obyvatelstva vedoucíí k efektivnk efektivníí
ddáávce vyvce vyššíšší nenežž 10 10 mSvmSv

ozozáářřeneníí pracovnpracovnííka pka přřekraekraččujujííccíí zzáákonný rokonný roččnníí limitlimit

osobnosobníí ddáávky vky –– INES 1INES 1

ozozáářřeneníí jedince z obyvatelstva pjedince z obyvatelstva přřekraekraččujujííccíí zzáákonný konný 
roroččnníí limitlimit

ozozáářřeneníí pracovnpracovnííka pka přřekraekraččujujííccíí optimalizaoptimalizaččnníí mezemeze

kumulativnkumulativníí ozozáářřeneníí pracovnpracovnííka nebo jedince z ka nebo jedince z 
obyvatelstva pobyvatelstva přřekraekraččujujííccíí zzáákonný rokonný roččnníí limitlimit



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
(3)(3)

kritkritééria pria přřihlihlíížžejejííccíí k k popoččtu oztu ozáářřených osobených osob

ozozáářřeneníí nevedoucnevedoucíí nebo nepravdnebo nepravděěpodobnpodobněě vedoucvedoucíí
k deterministickk deterministickéému mu úúččinku inku 
→→ zvýzvýššeneníí o 1 stupeo 1 stupeňň, je, je--li ozli ozáářřeno veno vííce nece nežž 10 osob10 osob
→→ zvýzvýššeneníí o 2 stupno 2 stupněě, je, je--li ozli ozáářřeno veno vííce nece nežž 100 osob100 osob

ozozáářřeneníí vedoucvedoucíí nebo pravdnebo pravděěpodobnpodobněě vedoucvedoucíí
k deterministickk deterministickéému mu úúččinku inku 
→→ zvýzvýššeneníí o 1 stupeo 1 stupeňň, je, je--li ozli ozáářřeno veno vííce nece nežž
nněěkolik osobkolik osob
→→ zvýzvýššeneníí o 2 stupno 2 stupněě, je, je--li ozli ozáářřeno veno vííce nece nežž
nněěkolik deskolik desíítek osobtek osob

nněěkolik = vkolik = vííce nece nežž 3, n3, něěkolik deskolik desíítek = vtek = vííce nece nežž 3030



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (1)ochrana do hloubky (1)

žžáádndnéé skuteskuteččnnéé ddůůsledky, ale selhala nsledky, ale selhala něěkterkteráá
z bezpez bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí: konzervativn: konzervativníí design, design, 
řříízený postup, administrativnzený postup, administrativníí kontrola, kontrola, 
bezpebezpeččnostnnostníí (ochrann(ochrannéé) syst) systéémymy

metodologiemetodologie::

popoččet zbývajet zbývajííccíích bezpech bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí

potencipotenciáálnlníí ddůůsledky selhsledky selháánníí bezpebezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí

ppřříídavndavnéé faktory (indikujfaktory (indikujííccíí hlubhlubšíší poruporuššeneníí řříízenzeníí ččinnosti innosti 
nebo opatnebo opatřřeneníí kontrolujkontrolujííccíí ččinnost)innost)



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (2) ochrana do hloubky (2) –– postuppostup

1. stanoven1. stanoveníí hornhorníí meze hodnocenmeze hodnoceníí ududáálosti losti –– podle podle 
potencipotenciáálnlníích dch důůsledksledkůů

PomPoměěr A/Dr A/D 0,01 0,01 -- 11 1 1 -- 1010 10 10 -- 10001000 ≥≥ 10001000

Kategorie Kategorie 
zdrojezdroje

44 33 22 11

HodnocenHodnoceníí
ududáálosti kdyby losti kdyby 

vvššechna echna 
opatopatřřeneníí
selhalaselhala

22 33 44 5*5*

Max. Max. hodnhodn. . 
ochrochr. do hl.. do hl.

