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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.) kormányrendelet mellékletében felsorolt sugárvédelmi és orvosi
dózismérőkre vonatkozik. Hatálya a gyógyászatban, munkahelyi sugárvédelemben,
környezetvédelemben és a hatósági ellenőrzéseknél alkalmazott foton- és/vagy béta, illetve
neutron sugárzás dózisát, illetve dózisteljesítményét mérő eszközökre 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.) Kormányrendelettel
○
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi
ellenőrzéséről.
•
vizsgálati, szakmai kérdésekben:
○
IEC 60731 (2011-02) Medical electrical equipment – Dosimeters with ionisation
chambers as used in radiotherapy
○
IEC 61674 (1997-10) Medical electrical equipment – Dosimeters with ionization
chambers and/or semi-conductor detectors as used in X-ray diagnostic imaging
○
IEC 60846 (2009-03) Radiation protection instrumentation – Ambient and/or
directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta X and gamma
radiation
○
IEC 60532 (2009-09) Radiation protection instrumentation – Installed dose rate
meters, warning assemblies and monitors – X and gamma radiation of energy
between 50 keV and 7 MeV
○
IEC 61017-1 (1991-04) Portable, transportable or installed X or gamma radiation
ratemeters for environmental monitoring - Part 1: Ratemeters
○
Radiation protection instrumentation - Portable, transportable or installed
equipment to measure X or gamma radiation for environmental monitoring - Part
2: Integrating assemblies
○
IEC 61526 (2005-02) Radiation protection instrumentation –Measurement of
personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta
radiations – Direct reading personal dose equivalent meters and monitors
○
IEC 61066 (2006-06) Thermoluminescence dosimetry systems for personal and
enviromental monitoring
○
ISO 4037-1:1996 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and
doserate meters and for determining their response as a function of photon energy
- Part 1: Radiation characteristics and production methods
○
ISO 4037-3:1999 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and
doserate meters and for determining their response as a function of photon energy
- Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their
response as a function of energy and angle of incidence
○
ISO 4037-4:2004 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and
doserate meters and for determining their response as a function of photon energy
- Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference
radiation fields
○
IAEA_TECDOC-1585 Measurement Uncertainty
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○
○
○

2.

ISO 8529-1 (2001-02-01): Reference neutron radiations – Part 1: Characteristics
and methods of production
ISO 21909 (2005-06-15): Passive personal neutron dosimeters – Performance and
test requirements
MSZ EN 61005:2005 Sugárvédelmi mérőműszerek. A neutronsugárzás környezeti
dózis egyenértékét (egyenértékű dózisteljesítményét) mérő eszközök (IEC
61005:2003, módosítva)

A HITELESÍTÉS FELTÉTELEI
A hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott
mérésügyi előírásoknak.
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök – így a sugárvédelmi és orvosi dózismérők – csak
érvényes hitelesítéssel forgalmazhatók, használhatók vagy tarthatók használatra kész
állapotban. Kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők, a
hitelesítési engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH)
típusvizsgálat alapján adja ki.
A hitelesítés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a hitelesíteni kívánt
sugárvédelmi vagy orvosi dózismérő érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkezik-e.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
•
a MKEH az első hitelesítést a hitelesítési engedélybe foglalt feltételhez kötheti,
•
hitelesítési engedély mérőeszköz-típusra vonatkozó időbeli és/vagy mennyiségi
korlátokkal is kiadható,
•
mérőeszköz a hitelesítési engedélynek a kiadásától számított 10 éven belül mutatható be
első hitelesítésre,
•
a MKEH a hitelesítési engedélyt visszavonhatja.
A hitelesítés feltétele továbbá, hogy az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM
rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizesse és viselje.

3.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Jelen előírásban használt mennyiségek megnevezését, jelét, valamint ezen mennyiségek
használható egységeit és az egységek jelét, a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság (ICRP)
valamint a Sugárfizikai Mennyiségek Nemzetközi Társasága (ICRU) ajánlásainak
megfelelően, az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat

Megnevezése

jele

Besugárzási dózis
Elnyelt dózis
Közölt dózis vagy Kerma
Dózisegyenérték
Elnyelt dózisteljesítmény

X
D
K
H
-

Levegőben közölt
dózisteljesítmény
Kerma hossz
K⋅l
Környezeti dózisegyenérték H*(d)
teljesítmények
Személyi dózisegyenérték
HP(d)
teljesítmény
Irányított dózisegyenérték H’(d,Ω)
teljesítmény

A mennyiség
SI egységének
Megnevezése
Jele
coulomb per kilogramm C/kg
gray
Gy
gray
Gy
sievert
Sv
gray per másodperc

Gy/s

gray per másodperc

Gy/s

gray méter

Gy⋅m

sievert per
másodperc

Sv/s

További törvényes mértékegységeinek
Megnevezése
Jele
Gray per óra
Gy/h
Gray per perc
Gy/min
Gray per óra
Gy/h
Gray per perc
Gy/min
milligray méter
mGy*m

sievert per óra
sievert per perc

Sv/h
Sv/min

3.1

A dózismérők típusvizsgálata elvégezhető és a dózismérők hitelesíthetők
•
elnyelt dózisban;
•
levegőben közölt dózisban;
•
dózisegyenértékben,
és mindezek teljesítményeiben.

3.2

Az elnyelt dózis és a mértékegysége
Az elnyelt dózis (a jele: D) bármely ionizáló sugárzásra vonatkozóan egyenlő a besugárzott
anyag térfogatelemében elnyelt ΔE energiának és a térfogatelem Δm tömegének a
hányadosával:
D = ΔE/Δm
Az elnyelt dózis mértékegysége a gray (a jele: Gy).
1 Gy = 1 J/kg
Megjegyzés: A sugárzási tér egy kiválasztott P pontja körül bármely kis környezetben, ahol
az energiafolyam egyébként homogénnek tekinthető, az eltérő rendszámú elemekből összetett
és azonos tömegű anyagokban különböző mértékű az egyazon időtartam alatt elnyelt dózis.
Ezért az „elnyelt dózis” fizikai mennyisége csak akkor válik egyértelművé, ha megnevezzük a
besugárzott anyagot is. Például: a vízben elnyelt dózis Dvíz = 5 Gy. Mind elméletileg, mind
gyakorlatilag indokolt a további, finomított megkülönböztetés. Így pl. a vízben lévő
levegőbuborékokra:
víz közegben Dlevegőben elnyelt = 0,5 Gy.
Gyakorlati okok miatt az emberi testszövetekre vonatkozó elnyelt dózis mérése közvetett úton
történik, ún. fantomanyagok alkalmazásával (lásd ISO 4037 3 kötet).
Az elnyelt dózisteljesítmény az egységnyi időtartamra számított elnyelt dózis; mértékegysége:
Gy/s a gyakorlatban használatos még a Gy/h, Gy/min.
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3.3

A levegőben a levegőrészecskékkel közölt dózis jele K (vagy kerma) és mértékegysége
A besugárzott anyag térfogatelemében az eredeti töltés nélküli ionizáló részecskék
behatolásuk és áthatolásuk során a közeget alkotó részecskékkel kölcsönhatásokba lépnek,
amely kölcsönhatások folyományaként azok egy részét az atomi és/vagy molekuláris
kötéseikből kiszakítják, majd az ezáltal immár töltött részek további számottevő kinetikus
energiával folytatják útjukat. (A levegőt alkotó tipikusan kis rendszámú elemek esetében a
számottevő energiájú részecskék teljes energiáján belül közel 100 % ennek a kinetikus
energiának a részaránya.) A ΔV térfogatelemben található töltéssel bíró részecskék kezdeti
összegezett ΔE mozgási energiájának és a térfogatelem Δm tömegének a hányadosa a közölt
dózis vagy kerma, K:
K = ΔE/Δm
A levegőben a közölt dózis mértékegysége a gray (rövidítve: Gy).
1 Gy = 1 J/kg
Megjegyzés: Az eredeti fotonok által a molekuláris és az atomi kötésekből kiszabadított
töltött részecskék kezdeti összes mozgási energiájának a nagyobb része az ütközések során
ionpárok keltésére fordítódik, egy kisebb töredéke viszont fékezési röntgensugárzássá alakul
át. A levegőben közölt dózist ennek megfelelően két komponens összegeként értelmezzük:
K = Kütközési + Ksugárzási
A hitelesítési gyakorlatban, ha a fotonenergia kisebb, mint 0,5 MeV, a
K ≅ Kütközési közelítést alkalmazhatjuk.
Ha a fotonenergia nagyobb, mint 0,5 MeV, az imént elhanyagolt Ksugárzási tag is figyelembe
veendő, így a következő képletet kell alkalmazni:
K = Kütközési/(1 - g)
ahol g értéke függ a fotonsugárzás-energiájától és közegre jellemző rendszámtól. A g értéke
levegőben a 137Cs radionuklid sugárzására g = 1,2E-3; a 60Co radionuklid sugárzására pedig
g = 3,2E-3.
A Kütközési komponens nem más, mint az ún. X besugárzási dózis („exposure”) levegő
ionizációs ekvivalense:
Kütközési = X * W/e
ahol W a levegőben az egy ionpár keltésekor átadott energia középértéke, e pedig az elemi
töltés; W/e = 33,97 J/C.
A levegőben közölt dózisteljesítmény K az egységnyi időre számított levegőben közölt dózis.
Mértékegységei: Gy/h, Gy/min és Gy/s.

