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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ezen előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt felületi radioaktívszennyezettségmérőkre vonatkozik, hatálya a munkahelyi sugárvédelemben, környezetvédelemben és a
hatósági ellenőrzéseknél alkalmazott felületi radioaktívszennyezettség-mérőkre, valamint a
telepített személyi felületi radioaktívszennyezettség-monitorokra (sugárkapuk) terjed ki.
Az előírás alapját képező dokumentumok:
• jogi, eljárási, tanúsítási kérdésekben:
Az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről.
•

vizsgálati, szakmai kérdésekben:
IEC 60325(2002-06) Radiation protection instrumentation- Alpha, beta and
Alpha/beta (beta energy > 60 keV) contamination meters and monitors.
IEC 61098(2003-11) Installed personnel surface contamination monitoring
assemblies.
ISO 8769 (1988-06-15) Reference sources for the calibration of surface
contamination monitors – Beta-emitters (maximum beta energy greater than 0,15
MeV) and alpha-emitters
ISO 8769-2 (1996-11-15) Reference sources for calibration of surface contamination
monitors – Part 2: Electrons of energy less than 0,15 MeV and photons of energy less
than 1,5 MeV
Típusvizsgálati Eljárás TE 57-2006

A jelen „Hitelesítési Előírás” hatályba lépésével a korábbi HE 57-2000 jelű előírás érvényét
veszti.

2.

A HITELESÍTÉS FELTÉTELEI
A hitelesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet elkezdeni:
•

a hitelesítést engedélyező érvényes határozat megléte,

•

használati etalon, vagy hitelesítő berendezések, a konkrét engedélyezett típusra vonatkozó
hitelesítési munkautasítás.
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3.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
A felületi radioaktívszennyezettség-mérők kijelzése [s-1], [min-1], [Bq] és/vagy [Bq/cm2]-ben
történik. A jelen előírásban használt mennyiségek jelét, egységét és az egységek jelét a
következő táblázat tartalmazza.
A mennyiség
SI alapegységének vagy
további törvényes
származtatott egységének
mértékegységeinek
megnevezése jele
megnevezé
jele, származtatása megnevezése
jele
se
óra
h
perc
min
idő
másodperc
s
t
nap
d
hónap,év
hőmérséklet
kelvin
K
celsius
°C
T
eV
J = N·m =
energia
joule
elektronvolt
W
kg·m·s-2·m
1eV=1,602·10-19 J
négyzetmét
terület
m2
A
er
radioaktivitás A
becquerel
Bq = s-1

4.

A JELEN ELŐÍRÁSBAN ALKALMAZOTT SZAKKIFEJEZÉSEK
EGYSÉGES ÉRTELMEZÉSÉT ELŐSEGÍTŐ MEGHATÁROZÁSOK,
DEFINÍCIÓK
Aktivitás:
Egy
sajátságos
energiaállapotban
lévő
radionuklid
valamely
anyagmennyiségének az „A” aktivitása az A = dN/dt kifejezéssel meghatározott arány, ahol
dN az adott energiaállapotból dt időegység alatt bekövetkező spontán magátalakulások száma.
Egysége: [s-1], használatos a becquerel [Bq] elnevezés is. 1 [Bq] = 1 s-1. 1
Bomlási állandó:
Egy sajátságos energiaállapotban lévő radionuklid „λ” bomlási
állandója az a dP/dt kifejezéssel meghatározott arány, ahol dP az adott radionuklidnak az
adott energiaállapotból, dt időtartam alatt, spontán magátalakulással történő átmenetének
valószínűsége.
Egysége: [s-1], vagy a gyakorlatban alkalmazott [nap-1].
Detektor érzékenység: Meghatározott feltételek mellett (detektor érzékeny felülete,
detektor és sugárforrás távolság) a detektált részecskék számának aránya az ugyanazon idő
alatt a sugárforrásból kibocsátott, a detektált részecske típusának megfelelő részecskék
számához.
Detektor érzékeny felülete:
A detektor azon (gyártó által definiált) felülete, ahol annak
kis felületű sugárforrásra vonatkozó hatásfoka nagyobb, mint a maximális hatásfok 50 %-a 2.