11 22 22 33



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (3) ochrana do hloubky (3) –– postuppostup

2. hodnocen2. hodnoceníí zalozaložženenéé na na úúččinnosti bezpeinnosti bezpeččnostnnostníích ch 
opatopatřřeneníí

zvzváážženeníí úúrovnrovněě kultury bezpekultury bezpeččnostinosti

soubor znaksoubor znakůů a pa přříístupstupůů organizace a jednotlivcorganizace a jednotlivcůů, kter, kteréé
stanovstanovíí jako nejvyjako nejvyššíšší prioritu, prioritu, žže se ote se otáázkzkáám bezpem bezpeččnosti nosti 
a ochrany dostane pozornosti, jakou zasluhuja ochrany dostane pozornosti, jakou zasluhujíí podle svpodle svéé
významnostivýznamnosti

nedostatky v kultunedostatky v kultuřře bezpee bezpeččnosti nosti –– zvýzvýššeneníí hodnocenhodnoceníí
dle INES dle INES 



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (4) ochrana do hloubky (4) –– postuppostup

2. hodnocen2. hodnoceníí zalozaložženenéé na na úúččinnosti innosti bezpbezp. opat. opatřřeneníí

indikindikáátory nedostatktory nedostatkůů v kultuv kultuřře bezpee bezpeččnosti:nosti:

•• poruporuššeneníí autorizovaných limitautorizovaných limitůů nebo ponebo požžadavkadavkůů, , 
poruporuššeneníí postuppostupůů bez pbez přředchozedchozíího schvho schváálenleníí

•• nedostatky v procesu QAnedostatky v procesu QA

•• nashromnashromáážždděěnníí lidských chyblidských chyb

•• selhselháánníí ppřři udri udržžovováánníí kontroly nad RM vkontroly nad RM vččetnetněě výpustvýpustíí do do 
ŽŽP, rozP, rozšíšířřeneníí kontaminace nebo selhkontaminace nebo selháánníí systsystéému kontroly mu kontroly 
ddáávekvek

•• opakovopakováánníí ududáálostlostíí –– nepounepouččeneníí se nebo nepse nebo nepřřijetijetíí
ppřřimiměřěřených nených náápravných opatpravných opatřřeneníí



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (5) ochrana do hloubky (5) –– postuppostup

2. hodnocen2. hodnoceníí zalozaložženenéé na na úúččinnosti innosti bezpbezp. opat. opatřřeneníí

ztrztrááta nebo nta nebo náález ZIZ / zalez ZIZ / zařříízenzeníí::

•• ztracený ZIZ, zaztracený ZIZ, zařříízenzeníí nebo znebo záásilka pozdsilka pozděěji nalezený ji nalezený 
neporuneporuššený v mený v mííststěě pod kontrolou:pod kontrolou:
INES = 1INES = 1 pro zdroje vpro zdroje vššech kategoriech kategoriíí (1(1--4)4)

•• nalezený opunalezený opuššttěěný ZIZ, zaný ZIZ, zařříízenzeníí nebo znebo záásilka:silka:
INES = 1INES = 1 pro zdroje kategorie 4 (npro zdroje kategorie 4 (něěkdy i 5)kdy i 5)
INES = 1INES = 1--22 pro zdroje kategorie 2 a 3 (dle porupro zdroje kategorie 2 a 3 (dle poruššeneníí baribariéér)r)
INES = 2INES = 2--33 pro zdroje kategorie 1 (dle porupro zdroje kategorie 1 (dle poruššeneníí baribariéér) r) 

•• ztracený nebo ukradený ZIZ, zaztracený nebo ukradený ZIZ, zařříízenzeníí nebo znebo záásilka dosud silka dosud 
nezajinezajiššttěěný:ný:
INES=1INES=1 pro kat.4, pro kat.4, INES=2INES=2 pro kat. 2pro kat. 2--3, 3, INES=3INES=3 pro kat. 1pro kat. 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (6) ochrana do hloubky (6) –– postuppostup

2. hodnocen2. hodnoceníí zalozaložženenéé na na úúččinnosti innosti bezpbezp. opat. opatřřeneníí

ududáálosti zahrnujlosti zahrnujííccíí degradaci bezpedegradaci bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí::

A) bez degradace bezpeA) bez degradace bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí

•• zjevnzjevnéé popošškozenkozeníí ststíínněěnníí nebo kontejneru zdroje nebo nebo kontejneru zdroje nebo 
netnetěěsnsnéé zdroje vedouczdroje vedoucíí k nevýznamnk nevýznamnéé povrchovpovrchovéé
kontaminaci pkontaminaci přřiiččememžž dojde k maldojde k maléé kontaminaci osob:kontaminaci osob:
INES = 1INES = 1 pro zdroje vpro zdroje vššech kategoriech kategoriíí (1(1--4)4)