3.4

A kerma hossz
A kerma hossz a levegőben közölt dózis és a hosszúság szorzatának vonalmenti integrálja;
mértékegysége: Gy·m, a gyakorlatban használatos (CT berendezések) a mGy·m.
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3.5

A dózisegyenérték és a mértékegysége
Mivel az élő szervezet különböző szöveteiben a különböző fajta ionizáló sugárzások azonos
elnyelt dózisai különböző mértékben okoznak daganatos és örökletes elváltozásokat a
sztochasztikus tartományban, így a sugárvédelemben szükség van olyan mennyiségekre is,
melyek arányosak ezekkel a káros hatásokkal. Ezek a különféle dózisegyenérték
mennyiségek. A H dózisegyenérték egy olyan szorzat eredménye, amelynek a tényezői a D
elnyelt dózis és a Q minőségi tényező, mely a sugárzás biológiai hatásosságát hivatott
kifejezni:
H = D⋅Q
Foton és béta-sugárzásra a Q minőségi tényező Q = 1, illetve wR = 1 (R típusú sugárzás
súlytényezője. (lásd ICRU 47, illetve ICRP 60).
A dózisegyenérték mértékegysége a sievert (jele: Sv).
1 Sv = 1 J/kg.
Megjegyzés: A H dózisegyenérték használata csak a sugárvédelem céljaira megengedett. A
továbbiakban csak a dózismérőkkel mérhető ún. operatív dózisegyenérték mennyiségekkel
foglalkozunk, amelyek a sugárvédelmi szabályozásban használt ún. egyenérték dózis és
effektív dózis mennyiségeket közelítő meghatározására szolgálnak. A környezetet felügyelő
érzékelő műszerek esetén (amikor a mérés célja annak az effektív dózisegyenértéknek a
meghatározása, amelyet az ember kapna a mérőeszköz helyén), a H*(10) környezeti
dózisegyenérték a mérendő mennyiség. Definíciója: H*(10) az a dózisegyenérték, amely a
megfelelően irányított és kiterjesztett foton-sugárzási térben lenne mérhető az ún. ICRU
gömbben, 10 mm mélységben, a beérkező fotonok felőli oldalon.
A kis áthatolóképességű fotonokra és elektronokra a H'(0,07) irányított dózisegyenértékek, a
személyi dozimetriában az emberi testen viselt dózismérők esetében az ún. személyi
dózisegyenérték Hp(10) a megfelelő mérendő mennyiségek. Az irány szerinti
dózisegyenérték, H’(d, Ω) az a dózisegyenérték a sugárzási tér egy adott (P) pontjában,
amelyet a kiterjesztett sugárzási tér eredményezne az ICRU gömb d mélységében, a
meghatározott Ω irányú gömbsugáron mérve, a sugárnyaláb felőli oldalon. A személyi
dózisegyenérték, HP(d), a testfelület egy meghatározott pontja alatt d mélységben
elhelyezkedő lágy szövetben mért dózisegyenérték. Amennyiben a sugárzás egy adott
irányból párhuzamos nyalábban érkezik a személyi dózisegyenérték mérésénél a HP(d, α)
mennyiség is értelmezhető ahol az α szög az emberi test adott felszínére (fantomra, illetve
dózismérőre) merőlegestől mért szöget jelenti.
(Az ICRU gömb egy 30 cm átmérőjű, az emberi testszövettel ekvivalens anyagú gömb,
amelynek a sűrűsége 1 g/cm3, és az összetétele: 76,2 % oxigén, 11,1 % szén, 10,1 % hidrogén
és 2,6 % nitrogén.) Az ISO 4037-3 szabvány és az ICRU-47 ajánlás a legtöbb gyakorlati
kalibrálás során megengedi a nehezen kivitelezhető ICRU gömbbeli mérések helyett 30 cm ×
30 cm × 15 cm oldalélű plexihasáb vagy vízfantom használatát.

Készítette: Machula Gábor
Ellenőrizte: Nagyné Szilágyi Zsófia
5. kiadás
Készült: 2014. 11. 17.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

8[32] oldal
15.03.09

HE 60-2014
SUGÁRVÉDELMI ÉS ORVOSI DÓZISMÉRŐK
4.

ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK

4.1

Orvosi dózismérő
A dozimetria gyakorlatában orvosi dózismérőknek nevezzük azokat a műszereket, amelyeket
a biológiai szövetekben (izom, csont, bőr, lágy részek stb.) terápiás vagy diagnosztikai célból
elnyelt dózis meghatározására használnak. Ezek hitelesítése vízben elnyelt dózis, illetve
levegőben közölt dózis mennyiségekben történik.

4.2

Sugárvédelmi dózismérők
Azokat a dózismérőket, amelyek az élő szervezetre nézve nem kívánatos ionizáló
sugárterhelés mérésére szolgálnak, összefoglaló néven sugárvédelmi dózismérőknek
nevezzük. A sugárvédelmi dózismérők hitelesítése általában valamely dózisegyenérték
mennyiségben történik. A sugárvédelmi célú méréseknek két fő csoportja van: a
területellenőrzés H*(d), H’(d, α), illetve az ember által ténylegesen kapott dózis mérésére
Hp(d) személyi dózismérőkkel, melyek csak az emberrel, illetve fantommal együtt mérnek
helyes eredményt.

4.3

Az orvosi dózismérők jellegzetes méréshatár-tartományai
1 mGy ÷ 100 Gy, vízben elnyelt dózisban, vagy levegőben közölt dózis mennyiségben, illetve
1 mGy/min ÷ 10 Gy/min, vízben elnyelt dózisteljesítményben, vagy levegőben közölt
dózisteljesítményben.

4.4

A sugárvédelmi dózismérők jellegzetes méréshatár-tartományai
A környezet vagy területellenőrzésre használt hordozható vagy telepített mérőeszközök esetén
0,01 mSv ÷ 10 Sv környezeti dózisegyenérték, illetve 0,1 µSv/h ÷ 10 Sv/h, környezeti
dózisegyenérték-teljesítmény, a személyi dózismérők esetében 1 µSv – 1 Sv személyi
dózisegyenérték, illetve 1 µSv/h ÷ 1 Sv/h személyi dózisegyenérték-teljesítmény.

5.

MEGHATÁROZÁSOK

5.1

Sugárminőség
Az ionizáló sugárzás elsődleges részecske-energia szerinti eloszlásának a jellemzésére
alkotott fogalom. Gamma-sugárforrások esetén a sugárminőséget specifikálja a radionuklid
megnevezése: pl. 241Am. A β-sugárzás minőségét a radionuklid megnevezésén túl az ún. Eres
maradék elektron-energiával szokás meghatározni (lásd ISO 6980 3.1). A röntgensugárzás
minőségét a röntgencső gerjesztő feszültségét, az első felezőrétege (mm + vegyjel) és az
átlagos fotonenergia definiálja.

5.2

A felező rétegvastagság (HVL = Half Value Layer)
Egy adott fotonsugárzásnak valamely anyagra vonatkozó felező rétegvastagsága a kérdéses
anyagnak azt a vastagságát jelenti milliméterben, amely a keskeny nyílásszögű
sugárnyalábban a közölt dózisteljesítményt a felére csökkenti, a mérést az anyagrétegtől
elegendő távolságban végezve.

5.3

Átlagos energia ( E )
Az átlagos energiát az alábbi kifejezéssel definiáljuk:
E max

E=

∫ Φ E EdE

0
E max

∫ Φ E dE
0
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ahol:
ΦE =

dΦ ( E )
dE

az elsődleges ionizáló részecskék Φ(E) a fluensének az E energia szerinti

deriváltja.
5.4

Effektív energia (Eeff)
Valamely folytonos spektrumú fotonsugárzás esetén annak a monokromatikus sugárzásnak a
kvantumenergiája (keV vagy MeV egységben), amelynek felezőréteg-vastagsága azonos a
kérdéses fotonsugárzás első felezőréteg vastagságával.

5.5

Energiafüggés
Energiafüggő a dózismérés eredménye, ha a méréseket a kérdéses műszerrel lefolytatva, a
különböző átlagos energiájú ionizáló sugárzások azonos dózisait (vagy azonos
dózisteljesítményeit) a dózismérő eltérőnek mutatja. Az energiafüggés mértékét a referencia
sugárminőséghez viszonyítva adjuk meg. A sugárvédelmi dózismérőkre a referencia
sugárminőség fotonokra a 137Cs, elektronokra a 36Cl (204Tl), az orvosi dózismérőkre a 60Co
radionuklid sugárzási tere.