1
2

Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation; ICRU Report 60; 1998. december 30.
IEC 60325 (2002); 3.8
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Effektív méréstartomány:
a mérőkészülék eleget tesz
követelményeknek 3.

A mért mennyiség értékeinek azon tartománya, amelyben
valamely vonatkozó nemzetközi szabványban előírt

Felületi aktivitás:
Egy adott felületre felvitt aktivitás és a felület nagyságának
hányadosa.
Mértékegysége: [Bq·cm-2]
Felületi radioaktívszennyezettség-mérő: Olyan készülék, amelyet a vizsgált felületből
kilépő részecskeszám (alfa, béta, gamma vagy azok keveréke) mérésére terveztek. Részét
képezi egy vagy több alfa, béta, (gamma, alfa/béta) sugárzásdetektor, valamint a kapcsolódó,
detektort kiszolgáló és jeleit feldolgozó egységek.
Felületi radioaktívszennyezettség-monitor:
Olyan készülék, amelyet a vizsgált
felületből kilépő részecskeszám (alfa, béta, gamma vagy azok keveréke) egy megadott
értékének a jelzésére terveztek. Részét képezi egy vagy több alfa, béta, (gamma, alfa/béta)
sugárzásdetektor, valamint a kapcsolódó, detektort kiszolgáló és jeleit feldolgozó egységek,
hang és fényjelzést biztosító tartozékok.
Háttér: A felületi radioaktívszennyezettség-mérő által mért azon beütésszám, amelynek
eredete a mérés helyszínének környezetére vezethető vissza (természetes és mesterséges
háttér).
Háttérkorrekció:
A felületi radioaktívszennyezettség-mérő által mért beütésszám
valamint a háttér beütésszám különbségének képzése.
Hitelesítés:
A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz
megfelel-e a vele szemben támasztott mérés-ügyi előírásoknak.
A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a
hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából
áll 4.
Hitelesítési bizonyítvány:
Államigazgatási határozat, amely a mérési eredmények
kiértékelésén alapuló azon megállapítást tartalmazza, hogy a hitelesített mérőeszköz megfelele a hitelesítés követelményeinek 5.
Hitelesítési engedély:
A hitelesítésre jogosult szervezet által elvégzett típusvizsgálati
eljárás alapján kiállított dokumentum annak igazolására, hogy a mérőeszköz megfelel az adott
mérőeszköz típusra vonatkozó jogszabályi előírásnak 6.
Joghatással járó mérések:
Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az
állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési
eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására – szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás
mértékének megállapítására – vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel;
továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén7.
3

IEC 60325 (2002); 3.1
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §
5
OMH ME 11; 2.
6
6/2001 (III. 19) GM rendelet 2. § (1)
7
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)
4
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Kalibrációs szorzótényező:
A Radioaktív Hiteles Anyagminta referencia értékének és
a felületi radioaktívszennyezettség-mérők mért értékének a hányadosa.
Kilépő részecskeszám: A sugárforrás felületéről vagy az azt korlátozó kollimátorból
időegységenként kilépő adott típusú, adott energia feletti részecskék száma 8.
Kis felületű sugárforrás: Olyan sugárforrás, amely aktív felületének legnagyobb mérete
(lineáris kiterjedése) nem haladja meg az 1 cm-t 9.
Radioaktív Hiteles Anyagminta (RHA): Olyan
radioaktív
anyagminta,
aktivitása az aktivitás ET-19 jelű Országos Etalonjáról van leszármaztatva.

amelynek

Tanúsító matrica:
A sikeres hitelesítés tényét a radioaktívszennyezettség-mérőn, a
felületére ragasztott, a hitelesítés évét és hónapját tartalmazó matrica tanúsítja.
Vonatkoztatási időpont: Az az időpont, amelyre nézve az adott radionuklid aktivitása
(felületi aktivitása) megadásra került.