•• zjevnzjevnéé popošškozenkozeníí ststíínněěnníí nebo kontejneru zdroje nebo nebo kontejneru zdroje nebo 
netnetěěsnsnéé zdroje vedouczdroje vedoucíí k nevýznamnk nevýznamnéé povrchovpovrchovéé
kontaminaci pkontaminaci přřiiččememžž výslednvýslednáá kont. nenkont. neníí významnvýznamnáá::
INES = 0INES = 0--11 pro zdroje vpro zdroje vššech kategoriech kategoriíí (1(1--4)4)



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky (7) ochrana do hloubky (7) –– postuppostup

2. hodnocen2. hodnoceníí zalozaložženenéé na na úúččinnosti innosti bezpbezp. opat. opatřřeneníí

ududáálosti zahrnujlosti zahrnujííccíí degradaci bezpedegradaci bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí::

B) bezpeB) bezpeččnostnnostníích opatch opatřřeneníí ččáástesteččnněě poruporuššenenéé

•• selhselháánníí ččáásti instalovaných výstrasti instalovaných výstražžných nebo ných nebo 
bezpebezpeččnostnnostníích systch systéémmůů zabrazabraňňujujííccíích ozch ozáářřeneníí vysokými vysokými 
ddáávkami:vkami:
INES = 0INES = 0--11 pro kat. 4, pro kat. 4, INES = 1INES = 1--22 pro kat. 2 a 3pro kat. 2 a 3

•• selhselháánníí bezpebezpeččnostnnostníích postupch postupůů (v(vččetnetněě monitorovmonitorováánníí a a 
bezpebezpeččnostnnostníí kontroly), ale dalkontroly), ale dalšíší bezpbezp. opat. opatřřeneníí (hardware) (hardware) 
zzůůstaly staly úúččinninnéé::
INES = 0INES = 0--11 pro kat. 4, pro kat. 4, INES = 1INES = 1--22 pro kat. 2 a 3pro kat. 2 a 3

•• Pozn.: pro zdroje kat.1 jiný postup Pozn.: pro zdroje kat.1 jiný postup –– pracovipracoviššttěě



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZRM a ZIZ

ProblProbléémy:my:

INES manuINES manuáál poul použžíívváá kategorizaci zdrojkategorizaci zdrojůů IAEAIAEA

zzáákonný rokonný roččnníí limit pro pracovnlimit pro pracovnííky je 20 nebo 50 ky je 20 nebo 50 mSvmSv ??

optimalizaoptimalizaččnníí meze rmeze růůznznéé v rv růůzných zemzných zemííchch



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
ppřřííklad 1klad 1

ElektrikElektrikáářř ozozáářřený v nemocniciený v nemocnici

montmontéér instalujr instalujííccíí nový radioterapeutický pnový radioterapeutický přříístroj si stroj si 
neuvneuvěědomil, domil, žže nad stropem pracuje elektrike nad stropem pracuje elektrikáářř

testoval ptestoval přříístroj s paprskem obrstroj s paprskem obrááceným ke stropu, ceným ke stropu, 
pravdpravděěpodobnpodobněě ozozáářřil elektrikil elektrikáářřee

odhad odhad efef. d. dáávky: 80vky: 80--100 100 mSvmSv

žžáádndnéé symptomy, proveden krevnsymptomy, proveden krevníí test test –– negativnnegativníí

INES = 2INES = 2



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
ppřřííklad 3klad 3

OzOzáářřeneníí defektoskopickdefektoskopickéého pracovnho pracovnííkaka

3 pracovn3 pracovnííci, prci, prááce na vce na věžěži na 25 m vysoki na 25 m vysokéé ploploššininěě (nem(neměěli el. li el. 
dozimetry)dozimetry)