5.6

Irányfüggés
Irányfüggő a dózismérés eredménye, ha a méréseket a vizsgált műszerrel elvégezve, a
dózismérőhöz képest különböző irányokból érkező ionizáló sugarak azonos dózisait (vagy
azonos dózisteljesítményeit) a dózismérő különbözőnek mutatja. Az irányfüggés mértékét a
dózismérő referencia irányában mért alapérzékenységéhez viszonyítjuk. A dózismérő
gyártójának (vagy a forgalmazójának) a műszer dokumentációjában közölnie kell a detektor
rendeltetésszerű térbeli beállításához szükséges saját belső referencia síkját, irányát, valamint
az irányfüggés mértékét. (Ez utóbbit a hitelesítési engedély kiadásához kapcsolódó
típusvizsgálat hivatott ellenőrizni).

5.7

Fókusz-detektor távolság (F.D.D)
A röntgencső fókusza és a dózismérő referencia pontja között, a fősugár mentén mért
távolság.

5.8

Valódi érték
Mennyiség valódi értéke, amely megfelel egy meghatározott mennyiség definíciójának. Ez
egy olyan érték, amely tökéletes mérés során adódna.

5.9

Konvencionális valódi érték
Valamely meghatározott mennyiségnek tulajdonított, gyakran megegyezés alapján elfogadott
olyan érték, amely az alkalmazás céljának megfelelő bizonytalanságú. (Egy referencia etalon
által megvalósított mennyiségnek tulajdonított érték az adott helyen a mennyiség
konvencionális valódi értékének tekinthető.)
Megjegyzés: A konvencionális valódi értéket esetenként szokás tulajdonított értéknek,
legjobb becslésnek, helyes értéknek vagy referencia értéknek is nevezni.

5.10

Referencia etalon
Adott helyen vagy szervezetnél rendelkezésre álló etalonok közül a legjobb metrológiai
minőségű, amelyre azon a helyen a méréseket visszavezetik. (A MKEH esetén ez a nemzeti
etalon.)
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5.11

Kalibrációs tényező
A sugárzási tér adott pontjában a konvencionális valódi érték és a vizsgált dózismérő által
referencia körülmények között kijelzett érték hányadosa.

5.12

Kijelzési hiba
Egy mérendő mennyiség kijelzett értéke és azon mennyiség konvencionális valódi értéke
közötti különbség a mérési pontban.

5.13

Érzékenység
Egy berendezés R érzékenysége a kijelzett érték és a konvencionális valódi érték hányadosa.

5.14

A kijelzés relatív hibája
Egy mérendő mennyiség kijelzési hibájának és a mennyiség konvencionális valódi értékének
hányadosa. Szokásos (%)-ban kifejezni.

5.15

Relatív alaphiba
A mérőeszköz kijelzésének relatív hibája, amikor az előírt referencia-sugárzási térben az
előírt referencia-feltételek mellett.

5.16

Effektív méréstartomány
A mérőeszköz által mért mennyiségnek az a tartománya, amelyre vonatkozóan megfelel
valamely szabvány vagy más normatív dokumentumba foglalt követelményeknek.

5.17

Környezeti levegő sűrűségére vonatkozó hőmérséklet és légnyomás korrekció
A nyitott ionizációs kamrák érzékenysége a referencia környezeti feltételekre vonatkozik:
20 °C hőmérsékletre, 101,325 kPa légnyomásra és 50 % relatív légnedvességre. Nyitott egy
ionizációs kamra, ha a konstrukciója lehetővé teszi, hogy benne a levegő hőmérséklete és a
nyomása kiegyenlítődés révén felvehesse a környezeti értékeket. A referencia hőmérséklettől
és légnyomástól való eltérést a kt,p szorzótényezővel kell figyelembe venni:
kt , p =

101,325 273,15 + t
⋅
p
293,15

ahol:
t: a levegő hőmérséklete, Celsius-fokban;
p: a levegő nyomása (kPa).
A légnedvességre nem alkalmazunk korrekciós tényezőt a 40 % ÷ 75 % relatív légnedvesség
tartományban.
5.18

Kiegészítő referencia feltételek
Egy dózismérő működésében előfordulhat olyan lényeges üzemeltetési körülmény, amelynek
a biztosítása fontos a megkívánt helyes működéshez. (Például, ha egy paraméter vizsgálata
közben egy másikat adott tűrési határokon belül kell tartani.) Ha a típusvizsgálat feltárt ilyen
lényeges üzemeltetési körülményeket, akkor a hitelesítési utasítás előírhatja ezeket ún.
kiegészítő referencia feltételek formájában.

5.19

Környezeti, területellenőrzésre szánt dózismérő
Olyan hordozható vagy telepített dózismérő, mely ember nélkül mér, izotróp érzékenységű
mérőeszköz, amely környezeti dózisegyenérték (H*(d), vagy a levegőben közölt dózis (K)
mérésére alkalmas. Gyengén áthatoló sugárzások esetén az irányított dózisegyenérték (H’,d),
mennyiség a megfelelő közelítés az effektív dózis értékére, amikor a dózismérő irány
érzékenységének a (H’,d), érték változását kell követnie a sugárzás beesési szögének
függvényében.
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5.20

Személyi dózismérő
A személyi dózismérő az emberi testen való viselésre szánt dózismérő, az ember által kapott,
ún. személyi dózisegyenérték mérésével közelíti az effektív dózis értékét. Csak az emberrel
(illetve fantommal) együtt mér helyes eredményt. Érzékenységének a személyi
dózisegyenérték mennyiségének irány szerinti változását kell követnie, amit irányított
sugárzás esetén lehet vizsgálni.

5.21

Termolumineszcencia (TL)
Bizonyos anyagok azon tulajdonsága, hogy az anyagban ionizáló (vagy UV) sugárzás által
indukált, a besugárzást követő hevítés közbeni fénykibocsátás következik be. Szigorúan véve
radio-termolumineszcenciaként kellene hivatkozni, de röviden termolumineszcenciának
nevezzük.

5.22

Termolumineszcens detektor
Adott mennyiségű TL anyag vagy más nem-lumineszkáló anyaggal egyetlen mátrixba épített
TL anyag.

5.23

Termolumineszcens (TL) dózismérő (TLD)
Egy vagy több TL detektorból álló, esetleg tokba szerelt passzív mérőeszköz, amely
rendeltetése szerint egy személy testére rögzítve vagy valamely környezetben elhelyezve, az
elhelyezési pontban a megfelelő operatív dózisegyenérték mérésére szolgál.

5.24

TLD rendszer
A TL dózismérő, a TL mérőkészülék (kiolvasó egység) és az összes járulékos berendezés és
eljárás együttese, amit dózis meghatározására használnak.

5.25

Sugárzási háttér
A dózismérő által mért azon dózis- vagy dózisegyenérték(teljesítmény), amelynek eredete a
mérés helyszínének környezetére vezethető vissza (természetes és mesterséges háttér).

5.26

Hitelesítés
A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele
szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök
hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott
mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

5.27

Hitelesítési bizonyítvány
Államigazgatási határozat, amely a mérési eredmények kiértékelésén alapuló azon
megállapítást tartalmazza, hogy a hitelesített mérőeszköz megfelel-e a hitelesítés
követelményeinek. Dózismérők esetében kalibrációs együttható meghatározására alkalmas
mérési eredményeket is tartalmaz.

5.28

Hitelesítési engedély
Államigazgatási határozat az elvégzett típusvizsgálati eljárás alapján, annak igazolására, hogy
a mérőeszköz típus megfelel a hitelesíthetőség jogi és műszaki feltételeinek.

5.29

Joghatással járó mérés
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 területén.
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5.30

Tanúsító matrica
A sikeres hitelesítés tényét a dózismérő a felületére ragasztott, a hitelesítés évét és hónapját
tartalmazó matrica tanúsítja. A matrica rajzolatát a 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet 3. sz.
melléklete tartalmazza.

6.