5.

A HITELESÍTÉS METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEI

5.1

A hitelesítéshez szükséges eszközök:
• mérési űrlap,
• Radioaktív Hiteles Anyagminták (RHA),
• mérőkeret,
• a sikeres hitelesítést tanúsító matrica,
• alkoholos filc,

5.2

A hitelesítéshez szükséges és ajánlott RHA sugárforrások típusai
A kiemeléssel megkülönböztetett radionuklidokat nemzetközi szabványok javasolják (IEC
60325, ISO 8769). A nem kiemelt radionuklidokkal történő hitelesítés, a nuklidspecifikus
méréseket lehetővé tevő radioaktívszennyezettség-mérők esetén, az adott radionuklid
mérőkészüléken történő kiválasztása mellett történik.
alfa sugárzók: 241Am, 239Pu
béta sugárzók: 3H, 14C, 36Cl, 60Co, 90Sr(+90Y), 106Ru(+106Rh), 137Cs, 147Pm, 204Tl
röntgen-, gamma sugárzók: 55Fe, 57Co, 129I, 133Ba, 241Am, 207Bi, 137Cs

5.3

A hitelesítéshez alkalmazott Radioaktív Hiteles Anyagminták
A alkalmazott Radioaktív Hiteles Anyagmintáknak (RHA) eleget kell tenniük az ISO 8769
szabványban foglalt 1. osztályú (Class 1.) sugárforrás követelményeinek.

5.3.1

Formai kialakításuk
Olyan formai kialakításúak, hogy a velük vizsgált felületi radioktívszennyezettség-mérők
detektorának érzékeny felülete teljes egészében besugárzás alá kerüljön 10.
Leggyakoribb méretek: 240 mm x 240 mm, 100 mm x 170 mm vagy 100 mm x 150 mm.

8

ISO 8769 (1988); 3.2
IEC 60325 (2002); 3.5
10
IEC 60325 (2002); 9.2.2.1
9
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Ha nem áll rendelkezésre megfelelő méretű nagyfelületű RHA, akkor a hitelesítés kisebbel
(de nem kisebb, 11 mint 100 cm2) is elvégezhető, ám ekkor gondoskodni kell a megfelelő
beütésszám összegzésekről 12.
5.3.2

Szerkezeti kialakításuk
Az RHA-k hordozója legalább 5 mm vastag alumínium lemez (a hordozónak minimálisan
olyan vastagságúnak kell lennie, hogy ha az RHA bármilyen fajtájú és vastagságú felületre
kerül, a visszaszórásból eredő kilépő részecskeszám ne emelkedjen meg). Az OMH által
készített RHA-k esetében az alaplemezre TESAPRINT20 fólia kerül felragasztásra. A fólia
felületére a radioaktív anyag felvitele egyenletes távolságokban való csepegtetéssel történik.
Beszárítás után a sugárzás típusától függően 0,35; 0,7 vagy 1,3 mg/cm2 felületi sűrűségű
MYLAR fóliával az egész aktív felület lefedésre kerül (a radioaktív zártság érdekében).

5.3.3

A nagyfelületű RHA-k aktivitása és homogenitása
A hitelesítésre alkalmazott nagyfelületű RHA által a felületen kibocsátott részecskék ajánlott
értéki: 2000 s-1 és 10000 s-1. Bármely 10 cm2-es felületén a kilépő részecskék száma nem
térhet el jobban az egész felületre kiterjedő átlagos kilépő részecskeszámtól, mint 6 % 13.