3,3 3,3 TBqTBq IrIr--192 uvoln192 uvolněěn z pohonu, po odn z pohonu, po odššroubovroubováánníí hadice zhadice zůůstal stal 
leležžet na ploet na ploššininěě

v 11 h vev 11 h veččer ho naer ho naššel montel montéér, prohlr, prohlíížžel si ho a ukel si ho a ukáázal to jinzal to jinéému, ten mu, ten 
si vsi vššiml, iml, žže prvne prvníí mmáá oteklou tvoteklou tváářř

druhý se zdruhý se záářřiiččem v ruce slezl dolem v ruce slezl dolůů, ale dozimetr zam, ale dozimetr zaměěstnance jinstnance jinéé
firmy spustil alarmfirmy spustil alarm

identifikovali videntifikovali věěc jako zc jako záářřiičč, str, strččili do trubky a zavolali majitele firmy; ili do trubky a zavolali majitele firmy; 
bběěhem phem půůl hodiny byl zl hodiny byl záářřiičč vlovložžen do krytuen do krytu

3 mont3 montééřři v nemocnici, u jednoho deterministicki v nemocnici, u jednoho deterministickéé úúččinky na ruce inky na ruce ––
poppopáálenleníí, 5 defektoskopických pracovn, 5 defektoskopických pracovnííkkůů –– negatnegat. krevn. krevníí test test 

INES = 3INES = 3



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
ppřřííklad 4klad 4

PoPošškozenkozeníí opuopuššttěěnnéého HASSho HASS

soukromý radioterapeutický soukromý radioterapeutický úústav se pstav se přřestestěěhoval do novhoval do novéého ho 
komplexu a ponechal na pkomplexu a ponechal na půůvodnvodníím mm mííststěě terapeutickou jednotku s 51 terapeutickou jednotku s 51 
TBqTBq CsCs--137, 137, neoznneoznáámenomeno dozornu,dozornu, ppůůvodnvodníí komplex komplex postupnpostupněě
ččáástesteččnněě zbourzbouráán, terapeutickn, terapeutickáá jednotka jednotka zcelazcela nezabezpenezabezpeččenaena

dva liddva lidéé vymontovali soubor se zdrojem (vymontovali soubor se zdrojem (ššrot) a vzali ho domrot) a vzali ho domůů, p, přři i 
pokusu o demontpokusu o demontáážž kapsle se zdrojem praskla, nkapsle se zdrojem praskla, něěkolik lidkolik lidíí
kontaminovkontaminovááno a ozno a ozáářřenoeno

zbytek prodzbytek prodáán na n na ššrotirotiššttěě, , ššrotarotařř si vsi vššiml, iml, žže to ve tme to ve tměě zzáářříí modmodřře, e, 
pozval ppozval přřííbuznbuznéé a pa přřáátele, kousky rozdal, trvalo to 5 dntele, kousky rozdal, trvalo to 5 dníí

řřada lidada lidíí mměěla trla tráávicvicíí potpotíížže, ae, ažž jeden jeden ččlovlověěk si to spojil s tou kapslk si to spojil s tou kapslíí a a 
ppřřinesl ji do nemocniceinesl ji do nemocnice

8 lid8 lidíí akutnakutníí nemoc z oznemoc z ozáářřeneníí, 4 zem, 4 zemřřelieli

INES = 5INES = 5



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 14klad 14

OdpojenOdpojeníí a navra navráácenceníí defektoskopickdefektoskopickéého zdroje do krytuho zdroje do krytu

1 1 TBqTBq IrIr--192192

zjistil to pzjistil to přři vstupu do prostoru s dozimetremi vstupu do prostoru s dozimetrem

vvššechny bariechny bariééry a ry a bezpbezp. opat. opatřřeneníí fungovala fungovala 

ddáávky vvky vššech tech třříí pracovnpracovnííkkůů << 1 1 mSvmSv

hodnocenhodnoceníí::

ppřředvedvíídatelndatelnáá ududáálost v defektoskopiilost v defektoskopii

pod stupnicpod stupnicíí: : INES = 0INES = 0



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 17klad 17

KrKráádedežž defektoskopudefektoskopu

zazařříízenzeníí se zdrojem 4 se zdrojem 4 TBqTBq IrIr--192 (kat. 2)192 (kat. 2)

nahlnahlášášena krena kráádedežž

byla vydbyla vydáána tiskovna tiskováá zprzprááva a zava a začčalo hledalo hledáánníí v okolv okolíí

za 24 h nalezen v pza 24 h nalezen v přřííkopu u dkopu u dáálnice, bez polnice, bez pošškozenkozeníí
ststíínněěnníí, netknutý, netknutý

je pje přředpoklad, edpoklad, žže nikdo nebyl oze nikdo nebyl ozáářřenen

hodnocenhodnoceníí: p: přředbedběžěžnněě INES=2, ale kryt neporuINES=2, ale kryt neporuššenen