A DÓZISMÉRŐK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MÉRÉSI ELVEI

6.1

A gyógyászati és sugárvédelmi alkalmazású dózismérőket az alkalmazásuk és pontosságuk
szerint a következő csoportokba sorolhatjuk:

6.1.1

Orvosi célú, gyógyászati dózismérők
•
Terápiás célú dózismérők
•
Diagnosztikai célú dózismérők
•
A dózismérő rendszer részét képző ionizációs kamra (detektor) szerint
•
Gyűszű és gömbi ionizációs kamrák
•
Sík-párhuzamos ionizációs kamrák

6.1.2

Sugárvédelmi dózismérők
•
Terület ellenőrzésre használt (ún. survey meter) dózismérők
•
Telepített dózisteljesítmény-mérők és felügyelő monitorok
•
Folyamatos környezeti ellenőrző mérésekre használt dózismérők
•
Elektronikus személyi dózisegyenérték mérők
•
Termolumineszcens dózismérő rendszerek
•
Személyi dózisegyenérték mérésére
•
Környezeti dózisegyenérték mérésére
•
Pontossági osztály szerint csoportosítva
•
Használati dózismérő
•
Referencia dózismérő (használati etalon)

6.1.3

Neutron dózismérők
•
Terület ellenőrzésre használt (ún. survey meter) dózismérők
•
Telepített dózisteljesítmény-mérők és felügyelő monitorok
•
Folyamatos környezeti ellenőrző mérésekre használt dózismérők
•
Elektronikus személyi dózisegyenérték mérők
•
Termolumineszcens dózismérő rendszerek
•
Személyi dózisegyenérték mérésére
•
Környezeti dózisegyenérték mérésére

6.2

Dózismérők mérési elvei

6.2.1

Az orvosi dózismérők
Orvosi célú (gyógyászati alkalmazású) dózismérő két (esetleg három) alapegységből áll. Az
ionizációs kamra, amely típusát tekintve lehet gyűszű-, gömbi-, sík-párhuzamos ionizációs
kamra. A sugárforrás kollimált terében lévő ionizációs kamra fala kölcsönhatásba lép az
ionizáló sugárzással. A kölcsönhatás során a kamra falában felszabaduló elektronok a kamra
üregében lévő levegőt ionizálják. A mérőelektród és a kamra fala közé kapcsolt feszültség
hatására a mérőelektród és a kamrafal összegyűjti a kamra üregében keletkező ionokat. Az így
keletkező ionizációs áramot mérjük a dózismérő egységgel. A dózismérő egység
tulajdonképpen egy elektrométer, illetve integrátor. Közvetlenül áramot mérhetünk, illetve
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integrátorként a dózismérő kapacitását adott idő alatt az ionizációs árammal arányos
feszültségértékre töltjük. A mérőrendszer része a nagyfeszültségű tápegység, amely biztosítja
a kamra fal és elektróda mérőpotenciálját. Az orvosi dózismérőkhöz opcionális, kiegészítő
tartozékok is tartozhatnak. Ilyenek a víz, vagy plexi fantom, az ún. „build up” sapka
(elektronegyensúly biztosítása miatt), illetve kalibráló sugárforrás. A detektorként nem csak
ionizációs kamra használható, hanem más típusú (gyémánt, félvezető) detektor is.
6.2.2

A sugárvédelmi célú dózismérők
A sugárvédelmi célú dózismérők mérési elve hasonló, vagy a keletkező ionizációs áramot
vagy a keletkező impulzusokat mérik, számolják. Detektoruk lehet ionizációs kamra (nyitott
vagy zárt nagynyomású), GM-cső, proporcionális cső, félvezető detektor, szcintillációs
detektor. Egy dózismérő egy vagy több detektorral is rendelkezhet. A mérőkészülék a
detektor által adott jeleket felerősíti, formálja és megszámlálja. A kapott számértéket (áram,
időegységenkénti impulzusszám) további a mérés céljától függő feldolgozásnak veti alá. A
mért mennyiség megjelenítése történhet digitális és analóg módon, helyi kijelzéssel, illetve
szabványos digitális kábeles vagy rádiófrekvenciás átvitellel.

6.2.3

A neutron dózismérők
A neutron sugárzási terek mérésére használt dózismérők mérési elve szintén az áram mérésen
vagy impulzusok mérésén, számolásán alapul. Detektáláskor általában neutronnal való
ütközési folyamatokban keletkező reakciótermékeket vizsgálják, innen tudjuk a reakció
típusát, kiszámíthatjuk a kezdeti energiát, ütközés- és részecskeszámot, stb. Alacsony
energiájú neutronok tipikus detektálási alapja az abszorpció jelensége. Jól abszorbeálják és
nagy hatáskeresztmetszettel rendelkező anyagok a 3He, 6Li, 7Li, 10B és az 235U. Neutron
elnyelése után nagyenergiájú ionizált részecske bocsátódik ki, melynek detektálásból lehet az
elnyelt neutron tulajdonságaira, a neutron fluensre következtetni.
Neutron dózismérőket mind környezeti mind személyi dózismérőként is alkalmazzuk, így
környezeti dózisegyenértéket vagy személyi dózisegyenértéket mérhetnek.

7.

A HITELESÍTÉS
Bármely dózismérő hitelesítésének megkezdése előtt ellenőrizni kell az előírások szerint
megkívánt dokumentumok meglétét. Mindenek előtt, meg kell győződni arról, hogy az adott
dózismérő hitelesítési engedéllyel rendelkezik-e, illetve, hogy létezik-e érvényes hitelesítési
utasítás, amely alapján a vizsgálat lefolytatható. A konkrét dózismérő típusokra vonatkozó
munkautasítás írásos formában minden esetben számítógépes program formájában is
rendelkezésre áll.

7.1

Hitelesítő eszközök

7.1.1

A hitelesítés mérőeszközei
A  és  sugárzásra történő hitelesítés mérőeszközei csak az MKEH által őrzött országos,
illetve ezekről leszármaztatott másodlagos etalonok lehetnek. Az etalon ionizációs kamrákban
létrejövő elektromos töltések mennyisége arányos a dózis nagyságával, az ionizációs áramot
kell mérnünk. Árammérést időegység alatt végzett töltésgyűjtéssel (referencia kapacitást adott
idő alatt, adott feszültségre töltésével) valósítjuk meg. A laboratóriumokban a nemzeti
etalonok részét képező „X-ray-2010”, illetve ”Gamma-ray 2003” nevű töltésgyűjtő,
árammérő és kiértékelő programokat kell alkalmazni. Az etalonok mérési bizonytalanságát az
ET-18 jelű országos etalon dokumentáció, illetve az egyes másodlagos etalonok
leszármaztatásáról készült mérési jegyzőkönyvek tartalmazzák.
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Neutron dózismérők hitelesítését az MVM Paksi Atomerőmű ZRt Metrológiai Üzem, az
MKEH által feljogosított Nukleáris Műszer Hitelesítő Laboratóriumában kell elvégezni. A
hitelesítést az MKEH erre kijelölt metrológusa végzi. Neutron dózismérők hitelesítésekor a
helyes értékek, más, a CIPM-MRA kölcsönös elismerési megállapodást aláíró Nemzeti
Metrológiai Intézet elsődleges etalonjára visszavezetett értékek lehetnek, amelyeket az
MKEH elfogadott.
Röntgensugárzási térben és 60Co sugárzás vízben elnyelt dózis mennyiségét mérve a
pontossági vizsgálat mindig az ún. helyettesítéses módszerrel történik: a megfelelő etalonnal
előbb a sugárnyaláb megfelelő pontjában etalonnal mérést végzünk, meghatározva a
konvencionálisan helyes (ún. referencia) értéket, majd az etalon helyére tesszük a
hitelesítendő dózismérőt. Gamma-sugárzás esetén a megfelelő aktuális referencia közölt
dózisteljesítmény értékeket a „pályaadatok” nevű program segítségével határozható meg.
A dózismérő hitelesítése, azaz a dokumentálás, a dózismérő beállítása a konvencionális valódi
értékeknek megfelelően, a dózismérő kijelzett értékeinek rögzítése, átlag, szórás és
kiterjesztett mérési bizonytalanság számítása, valamint a megengedett hibahatárok ellenőrzése
a hitelesíthető mérőeszközökre vonatkozó egyedi hitelesítési utasítás segítségével történik.
Ezek az egyedi utasítások tartalmazzák a dózismérő pontossági ellenőrzés pontjait és minden
további olyan speciális ellenőrzést és beállítást, amelyet a típusvizsgálati eredmények alapján
indokolt elvégezni a hitelesség megállapításához. Az utasítások papír és elektronikus
formában (jellemzően védett formátumú Excel munkafüzet) laboratóriumban rendelkezésre
állnak a hitelesítésre feljogosított munkatársak részére.
Hitelesítés céljára olyan sugárzási tereket kell alkalmazni, amelyekkel lehetőség szerint a
méréstartomány minden dekádjában elvégezhető a pontossági ellenőrzés az illető tartomány
felső harmadában. Kollimált gammasugárzási terek létrehozására különféle intenzitású 137Cs,
60
Co és 241Am sugárforrások szolgálnak a „Gammatron-I DMH-05” és a „Gamma besugárzóGB-02” jelű berendezésekben.
Röntgensugárzás esetén a 2 - 8. táblázatokban megadott sugárminőségekkel alkalmazhatók
dózismérők hitelesítéséhez.
2. táblázat
A BIPM-CCEMRI 1972 szerinti közepesen szűrt röntgen sugárminőségek főbb jellemzői
Hivatali kód
B-10
B-25
B-30
B-50b
B-50a
B-100
B-135
B-180
B-250

Gyorsítófeszültség
[kV]
10
25
30
50b
50a
100
135
180
250

Szűrő
[mm]
0,455 Al
0,235 Al
1,13 Al
4,24 Al
4,73 Al
0,20 Cu + 4,03 Al
0,47 Cu + 4,03 Al
1,60 Cu + 4,03 Al