5.3.4

A nagyfelületű RHA-k aktivitása és a kilépő részecskék száma.
Az RHA aktivitását a hozzájuk kapcsolódó Hiteles Anyagminta Bizonyítvány tartalmazza,
amely az aktivitás nemzeti etalonjára való visszavezetettséget is igazolja. Az aktivitás
bizonytalanságának kisebbnek kell lennie, mint ± 10 % (1σ).
A hitelesítéshez használt RHA-kból felületegységenként kilépő részecskeszámot az aktivitás
nemzeti etalonját fenntartó laboratóriumnak (OMH) kell megmérnie 3 % (1σ) alatti
bizonytalansággal 14.

5.4

A hitelesítés külső környezeti feltételei
A hitelesítést a következő környezeti paraméterek mellett lehet elvégezni 15:
hőmérséklettartomány:
18-22 °C
relatív páratartalom:
55-75 %
légnyomás:
86-106 kPa
háttér (gamma dózisteljesítmény): < 250 nGy/h (állandó érték)

6.

A HITELESÍTÉS VÉGREHAJTÁSA

6.1

A hitelesítés feltételeinek ellenőrzése
A mérési űrlapon/adatlapon rögzíteni kell a hitelesítéskor fennálló környezeti paramétereket,
a hitelesítendő mérőeszköz típusát, gyári számát, a hitelesítéshez alkalmazott RHA
sugárforrások típusát és számát, valamint a hitelesítés helyét, időpontját és a hitelesítő
személy nevét. Egy lehetséges megvalósítás az 1. függelékben található

11

ISO 8769 (1988); 5.2.1
IEC 61325 (2002); 9.2.2.2
13
IEC 60325 (2002); 9.2.2.1
14
ISO 8769 (1988); 5.2.2
15
IEC 60325 (2002); 1. táblázat
12
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6.2

A hitelesítendő mérőeszköz helyes működésének ellenőrzése

6.2.1

A mechanikai jellemzők ellenőrzése
A hitelesítésre bemutatott mérőeszköz külső felületének szennyeződéstől mentesnek kell
lennie. Ez egyaránt vonatkozik a sár, rozsda és egyéb környezeti szennyeződésekre, mint a
sugárszennyezettségre.
A
környezeti
szennyezettséget
szemrevételezéssel,
a
sugárszennyezettséget hitelesített felületi radioaktívszennyezettség-mérő készülékkel történő
vizsgálattal kell elvégezni. Szennyezettség esetén a hitelesítés nem végezhető el, vissza kell
küldeni tisztításra (dekontaminálásra) a hitelesítésre bemutató félnek.
Ellenőrizni kell, hogy vannak-e a készülék helyes működését befolyásoló külső sérülések a
mérőkészüléken. Amennyiben ilyenek előfordulnak (pl. a mérési geometriát zavaró törött
mechanika), a készülék nem hitelesíthető.
Ellenőrizni kell a készülék azonosító paramétereit. Ha azok hiányosak, nehezen olvashatók,
kopottak, akkor azt el kell látni egyedi OMH-s jelzéssel (pl. 016 OMH). Ezt a tényt a
hitelesítési bizonyítvány megjegyzés rovatában rögzíteni kell.

6.2.2

Az elektromos, elektronikus jellemzők ellenőrzése
Ellenőrizni kell, hogy a készülék tápfeszültség ellátása megfelelő mértékben biztosított-e.
Erre a célra több radioaktívszennyezettség-mérő külön funkcionális lehetőséget biztosít. Ha a
tápfeszültség nem megfelelő, és ez elemcserével megoldható, a hitelesítés időtartamára
megfelelő pótelemre kell kicserélni az elhasználódottat. A hitelesítés végén az elemeket
vissza kell cserélni, és a hitelesítési bizonyítvány megjegyzés rovatában az elemcsere tényét
közölni kell.
Telepített személyi radioaktívszennyezettség-monitorok esetén, amennyiben azok detektorai
speciális gázok folyamatos áramoltatását igénylik, ellenőrizni kell a gázellátás
megfelelőségét, annak folyamatosságát, valamint időintervallumát.