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 18klad 18

RRůůznznéé zdroje nalezenzdroje nalezenéé v kovovv kovovéém m ššroturotu

na na ššrotirotiššti alarm portti alarm portáálovlovéého detektoru, informovho detektoru, informováán n 
dozorný orgdozorný orgáánn

ten pomocten pomocíí ruruččnníího mho měřěřidla zjistil zvýidla zjistil zvýššený PDE 30 ený PDE 30 µµSvSv/h /h 
na povrchu 12 m kontejneruna povrchu 12 m kontejneru

specializovanspecializovanáá firma nalezla 3 zdroje firma nalezla 3 zdroje CsCs--137 (2x 2 137 (2x 2 GBqGBq, , 
1x 8 1x 8 GBqGBq –– kat. 4)kat. 4)

je nepravdje nepravděěpodobnpodobnéé, , žže ne něěkdo obdrkdo obdržžel del dáávku vku >> 10 10 mSvmSv

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 19klad 19

ZtrZtrááta hustomta hustoměěruru

hustomhustoměěr r –– vlhkomvlhkoměěr byl ztracen, pravdr byl ztracen, pravděěpodobnpodobněě ukraden ukraden 
z nz náákladnkladníího automobilu na staveniho automobilu na staveniššti  ti  

hustomhustoměěr obsahoval r obsahoval CsCs--137 (0,47 137 (0,47 GBqGBq) a ) a AmBeAmBe (1.6 (1.6 GBqGBq) ) 
–– zdroj kat. 4 zdroj kat. 4 

oznoznáámeno dozornmeno dozornéému orgmu orgáánu, vydnu, vydáána tiskovna tiskováá zprzpráávava

hledhledáánníí v okolv okolíí –– po npo něěkolika dnech nelezen bez znkolika dnech nelezen bez znáámek mek 
popošškozenkozeníí

ppřři udi udáálosti nikdo neobdrlosti nikdo neobdržžel (významnou) del (významnou) dáávku vku 

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 21klad 21

RozlitRozlitíí radioaktivnradioaktivníího materiho materiáálu na pracovilu na pracoviššti nukleti nukleáárnrníí
medicmedicíínyny

po kolizi vozpo kolizi vozííku pro pku pro přřevoz radionuklidevoz radionuklidůů na chodbna chodběě se se 
rozlila jedna drozlila jedna dáávka Ivka I--131 (4 131 (4 GBqGBq v kapalnv kapalnéé formforměě) ) –– kat. 4 kat. 4 

2 osoby kontaminov2 osoby kontaminováány: sestra a pacient, kany: sestra a pacient, kažždý 10 dý 10 MBqMBq, , 
oba oba dekontaminovdekontaminováánini bběěhem 1 h hem 1 h 

ddáávka kavka kažžddéého z nich odhadnuta na mho z nich odhadnuta na méénněě nenežž 0,5 0,5 mSvmSv

postipostižženenáá chodba na 2 týdny uzavchodba na 2 týdny uzavřřena (2 Tena (2 T½½) a pak ) a pak 
dekontaminovdekontaminováána pracovnna pracovnííky ky nuklnukl. medic. medicíínyny

kontejner rozbitý, nezbyly kontejner rozbitý, nezbyly žžáádndnéé bezpebezpeččnostnnostníí zzáábranybrany

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 23klad 23

V (pV (přředpokledpokláádandanéém) prm) práázdnzdnéém transportnm transportníím kontejneru m kontejneru 
nalezen JMnalezen JM

dodavatel dodavatel UOUOxx zjistil, zjistil, žže v kontejneru vre v kontejneru vráácencenéém výrobcem m výrobcem 
jadernjadernéého paliva, kde mho paliva, kde měělo být 150 prlo být 150 práázdných nzdných náádob, jsou dob, jsou 
2 n2 náádoby plndoby plnéé, celkem se 100 kg , celkem se 100 kg UOUOxx mmíírnrněě obohacenobohacenéého ho 
UU--235235

aktivita odhadnuta na 8 aktivita odhadnuta na 8 GBqGBq –– zdroj kat. 5zdroj kat. 5

vnvněějjšíší povrch npovrch náádob a kontejner bez kontaminacedob a kontejner bez kontaminace