Felezőréteg vastagsága,
anyaga HVL
[mm]
0,03 Al
0,25 Al
0,17 Al
1,07 Al
2,25 Al
0,152 Cu
0,50 Cu
0,97 Cu
2,46 Cu
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Átlag fotonenergia
[keV]
7,7
16,6
16,6
28,3
33,5
50,9
68,9
86,0
126,1
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3. táblázat
Az ISO 4037 szerint ún. erősen szűrt, keskeny spektrumú röntgen sugárminőségek főbb
jellemzői

N-15
N-20
N-30
N-40
N-60
N-80
N-100
N-120
N-150
N-200

Gyorsítófeszültség
[kV]
15
20
30
40
60
80
100
120
150
200

N-250
N-300

250
300

Hivatali kód

Felezőréteg vastagsága,
anyaga HVL
[mm]
0, 50 Al
0,14 Al*
1,00 Al
0,32 Al*
4,02 Al
1,14 Al*
0,2 Cu + 4,03 Al
0,08 Cu
0,63 Cu + 4,03 Al
0,24 Cu
2,04 Cu + 4,03 Al
0,57 Cu
5,01 Cu + 4,03 Al
1,12 Cu
1,0 Sn + 5,02 Cu+ 4,03 Al
1,74 Cu
2,5 Sn + 4,03 Al
2,36 Cu
0,98Pb + 2,02 Sn + 2,04 Cu
4,01 Cu
+ 4,03 Al
2,80 Pb+ 2,03 Sn+ 4,03 Al
5,24 Cu
4,50 Pb+ 3,05 Sn+ 4,03 Al
6,15 Cu
Szűrő
[mm]

Átlag fotonenergia
[keV]
12
16
24
33
48
65
83
100
118
160
204
248

* 1 méter referencia távolságban!
4. táblázat
Az ISO 4037 szerint ún. széles spektrumú röntgen sugárminőségek főbb jellemzői
Hivatali kód
W-60
W-80
W-100
W-150
W-200
W-250
W-300

Gyorsítófeszültség
[kV]
60
80
100
150
200
250
300

Szűrő
[mm]
0,3 Cu + 4,0 Al
0,5 Cu + 4,0 Al
2,0 Cu + 4,0 Al
1,0 Sn + 4,0 Al
2,0 Sn + 4,0 Al
4,0 Sn + 4,0 Al
6,5 Sn + 4,0 Al

Felezőréteg vastagsága,
anyaga HVL
[mm]
0,18 Cu
0,35 Cu
0,96 Cu
1,86 Cu
3,08 Cu
4,22 Cu
5,19 Cu

Átlag fotonenergia
[keV]
45
57
79
104
137
173
208

5. táblázat
Mammográfiás sugárminőségek, wolfram-anódú cső, valamint molibdén szűrő
alkalmazásával (IEC1223-3-2)
Hivatali kód
M-25
M-30
MA-25
MA-30

Gyorsítófeszültség
[kV]
25
30
25
30

Szűrők anyaga és vastagsága [mm]
0,060 mm Mo
0,060 mm Mo
0,060 mm Mo +2,00 mm Al
0,060 mm Mo +2,00 mm Al
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Felezőréteg anyaga,
vastagsága HVL [mm]
0,34 Al
0,37 Al
0,56 Al
0,66 Al
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6. táblázat
Orvosi diagnosztikában használt, szűrés nélküli, ún. RQR röntgen sugárminőségek főbb
jellemzői (IEC 61267)
Hivatali kód
RQR-40
RQR-50
RQR-60
RQR-70
RQR-80
RQR-90
RQR-100
RQR-120
RQR-150

Gyorsítófeszültség
[kV]
40
50
60
70
80
90
100
120
150

Felezőréteg vastagsága HVL
[mm Al]
1,42
1,78
2,19
2,58
3,01
3,48
3,97
5,00
6,57

Homogenitási
Együttható**
0,81
0,76
0,74
0,71
0,69
0,68
0,68
0,68
0,72

* Nincs szűrő!
** A homogenitási együttható az első és második felezőréteg vastagságának hányadosa,
1st
HVL/2ndHVL. Felező réteg: adott anyag (Al, Cu, Sn stb.) adott rétegvastagságban
alkalmazva adott sugárzás dózisát a felére csökkenti, második felező réteg a negyedére.
7. táblázat
Orvosi diagnosztikában használt, alumíniumszűrésű, ún. RQA röntgen sugárminőségek főbb
jellemzői (IEC 61267)
Hivatali kód
RQA-40
RQA-50
RQA-60
RQA-70
RQA-80
RQA-90
RQA-100
RQA-120
RQA-150

Gyorsítófeszültség
[kV]
40
50
60
70
80
90
100
120
150

Szűrők anyaga és vastagsága [mm]
4 Al
10 Al
16 Al
21 Al
26 Al
30 Al
34 Al
40 Al
45 Al

Felezőréteg vastagsága HVL
[mm Al]
2,2
3,8
5,4
6,8
8,2
9,2
10,1
11,6
13,3

8. táblázat
Orvosi diagnosztikában használt, a CT berendezések vizsgálatánál használatos, ún. RQT
röntgen sugárminőségek főbb jellemzői (IEC 61267)
Hivatali kód
RQT-100
RQT-120
RQT-150

Gyorsítófeszültség
[kV]
100
120
150

Szűrők anyaga és vastagsága
[mm]
0,2 Cu
0,25 Cu
0,3 Cu

Felezőréteg vastagsága HVL
[mm Al]
6,9
8,4
10,1

Fantomban történő mérésekhez az érvényes nemzetközi ajánlásoknak megfelelő méretű és
anyagú fantomokat kell használni. A fantomok leírása a 8.3, illetve a 8.7 pontokban található.
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9. táblázat
Gamma sugárzási terek dózismérők hitelesítéséhez
sorszáma

besugárzó neve

beépített
vezérlő
sugárforrás fajtája,
pozíció
műbizonylat száma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gammatron-I
Gammatron-I
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
GB-02 Gamma
DMH-05
DMH-05
DMH-05

Co-60 ZS003536
Co-60 ZS003536
Co-60 ZS002327
Co-60 ZS002327
Co-60 ZS002327
Co-60 ZS002327
Cs-137 ZS002329
Cs-137 ZS002328
Cs-137 ZS002329
Cs-137 ZS002328
Cs-137 ZS002329
Cs-137 S0017390
Cs-137 S001648
Am-241 SS100257

----2
2
2
2
1
3
1
3
1
1
2
---

Ólomszűrő
jele

távolság
tartomán
y (m)

--S3
--S1
S2
S1+S2
----S1
S1
S2
-------

0,9-3,0
0,9-3,0
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-9,5
0,7-5,0
0,7-9,5
1,0-5,0
1,0-5,0
1,0-6,0

Levegőben közölt standard
dózisteljesítmény bizonytartomány (Gy/h) talanság
(2008. november
(%)
17.)
2,22e+1 - 1,97e+0
0,4
2,14e+0 - 1,89e-1
0,5
5,16e-1 - 2,69e-3
0,5
3,66e-2 - 1,91e-4
0,5
4,64e-3 - 2,42e-5
0,5
3,72e-4 - 1,94e-6
0,5
7,69e-1 - 3,96e-3
0,6
2,06e-3 - 1,08e-5
0,6
6,43e-3 - 3,31e-5
0,6
1,70e-5 - 3,15e-7
0,8
1,31e-4 - 6,74e-7
1,0
9,90e-5 - 4,85e-7
1,5
1,13e-6 - 1,18e-7
1,5
8,4e-5 - 2,25e-6
1,5

10. táblázat
Besugárzó neve
DMH-012
DMH-012
DMH-012
DMH-012

Neutron sugárzási terek dózismérők hitelesítéséhez
Forrás
Besugárzás
Csupasz
Árnyékoló kúppal
20 cm átmérőjű PE
Árnyékoló kúppal
moderátor gömbbel
Csupasz
Kúp nélkül
20 cm átmérőjű PE
Kúp nélkül
moderátor gömbbel

Referencia értékek környezeti
dózisegyenérték(teljesítmény)-ben.
7.1.2

Távolság (cm)
100 – 250
100 – 250

dózisegyenérték(-teljesítmény)-ben

100 – 250
100 – 250

vagy

személyi

A hitelesítés segédeszközei
Mérőpálya mérőkocsival és zárt láncú TV kamerával, amelynek a sugárszóró hatását (< 3 %)
a mérési pontban a referencia dózisteljesítmény-érték magába foglalja.
A környezeti paramétereket mérő kalibrált hőmérséklet-, a légnyomás- és a légnedvességmérők, melyek mérési összbizonytalansága 0,3 %-nál nem lehet nagyobb.
Optikai eszközök a detektorok referencia helyzetbe való állításához. Lehet lézer vagy
hajszálkereszttel ellátott távcső. A mérőpálya hosszában ez mutatja a sugárnyaláb tengelyét.
A helyettesítéses módszerhez szükség van egy hasonló eszközre, amelynek a tengelye
merőleges a sugárnyaláb tengelyére.
Az abszolút távolság beállításához kalibrált hosszmérőrúd-készlet.
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7.2