6.2.3

A nukleáris jellemzők ellenőrzése
Megjegyzés: Csak mechanikailag és elektromosan kifogástalanul működő készülék esetén
végzendő el!
Ellenőrizni kell a detektor hátterét. Ennek az értéknek a típusra mért (típusvizsgálat) háttérnek
kell megfelelnie (amennyiben mesterséges háttér nem emeli a természetes értékét). Ha ettől
jelentősen eltér (> 100 %), felületi radioaktívszennyezettség-mérővel ismételten ellenőrizni
kell a detektor esetleges radioaktív szennyezettségét, különösen a detektor ablak
környezetében, valamint a mérőhely hátterét. Radioaktív szennyezettség esetén intézkedni
kell e szennyeződés megszüntetéséről.
Ha a detektoregység több detektorból áll ( pl. több GM cső egy egységen belül), kis felületű
béta sugárforrással ellenőrizni kell, hogy a detektoregység minden egyes detektora
működőképes-e. A detektoregységek közötti eltérés nem lehet nagyobb, mint 25 % 16.
Ellenőrizni kell, a legfelső méréshatár 10 szeresét meghaladó sugárforrásra adott kijelzést.
Ekkor a kijelzésnek a végkitérést meg kell haladnia, és ott maradnia, vagy egyéb (hang/fény)
jelzéssel tudatnia, hogy a mérőkészülék túlcsordult.
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6.3

A készülék hátterének meghatározása
A háttér típusra jellemző értékét a gyártónak kell megadnia, illetve a típusvizsgálati
dokumentációnak kell tartalmaznia 17.
A hátterek kezelése szempontjából két jelentősen elkülönülő csoport létezik. Az egyik
csoportba tartozó készülékek esetén a háttér korrekciót a felhasználónak kell elvégeznie a
mérés során, a másik csoportba a hátteret tároló, azzal automatikusan korrigáló mérőeszközök
tartoznak. A háttér mérésére vonatkozó konkrét utasításokat a hitelesítési engedéllyel
rendelkező radioakivszennyezettség-mérőket valamint sugárkapukat magában foglaló
függelék tartalmazza.

6.4

A készülék érzékenységének ellenőrzése.
A készülékek érzékenységének ellenőrzése nagyfelületű Radioaktív Hiteles Anyagmintákkal
történik (RHA).
Az érzékenység meghatározásához ki kell számítani az RHA felületi aktivitását a mérés
időpontjában.
AFA = AFR * e-λΔt
ahol:
a mérések időpontjára átszámított felületi aktivitás,
AFA
AFR
a felületi aktivitás a vonatkoztatási időpontban,
λ
a bomlási állandó [nap-1] egységben,
Δt
a mérés időpontja és a vonatkoztatási időpont között eltelt napok száma.
A bomlási állandó értékei a következő kifejezés segítségével adhatóak meg:

λ=
ahol:
T1/2

ln(2 )
T1 / 2

a radionuklid felezési ideje [nap] egységben

A következő táblázat tartalmazza a hitelesítés során előforduló egyes radionuklidokra
vonatkozó felezési időket:
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Radionuklid
3

H
C
36
Cl
55
Fe
57
Co
60
Co
90
Sr(+90Y)
106
Ru(+106Rh)
133
Ba
137
Cs
147
Pm
204
Tl
239
Pu
241
Am
14

Felezési idő 18
[nap]
4499,8 ± 7,3
(2,082 ± 0,011)*106
(1,099 ± 0,011)*108
1001,1 ± 2,2
271,80 ± 0,05
1925,2 ± 0,4
(1,048 ± 0,011)*104
372,6 ± 1,0
3849,7 ± 2,2
10964 ± 9
958,18 ± 0,15
1383,5 ± 5,5
(8,806 ± 0,011)*106
(1,580 ± 0,002)*105

Hivatkozás
2
2
2
2
1
2
4
3
1
2
3
1
3
1

Hivatkozás:
1:
Monographie BIPM-5; Table of Radionuclides; 2004
2:
Table de RADIONUCLÉIDES; DAMRI/LPRI ISBN 2 7272 0200 8; 1999
3:
Table de RADIONUCLÉDES; CEA-LMRI-BNM 91190; 1984
4:
PTB-RA-16/3 Braunschweig; 1989
Figyelem, a következő fejezetekben leírtakat telepített személyi radioaktívszennyezettségmonitorok (sugárkapuk) esetén, annak minden egyes mérőcsatornájára, valamint minden
egyes, általa mért sugárzástípusra el kell végezni, amennyiben a rá vonatkozó munkautasítás
nem ír elő mást.