ppřři udi udáálosti nikdo neobdrlosti nikdo neobdržžel neoel neoččekekáávanou dvanou dáávkuvku

snsníížženenáá kultura bezpekultura bezpeččnostinosti

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 24klad 24

PodezPodezřřeleláá ddáávka na filmovvka na filmovéém dozimetrum dozimetru

ppřři inspekci v nemocnici zjistil dozorný orgi inspekci v nemocnici zjistil dozorný orgáán, n, žže u jedne u jednéé
radiaradiaččnníí pracovnice je zaznamenpracovnice je zaznamenáána rona roččnníí ddáávka 95 vka 95 mSvmSv

ppřři blii bližžšíším m ššetetřřeneníí zjizjiššttěěna jedna z mna jedna z měěssííččnníích dch dáávek vek 
54 54 mSvmSv, nikdo j, nikdo jíí do tdo téé doby doby nevnevěěnoval pozornostnoval pozornost

v nemocnici nebyl v nemocnici nebyl žžáádný ddný důůvod pro tak vysokou dvod pro tak vysokou dáávku, vku, 
bylo podezbylo podezřřeneníí na na „„žžertertííkk““ kolegkolegůů, ale nebyl d, ale nebyl důůkazkaz

lléékakařřskskéé vyvyššetetřřeneníí (v(včč. krevn. krevníího testu) ho testu) –– žžáádndnéé abnormalityabnormality

pracovnici byl zakpracovnici byl zakáázzáán vstup do KP (pn vstup do KP (přředpoklad spredpoklad spráávnosti vnosti 
ddáávky)vky)

INES = 1INES = 1



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 25klad 25

RoztavenRoztaveníí opuopuššttěěnnéého zho záářřiiččee

byl roztaven opubyl roztaven opuššttěěný zný záářřiičč CsCs--137 (1TBq 137 (1TBq –– kat. 2) kat. 2) 
neneúúmyslnmyslněě zahrnutý do kovovzahrnutý do kovovéého ho ššroturotu

odhadnuto, odhadnuto, žže 15 pracovne 15 pracovnííkkůů zzáávodu obdrvodu obdržželo individuelo individuáálnlníí
ddáávku 0,3 vku 0,3 mSvmSv, tj. m, tj. méénněě nenežž hodnota pro hodnota pro IINES=1NES=1

Odhadnuto, Odhadnuto, žže 10% aktivity bylo vypue 10% aktivity bylo vypuššttěěno do ovzduno do ovzdušíší, to , to 
je mnohem mje mnohem méénněě nenežž kritkritéérium pro hodnocenrium pro hodnoceníí INES=5INES=5

zdroj roztavenzdroj roztaven

INES = 2INES = 2



UdUdáálosti plosti přři transportu a poui transportu a použžíívváánníí RM a ZIZ RM a ZIZ 
–– ochrana do hloubky ochrana do hloubky –– ppřřííklad 26klad 26

ZtrZtrááta radioterapeutickta radioterapeutickéého HASSho HASS
inventura v nemocnici (po ninventura v nemocnici (po něějakou dobu zavjakou dobu zavřřena) ena) –– chybchybíí
radioterapeutickradioterapeutickáá hlava obsahujhlava obsahujííccíí CoCo--60 (100 60 (100 TBqTBq –– kat. 1) kat. 1) 

podezpodezřřeneníí, , žže ne něěkdo nedovolenkdo nedovoleněě hlavu odvezlhlavu odvezl

druhý den zdroj nalezen nestdruhý den zdroj nalezen nestíínněěný 2 km od nemocnice v otevný 2 km od nemocnice v otevřřenenéé
krajinkrajiněě, dal, dalšíší vyvyššetetřřovováánníí: n: něěkolik osob ozkolik osob ozáářřeno:eno:

jedna osoba 20 jedna osoba 20 GyGy na ruce (amputace 1 prstu), na ruce (amputace 1 prstu), 
500 500 mSvmSv efektivnefektivníí ddáávkavka

dvdvěě osoby: 2 osoby: 2 GyGy na ruce, 500 na ruce, 500 mSvmSv efektivnefektivníí ddáávkavka

12 osob: 100 12 osob: 100 mSvmSv efektivnefektivníí ddáávkavka

INES = 3INES = 3



……

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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