Neutron dózismérők
Neutron dózismérők hitelesítését az MVM Paksi Atomerőmű ZRt Metrológiai Üzem, az
MKEH által feljogosított Nukleáris Műszer Hitelesítő Laboratóriumában kell elvégezni.
A munkavégzéshez az alábbi eszközök szükségesek:
241
Am-Be neutron besugárzó berendezés, DMH-012
•
•
Polietilén moderátor gömb
•
TV kamera rendszer
•
Tripoid állvány 2 db árnyékoló kúppal
•
Mérőkocsi, vezérlővel
•
Pozicionáló lézerek, illetve mérőrúd

7.3

A hitelesítés feltételei
A hitelesítő és a hozzá tartozó mérőhelyiségekben biztosítani kell az ÁNTSZ által előírt
sugár- és egészségvédelmi berendezések rendeltetésszerű működését. Ezek ellenőrzését
rendszeresen el kell végezni.
A hitelesítő helyiségben a levegő hőmérséklete (20 ± 5) °C, a légnyomás (86 ÷ 106) kPa és a
relatív légnedvesség (20 ÷ 75) % között legyen.(Ezen értékeket a mérőeszköz érzékelőjének
típusától függően szükséges korrekcióba venni).

8.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

8.1

Általános követelmények

8.1.1

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 – amennyiben gyanú merül fel – hitelesített felületi radioaktívszennyezettség-mérő készülékkel történő vizsgálattal kell elvégezni. Szennyezettség esetén a
hitelesítés nem végezhető el, a mérőeszközt vissza kell küldeni tisztításra (dekontaminálásra)
a hitelesítésre bemutató félnek.
Ellenőrizni kell, hogy vannak-e a készülék helyes működését befolyásoló külső sérülések a
mérőkészüléken.
Ellenőrizni kell a készülék azonosító paramétereit (típus és gyári szám).
A hitelesítés megkezdése előtt szemrevételezéssel meg kell győződni arról, hogy a dózismérő
állapota lehetővé teszi-e a műszaki vizsgálat megkezdését. A következőket kell ellenőrizni:
•
A dózismérő fizikai épsége, a megfelelő tápfeszültség megléte.
•
A szabályzó gombok, kapcsolók zavarmentes működése.
•
A nullázás lehetősége.
•
Analóg kijelzésű műszeren a mutatók szabad mozgása.
•
Digitális kijelzés esetén minden digit hibátlanul jelez ki.
•
A feliratok és jelzések megléte.
•
Számítógépes kiolvasású mérőeszköz esetén a működtető program és a készülék
kapcsolata.
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8.1.2

Az elektromos, elektronikus jellemzők ellenőrzése
Ellenőrizni kell, hogy a készülék tápfeszültség ellátása megfelelő mértékben biztosított-e.
Erre a célra több dózismérő külön funkcionális lehetőséget biztosít, illetve kijelzi az alacsony
tápfeszültséget. Ha a tápfeszültség nem megfelelő, és ez elemcserével megoldható, a
hitelesítés időtartamára megfelelő pótelemre kell kicserélni az elhasználódottat. A hitelesítési
bizonyítvány megjegyzés rovatában az elemcsere szükségességét rögzíteni kell.
Megjegyzés: További vizsgálat csak mechanikailag és elektromosan kifogástalanul működő
készülék esetén végzendő el!

8.1.3

A hitelesítés külső környezeti feltételei
A hitelesítést a következő környezeti paraméterek mellett lehet elvégezni:
(15 ÷ 25) °C
•
hőmérséklettartomány:
•
relatív páratartalom:
(20 ÷ 75) %
•
légnyomás:
(86 ÷ 106) kPa
•
háttér (gamma dózisteljesítmény):
< 250 nGy/h (állandó érték)

8.2

Méréstechnikai vizsgálat

8.2.1

Feltételek
A méréstechnikai vizsgálat első lépéseként ellenőrizni kell a pontossági vizsgálat feltételeinek
meglétét. A hitelesítés megkezdése előtt a dózismérőt legalább két órán át a laboratóriuméval
azonos környezeti feltételek között kell tárolni. Ha a bemelegedésre van gyári előírás, akkor
azt be kell tartani. Ezt követően el kell végezni a gyári előírásoknak megfelelő elektromos
vizsgálatokat (például a tápfeszültség vizsgálatot). A készülékhez beszállított ellenőrző
sugárforrás esetén az arra vonatkozó vizsgálatot is el kell végezni. Ha a detektor ionizációs
kamra, akkor mindig ellenőrizni kell a szivárgási áramát.

8.3

Orvosi célú dózismérők
Az orvosi dózismérők hitelesítésének megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az
orvosi dózismérő (elektrométer integrátor) és a hozzá beszállított detektor rendelkezik-e
hitelesítési engedéllyel, és együttesen hitelesíthetők-e.
Ellenőrizni kell, hogy a beszállított mérőeszköz hitelesítéséhez rendelkezésre áll-e minden
kiegészítő tartozék, mint például megfelelő csatlakozók, mérő, illetve nagyfeszültségű kábel,
„build up” sapka, vízben elnyelt dózis méréséhez megfelelő vízálló adapter. Beszállításra
kerülhet külön sugárforrás (esetleg saját hőmérővel).
Az egyes, orvosi célú dózismérő rendszerek hitelesítése előtt a dózismérőt 2 órával be kell
kapcsolni. Ellenőrizni kell a dózismérő, illetve az ionkamra szivárgási áramát. A dózismérő
esetén a kondenzátor szivárgását a maximális kapacitás érték 90 %-ra történt feltöltésénél is
ellenőrizni szükséges.
A hitelesítést az orvosi célú dózismérő alkalmazási feladatának megfelelően, a típusvizsgálati
jegyzőkönyv eredményei, illetve a hitelesítési engedélyben megadott energiatartományban és
dózis (-teljesítmény) tartományban kell végezni. Figyelembe kell venni a mérőeszköz
tulajdonosának kérését, hogy milyen sugárminőségre kéri a hitelesítést.
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A terápiás célú dózismérők hitelesítése 60Co sugárminőségen levegőben közölt és/vagy vízben
elnyelt dózisban történik. A vonatkozó előírásokat az ún. használati és referencia kategóriájú
dózismérőkre az IEC 60731 tartalmazza. Amennyiben a mérőeszköz méréstartománya
lehetővé teszi, és az ügyfél kéri, a hitelesítés (kalibrációs tényező meghatározása) különböző
röntgen sugárminőségeken is történhet. A hitelesítést 60Co sugárminőségen F.D.D. = 0,900 m
referenciatávolságban végezzük. A hitelesítést ún. helyettesítéses módszerrel, az országos
etalonra visszavezetett etalonnal, illetve ún. pályaadat alapján kell elvégezni. Vízben elnyelt
dózisban történő hitelesítéskor az IAEA ajánlása szerint megépített 30 cm × 30 cm × 30 cm
él-hosszúságú plexi (PMMA) oldalfalú, vízzel feltöltött fantomban 5 g/cm2 ekvivalens
vízmélységben végezzük a méréseket.
Az ionizációs kamrára vonatkozóan a hitelesítéskor ellenőrizni kell a szivárgási áramot és a
kalibrációs tényező stabilitását a szabvány 5.2 pontjának megfelelően. Különálló töltésmérő
egység esetén a töltés, illetve árammérés szivárgását és stabilitását is ellenőrizni kell.
Amennyiben ellenőrző sugárforrás is tartozik a dózismérőhöz, az ionizációs kamrával, illetve
a töltésmérő egységgel mért töltés és áram értékeket is kell adni a hitelesítési
bizonyítványban.
Röntgen-sugárminőségek esetén a levegőben közölt dózis mennyiségekben végezzük el a
hitelesítést. Diagnosztikai célú orvosi dózismérőknél a 2., illetve 6. és 7. táblázatban adott
sugárminőségeket alkalmazzuk. A vonatkozó előírásokat az IEC 61674 szabvány tartalmazza.
A mammográfiás ionizációs kamra esetén az 5. táblázatban, CT berendezések ellenőrzésére
szolgáló ionizációs kamra esetén a 8. táblázatban megadott sugárminőségek használhatók
hitelesítésre. Az ionizációs kamrára vonatkozóan a hitelesítéskor ellenőrizni kell a szivárgási
áramot és a kalibrációs tényező stabilitását a szabvány 5.7 és 5.8 pontjainak megfelelően.
Nyitott ionizációs kamrák esetén légsűrűségi korrekcióval számolunk. A hitelesítésről Excel
mérőlapot készítünk, amely a szokásos követelmények mellett tartalmazza a felhasznált
etalon azonosítóját, kalibrációs együtthatóját, valamint a konvencionális valódi értéket (helyes
értéket) sugárminőségenként, és a hitelesítés során meghatározott ionizációs kamra
kalibrációs tényezőit sugárminőségenként.
Az egyes engedélyezett orvosi dózismérők és orvosi célú ionizációs kamrák hitelesítésére
vonatkozó részletes utasítások a típusvizsgálat elvégzése után kerülnek rögzítésre, és a
laboratóriumban elektronikus, valamint papír alapú dokumentumként vannak tárolva.
8.4