6.4.1

Az érzékenység és a kalibrációs tényező meghatározása automatikus háttérkorrekciót nem
alkalmazó mérőberendezések esetén
Az érzékenység meghatározása a következő lépésekből áll:
a.) Helyezzük a mérőműszernek megfelelő kivágással rendelkező mérőkeretet a plexi
hitelesítő tartóra. Sugárkapuk esetén kezdjük a b.) ponttal.
b.)

Helyezzük a készüléket a mérőkeretre, ha az adott készüléket valamely okból nem lehet,
akkor a mérés leendő helyére.

c.)

Mérjük meg a detektor hátterét, és jegyezzük fel a mérőlapra (legalább öt mérést
végezve, a típusra vonatkozó előírásnak megfelelően: H1......Hn).
n

d.)

18

Képezzük a háttérértékek matematikai átlagát H =

∑H
i =1

n

i

ahol n a mérések száma.

Az irodalmi hivatkozásban években megadott felezési idő 365,24-el szorozva.
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e.)

Vegyük le a készüléket és a mérőkeretet a hitelesítő tartóról.

f.)

A hitelesítő sugárforrást (RHA) helyezzük a plexi hitelesítő tartóra, vagy a mérés leendő
helyére (ahol a háttérmérés is történt).
Sugárkapuk esetén helyezzük a vizsgált mérőcsatorna megfelelő detektora elé, és
folytassuk az i.) pontnál.

g.)

Tegyük vissza a hitelesítendő radioaktívszennyezettség-mérőnek megfelelő kivágással
rendelkező keretet (ha lehet).

h.)

Helyezzük a keretre a készüléket úgy, hogy a detektor pontosan illeszkedjék a
kivágásba, vagy helyezzük azt az RHA felületére.

i.)

Végezzünk legalább öt leolvasást, és ezen értékeket jegyezzük fel a mérőlapra
(N1.....Nn).
n

j.)

Képezzük a mért érékek egyszerű matematikai átlagát N =

∑N
i =1

n

i

, ahol n a mérések

száma.
k.)

ahol
E
KT
N
H
AFA
l.)

Számítsuk ki az érzékenységet és a kalibrációs tényezőt a következő kifejezésekkel:
AFA
N −H
1
E=
;
KT =
=
AFA
N −H E
az érzékenység,
a kalibrációs tényező,
a mért RHA-ra vonatkozó átlagos beütésszám,
a háttérre vonatkozó átlagos beütésszám,
az RHA felületi aktivitása a mérés időpontjában.
Jegyezzük fel a kapott értékeket a mérőlapra. A készülék a hitelesítés metrológiai
feltételeinek megfelel, ha a kapott érzékenység eltérése a készülékre vonatkozó
típusértéktől (típusvizsgálat) nem nagyobb, mint 25 % 19
Sugárkapuk esetén az eltérés nem lehet nagyobb, mint a hitelesítési engedélyben
szereplő érték.

m.)

Vegyük le a készüléket, a mérőkeretet valamint a sugárforrást a hitelesítő tartóról. Több
RHA-val történő hitelesítés esetén ismételjük meg az eljárást az f.) ponttól kezdve.