Terület ellenőrzésre használt (ún. survey meter) dózismérők
A terület ellenőrzésre szánt dózismérők környezet- és/vagy irányított dózisegyenérték
(teljesítmény) mérésére alkalmas mérőeszközök, amelyekre vonatkozó előírásokat az IEC
60846 szabvány tartalmazza. Minden sugárzás használatával járó vizsgálatnál a mérőeszköz
referenciapontját arra a pontra kell helyezni, ahol a mérendő mennyiség konvencionális valódi
értéke ismert, a gyártó által közölt orientálásban. Referencia fotonsugárzás a 137Cs radionuklid
kollimált tere, szükség esetén 60Co radionuklid is alkalmazható, a megfelelő energiafüggésre
vonatkozó korrekció használatával.
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Referencia vizsgálati feltételek mellett a dózismérő érzékenységének relatív alaphibája nem
haladhatja meg a 20 %-ot az effektív méréstartományban. Hitelesítés során az ellenőrzést
dekádonként 1 mérési pontban kell elvégezni, a dekád 50 % ÷ 70 %-os tartományában vagy
annak közelében, illetve a típusvizsgálat során tapasztaltak alapján előforduló legnagyobb
relatív alaphibával rendelkező mérési pontokban. A hitelesítést dózisegyenértékteljesítményben végezzük, a dózismérés ellenőrzését, ha a típusvizsgálat nem indokol mást,
elegendő egy pontban elvégezni. Amennyiben két pontban szükséges az ellenőrzés, az alsó
dekádú dózisegyenérték teljesítménynél, illetve egy, a teljes méréstartomány kétharmadának
közelében választott dózisegyenérték teljesítménynél, minimum 60 s időtartamú méréssel kell
elvégezni azt. Minden egyes hitelesítési pontban 10, statisztikailag független leolvasást kell
végezni, ezek átlagát és szórását kell számítani. A független kijelzés az 1 µSv/h ÷ 10 mSv/h
méréstartományban 10 s is lehet, amit a leolvasásoknál figyelembe kell venni.
Az egyes engedélyezett típusok hitelesítésére vonatkozó részletes leírásokat a hitelesítési
utasítások tartalmazzák, és a laboratóriumban elektronikus, valamint papír alapú
dokumentumként vannak tárolva.
8.5

Telepített dózisteljesítmény-mérők és felügyelő monitorok
A telepített dózisteljesítmény mérőkre és felügyelő monitorokra vonatkozó előírásokat az IEC
60532 szabvány tartalmazza. A berendezéseket pontosságuk szerint két kategóriába soroljuk,
a mért mennyiség lehet levegőben közölt dózis vagy környezeti dózisegyenérték, esetleg
besugárzási dózis is.
Referencia gamma-sugárzást 137Cs forrásokkal kell biztosítani. Ezek hiányában 60Co forrás is
használható. A berendezés referenciapontját arra a pontra kell helyezni, ahol a mérendő
mennyiség konvencionális valódi értéke ismert, a gyártó által közölt orientálásban. A
berendezés által kijelzett értékeket kb. 15 perc bemelegedés után lehet leolvasni.
Szabványos vizsgálati feltételek mellett a berendezés érzékenységének relatív alaphibája nem
haladhatja meg a 15 %-ot (I. kategória), illetve a 30 %-ot (II. kategória), az egész
méréstartományban. A vizsgálatot a méréstartomány minden dekádjában, a kb.70 %-os
értéknél kell elvégezni. Kijelzett dózisteljesítmény értékek szórása digitális, illetve lineáris
skálájú berendezéseknél az I. kategóriában 5 %, a II. kategóriában 10 % lehet. Nem lineáris
skála esetén ezek az értékek 10 %, illetve 20 %. A mérőeszköz méréstartományának legalsó
dekádjában nem kell ezt a feltételt teljesíteni. A hitelesítési pontokban tíz egymástól független
leolvasást kell végezni.
Amennyiben a dózisteljesítmény kisebb, mint 10 µGy/h (µSv/h) a leolvasásokat minimum
30 s-onként, 10 µGy/h (µSv/h)és 1 mGy/h (mSv/h) között 10 s-onként, 1 mGy/h (mSv/h)
fölött 3 s-ként kell elvégezni. Az értékeléshez a leolvasott értékek átlagát és szórását meg kell
határozni.
Ezen mérőeszközök beállítható riasztási funkcióval is rendelkeznek: az előre beállított dózis
vagy dózisteljesítmény érték elérését és kijelzését követően a riasztásnak működésbe kell
lépnie.
Az egyes engedélyezett típusok hitelesítésére vonatkozó részletes leírásokat a hitelesítési
utasítások tartalmazzák, és a laboratóriumban elektronikus, valamint papír alapú
dokumentumként vannak tárolva.
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8.6

Folyamatos környezeti ellenőrző mérésekre használt dózisteljesítmény mérők
A mérőeszköz rendeltetése: „a lakosság olyan külső sugárzással való besugárzása, amely
nukleáris vagy más létesítményekből származik, ellenőrzés alá esik és ezen ellenőrzés
lényeges része a környezeti sugárzási szint mérése e létesítmény közelében” (IEC 61017).
Referencia gamma-sugárzást 137Cs forrásokkal kell biztosítani. Ezek hiányában 60Co forrás is
használható. A vizsgálatok során a szórt sugárzás a teljes levegőben közölt dózis
teljesítményéhez 5 %-nál kevesebb járulékot adhat.
Az IEC 61017-1 szabvány 7.1 pontjával összhangban a berendezés relatív alaphibája nem
haladhatja meg a 15 %-ot a teljes effektív mérési tartományban. Ezt a követelményt, hacsak a
gyártó mást nem közöl, csak 100 nGy/h-t meghaladó dózisteljesítmény felett kell alkalmazni.
A vizsgálatot lineáris skálával ellátott berendezéseknél a dózisteljesítmény minden
dekádjában 1 pontban (a dekád 50 %-a és 75 %-a közé eső pontban) kell ellenőrizni.
Az egyes típusok hitelesítésére vonatkozó részletes leírásokat a jelen előírás mellékletét
képező hitelesítési utasítások tartalmazzák.