Előfordulhat, hogy a hitelesítendő készüléket geometriai méretei vagy fix rögzítettsége miatt
nem lehet a hitelesítő tartóra helyezni. Ebben az esetben a háttér meghatározása után a
nagyfelületű RHA-t kell óvatosan (nehogy a felületét borító fedőfólia, vagy lakkréteg
megsérüljön) a készülék detektora elé helyezni úgy, hogy a sugárforrás aktív felülete teljes
egészében lefedje a detektor érzékeny felületét.
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6.4.2

Az érzékenység és kalibrációs tényező meghatározása automatikus háttérkorrekcióval és/vagy
felületi aktivitás (összaktivitás) kijelzési lehetőséggel rendelkező mérőkészülékek esetében.
Alapvetően a 0 pont szerint kell eljárni, kibővítve a következőkkel.
a.) Ha a készülék rendelkezik [imp/s] kijelzéssel, végezzük el a háttérmérést a 0 bekezdés
a.) pontjától az d.) pontjáig terjedő utasítások alapján. Ha nem rendelkezik ilyennel, a
készülék gépkönyvében, vagy a típusnak megfelelő, konkrét munkautasításokban
találhatók szerint kell eljárni a háttér meghatározásához.
b.)

Tároljuk el a mért, vagy meghatározott hátteret a készülék memóriájában, és rögzítsük a
mérőlapon.

c.)

Ha a készülék rendelkezik [imp/s] kijelzéssel, végezzük el az RHA-val történő
méréseket a 0 fejezet f.) pontjától a j.) pontjáig terjedő utasítások szerint.

d.)

Határozzuk meg az érzékenységet és a kalibrációs tényezőt a következő kifejezések
A
N
1
segítségével: E =
;
K T = FA =
AFA
E
N

ahol
E
KT
N
AFA

az érzékenység,
a kalibrációs tényező,
a mért RHA-ra vonatkozó átlagos beütésszám,
az RHA felületi aktivitása a mérés időpontjában.

Figyelem!: Vannak olyan készülékek, amelyek [imp/s] üzemmódban nem alkalmazzák a
háttérkorrekciót. Ekkor az érzékenységet és a kalibrációs tényezőt a 0 fejezet k.) pontja
alapján határozzuk meg.

e.)

Jegyezzük fel a kapott értékeket a mérőlapra. A készülék a hitelesítés metrológiai
feltételeinek megfelel, ha a kapott érzékenység eltérése a készülékre vonatkozó
típusértéktől nem nagyobb, mint ±25 % 20.
Sugárkapuk esetén az eltérés nem lehet nagyobb, mint a hitelesítési engedélyben
szereplő érték.

f.)

Ha a készülék rendelkezik [Bq/cm2] kijelzéssel, és a készülék nuklidlistáján szerepel a
mért radionuklid, válasszuk azt ki, kapcsoljuk át erre az üzemmódra, anélkül, hogy a
készülék és az RHA helyzetét megváltoztattuk volna.

g.)

Végezzünk legalább öt leolvasást, és ezen értékeket jegyezzük fel a mérőlapra
(AMFA1.....AMFAn).
n

h.)

Képezzük a mért értékek egyszerű matematikai átlagát AMFA =

∑A
i =1

MFAi

n

, ahol n a

mérések száma.
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i.)

Határozzuk meg a kalibrációs szorzótényezőt a K SZT =

AFA
AMFA

kifejezés segítségével,

majd jegyezzük fel a mérőlapra.
j.)
6.4.3

További radionuklidokkal történő hitelesítés elvégzéséhez ismételjük meg ezen fejezet
c.) és i.) pontjai közötti utasításokat, a kívánt radionuklid RHA-k segítségével.

A készülék paramétereinek ellenőrzése – beállítása számítógépes kapcsolattal rendelkező
berendezések esetén.
A radioaktívszennyezettség-mérők egy részénél (újabb fejlesztések, processzoros vezérlés)
lehetőség van számítógépes kapcsolat létrehozására, a beépített gyári kalibrációs faktorok,
paraméterek ellenőrzésére, illetve megváltoztatására. A kapcsolat RS-232 soros porton
keresztül hozható létre.
A számítógépes kapcsolat létrehozásának szükségessége és a kapcsolat alatti teendők, a
kommunikáció létrehozásának lehetőségével rendelkező mérőkészülékeket leíró konkrét
esetekben (függelék) kerülnek leírásra.

6.5

Az MDSR (kimutathatósági határ) vizsgálata.
A MU 57-2006 munkautasításban a készülék típusának megfelelő pontban keressük meg az
MDSR értékét. Ennek megfelelően válasszuk ki a 0,1 Bq·cm-2, a 0,5 Bq·cm-2 vagy 1 Bq·cm-2
aktivitású 36Cl sugárforrások közül azt, amelyik éppen meghaladja a készülék MDSR értékét.
Végezzük el az érzékenység meghatározását a már leírt módon. A készülék megfelelő, ha az
érzékenység eltérése a típusérzékenységtől nem haladja meg a ± 25 %-ot.

6.6

Kiértékelés
A kiterjesztett mérési bizonytalanság, amely a standard bizonytalanságnak a k kiterjesztési
tényezővel szorzott értéke (k = 2):

Normális (Gauss-) eloszlás esetén a k = 2-vel szorzott standard bizonytalanság értéke
közelítőleg 95 %-os megbízhatósági szintnek felel meg.
Az összbizonytalanság kiszámításakor a következő bizonytalansági komponensek kerülhetnek
figyelembe vételre:
• az RHA aktivitásának bizonytalansága,
• az RHA felületi inhomogenitása,
• a mérőkészülék alaphibája,
• statisztikus bizonytalanság,
• geometriai elrendezés (reprodukálhatóság) bizonytalansága,
• az RHA bomlási állandójának bizonytalansága,
• különféle szennyezésekből eredő bizonytalanság,
• egyéb, a fentieken kívüli, speciális komponens.
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6.7

A hitelesítés tényének tanúsítása 21

6.7.1

Hitelesítő matrica
A hitelesítési engedélyben meghatározott feltételeknek eleget tevő készülékre sorszámozott
öntapadó matrica kerül, amelyen fel kell tüntetni a hitelesítés évét és hónapját. Amennyiben a
matrica szélén előre kialakított dátumok szerepelnek akkor azok jelölésével, ha nem, nem
letörölhető tollal felírva.

6.7.2

Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesítést követően a radioaktívszennyezettség-mérő készülékhez, vagy sugárkapuhoz
Hitelesítési Bizonyítvány kapcsolódik. Formai kérdésekben a mindenkor hatályos ISO
elektronikus adatbázisban található mintának feleljen meg.

6.8

A hitelesítés dokumentálása
A hitelesítés során kitöltött, aláírt mérőlapokat tárolni kell, amíg a készülékkel történő
joghatással járó mérések eredményei el nem évülnek.

7.

A HITELESÍTÉS ÉRVÉNYE
A hitelesítés érvényességének lejárati időpontját a Hitelesítési Bizonyítvány tartalmazza.
A radioaktívszennyezettség-mérők és sugárkapuk hitelesítése – függetlenül attól, hogy az
eszközt használták-e vagy sem – érvényét veszti, ha
• a hitelesítés érvényességi ideje lejárt,
• a hitelesítési matricát eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a Hitelesítési Bizonyítvány
elveszett, vagy azt megváltoztatták,
• a hitelesítési matricát, vagy a Hitelesítési Bizonyítványt érvénytelenítették,
• a mérőeszközön javítást, vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai
jellemzőit befolyásolhatta,
• a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.
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Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
07.05.29

Jóváhagyta: Dr. Pataki Péter
13[15] oldal
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

RADIOAKTÍVSZENNYEZETTSÉG-MÉRŐ HITELESÍTÉS MÉRÉSI ADATLAP
Műszer típusa: ..................................................................................................
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Tulajdonos:.......................................................................................................
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Hitelesítést végezte: .........................................................................................
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