8.7

Elektronikus személyi dózisegyenérték mérők
Az elektronikus személyi dózismérőkre vonatkozó előírásokat az IEC 61526 tartalmazza.
Az elektronikus személyi dózismérő olyan mérőeszköz, amely a személyi dózisegyenérték
mérésére szolgál. Mindennapi alkalmazásakor a mellkason viselik.
Hitelesítéskor a referencia gamma-sugárzást 137Cs forrásokkal kell biztosítani.
A referencia személyi dózisegyenértéket a levegőben közölt dózisról a hpK konverziós
tényezővel származtatjuk le. Az átszámítási tényező, hpK(10) = 1,21 Sv/Gy 662 keV energián,
60
Co hpK(10) = 1,15 Sv/Gy forrásra; 241Am forrásra hpK(10) = 1,89 Sv/Gy; referencia irányból
(ISO 4037-3). Személyi dózisegyenérték mérők hitelesítését az ICRU, IEC 61526 (7.5 pont)
és az ISO 4037-3 nemzetközi szabványok ajánlásának megfelelően 30 cm × 30 cm × 15 cm
oldalélű vízfantomon végezzük. (Lokálisan viselt dózismérőkre kar és ujj fantomok is
alkalmazásra kerülnek) A sugárforrás sugárzási terének (sugárkúp) szimmetria tengelye
merőleges a dózismérő homlokfelületére, és a felületet a detektor helyén (jelölt referencia
pont) döfi. A referencia sík a személyi dózismérő vastagságának felező síkja, amennyiben
nincs más jelölés. Az alkalmazott nyaláb átmérője nagyobb kell, hogy legyen a vízfantomnál,
és a fókusz-detektor távolság (F.D.D) nem lehet kisebb 1 m-nél.
Az elektronikus személyi dózismérőkhöz legtöbb esetben személyi számítógépen futtatható
kiértékelő-felprogramozó szoftver és a kapcsolatot biztosító részegység (esetleg kiolvasó
egység) tartozik. A hitelesítés megkezdésekor elektronikusan is azonosítani kell az
alkalmazott szoftvert és a dózismérőt. Töröljük a tárolt dózisokat és beállítjuk a riasztási
funkciókat, dózisegyenérték és dózisegyenérték-teljesítmény korlátokat az egyedi hitelesítési
utasításokban leírtak szerint.
A hitelesítést dózisegyenértékben és dózisegyenérték-teljesítményben is el kell végezni.
Dózisteljesítményre két pontban végzünk vizsgálatot, az effektív méréstartomány alsó
határának 10 ÷ 50-szeres értékénél, a második dekádban (szokásosan 100 ÷ 500 µSv/h),
illetve a méréstartomány felső értékének (5 ÷ 80) %-ában (50 mSv/h ÷ 0,8 Sv/h). A referencia
dózisegyenérték teljesítménytől való eltérés nem lehet nagyobb, mint 20 %.
Dózisegyenértékben történő hitelesítést ezen két dózisegyenérték-teljesítményű pontban
ajánlott elvégezni, minimum 100 s-os gyűjtési idővel. Ekkor a referencia értéktől való eltérés
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nem lehet nagyobb, mint 15 %. Ellenőrizni kell a dózis és dózisteljesítményre történő
riasztást. Dózisegyenérték-teljesítményre történő riasztásnál a nagyobb mérési pont 0,8szeresére kell állítani a riasztási értéket. Dózisegyenérték riasztást a kisebb dózisegyenérték
hitelesítési pont referencia értékének 0,85-szeresére kell állítani. A riasztásnak a besugárzás
időtartamának a (teljes időtartam) 0,7-szerese és a vége között be kell következnie.
Amennyiben a mérőeszköz két vagy több detektorból áll, és mérési elve is indokolttá teszi, a
vizsgálatot több pontban kell elvégezni. Ilyen indok lehet például külön detektor vagy
detektor pár alkalmazása energiakompenzációs céllal, alacsony energiatartomány mérésére.
Ekkor a vizsgálatot 60 keV energián, 241Am kollimált terében (esetleg ISO4037 szerinti ún.
erősen szűrt keskeny spektrumú sugárminőségen 80 kV gerjesztő feszültségen, 3. táblázat) is
el kell végezni. A mért értéknek a referencia értéktől való eltérése nem lehet nagyobb, mint
30 %.
A mérőeszköz alkalmas lehet béta sugárzás mérésére is. Ekkor 90Sr/90Y sugárforrás terében is
kell hitelesítést végezni. A MKEH referencia értéktől való eltérés nem lehet nagyobb, mint 50
%. A vizsgálatot Buckler típusú (Nr.37) béta besugárzóval végezzük. A referencia távolságot
(30 cm) BS1.5.2. jelű távtartóval állítjuk be, az alkalmazott forrás Nr.37 Sr-90 50mCi jelű és
1,85 GBq névleges aktivitású. A referencia értéket az ND1009/851 jelű ionizációs kamrával
kell meghatározni (U = +120 V, Érzékenység: 5,72 E+05 Gy/C, hpD = 1,00 Sv/Gy, Hp(0,07) ≈
170 mSv/h).
Az egyes engedélyezett típusok hitelesítésére vonatkozó részletes leírásokat a hitelesítési
utasítások tartalmazzák, és a laboratóriumban elektronikus, valamint papír alapú
dokumentumként vannak tárolva.
8.8

Termolumineszcens dózismérő rendszerek
A termolumineszcens dózismérőkre (TLD) vonatkozó előírásokat az IEC 61066 (2. kiadás)
szabvány tartalmazza. Ezen dózismérők lehetnek személyi dózisegyenérték vagy környezeti
dózisegyenérték mérésére alkalmas dózismérők. Referencia gamma-sugárzást 137Cs
forrásokkal kell biztosítani. Ezek hiányában 60Co forrás is használható. A referencia H*(10),
környezeti dózisegyenérték értéket a levegőben közölt dózisról, h*K(10) energiafüggő
konverziós faktor segítségével származtattuk le (h*K(10)= H*(10)/Klevegő). Hasonlóan a
referencia személyi dózisegyenértéket a levegőben közölt dózisról a hpK(10) konverziós
tényezővel származtatjuk le. Személyi dózisegyenértéket mérő TLD-k mérését az ICRU, IEC
61526 (7. pont) és az ISO 4037-3 nemzetközi szabványok ajánlásának megfelelően 30 cm ×
30 cm × 15 cm oldalélű vízfantomon végezzük.
A sugárforrás sugárzási terének (sugárkúp) szimmetria tengelye merőleges a dózismérő
homlokfelületére, és a felületet a detektor helyén (jelölt referencia pont) döfi. A referencia sík
a személyi dózismérő vastagságának felező síkja. Az alkalmazott nyaláb átmérője nagyobb
kell, hogy legyen a vízfantomnál.
Ugyanakkor a mérések kiértékelésekor figyelembe kell venni a helyes érték megadásának a
bizonytalanságát is: ez az MKEH referencia terében Co-60, illetve Cs-137 sugárminőségeken
személyi dózisegyenértékre 5 % (k=2) esetén (mérési képességet lásd:
http://kcdb.bipm.org/appendixC/RI/HU/RI_HU.pdf). Ezt figyelembe véve, a linearitásra
vonatkozó megfelelési tartomány a mért érték/ helyes érték hányadosára 0,87 és 1,15 között
lehet (lásd IEC 62387-1 Annex A).
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Amennyiben lehetséges, a tárolt kifűtési görbéket szemrevételezéssel ellenőrizzük (közel
szimmetrikus eloszlást várunk). Nagyszámú TLD hitelesítésekor, ha a TLD csak passzív
elemeket és több pelletet tartalmaz, a típusvizsgálati tapasztalatok figyelembevételével, a fenti
vizsgálatot nem mindegyik dózismérőre kell külön-külön elvégezni. A linearitásvizsgálat
elvégzése után az azonos kiszerelésből származó, azonos TL anyagú pelleteket tartalmazó
dózismérőket 1 - 1 pontban hitelesítjük.
A környezeti dózismérőket 0,5 mSv környezeti dózisegyenértéken, a személyi dózismérőket
5,0 mSv személyi dózisegyenértéken. Az eltérés egy dózismérő esetén sem lehet 5 %-nál
nagyobb.
Több száz vagy több ezer TLD esetén lehetőség van mintavételezési eljáráson alapuló
hitelesítésre is. „A hitelesítés lehet darabonkénti és mintavételes eljáráson alapuló. A
mintavételes eljáráson alapuló csak érvényes hitelesítéssel rendelkező mérőeszközön
végezhető” (309/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet). Mintavételes hitelesítés már lejárt
hitelesítésű mérőeszközön nem végezhető el.
Ekkor az alkalmazott eljárás: a klasszikus kétlépcsős mintavételi eljárás. A vizsgálat a
matematikai statisztika elvein alapszik, így bizonyos meghatározott kockázatot jelent.
Ugyanakkor a próbavételes vizsgálat egyenértékű kell, hogy legyen a mindendarabos TLD
vizsgálattal a hitelesítés megítélése szempontjából. A vizsgálatot véletlenszerűen kiválasztott
mintákon kell elvégezni, és pozitív minősítés esetében a teljes tételt hitelesnek kell tekinteni.
A hitelesítésre bemutatott azonos szériában legyártott (zárt gyártási sorszámozású) TLD-k
halmazából N = 100 ÷ 500 vagy N = 501 ÷ 1000 darabszámú tételeket kell kialakítani. A 100
÷ 500 darabszámú tételekből n = 30 db, az 501 ÷ 1000 darabszámú tételekből n = 40 db minta
TLD-t véletlen-szám generálással kell kijelölni a vizsgálatra. A kétlépcsős mintavételezési
eljárás első és második minta darabszáma azonos. Az első és második mintamennyiséget egy
időben, a mintavételes vizsgálatok megkezdése előtt kell kiválasztani.
A kiértékelés szerint a vizsgálat sikeres, ha a mintában nem találtak hibás TLD-t (C1 = 0).
Ekkor a második mintavételre nincs szükség. A vizsgálat véglegesen sikertelen, ha a mintában
2 vagy több hibás TLD-t találtak. Ekkor második mintavételre nincs szükség. Ha a hibás
TLD-k száma 1, szükség van a második mintavételre. Ha a második körben N = 100 ÷ 500
esetén nincs hibás TLD, a vizsgálat sikeres. Ellenkező esetben sikertelen. Ha N = 501 ÷ 1000
(n = 40) esetén a második körben legfeljebb 1 a hibás TLD-k száma, a vizsgálat sikeres,
különben nem.
A Vhr. 9. § (8) szerint „Mintavételes hitelesítésnél a tanúsító jel alkalmazása mellőzhető.”
Az egyes engedélyezett típusok hitelesítésére vonatkozó részletes leírásokat a hitelesítési
utasítások tartalmazzák, és a laboratóriumban elektronikus, valamint papír alapú
dokumentumként vannak tárolva.
8.9

Neutron dózismérők
Neutron dózismérők hitelesítését MSZ EN 61005 szabvány alapján az MVM Paksi
Atomerőmű ZRt. Metrológiai Üzem, az MKEH által feljogosított Nukleáris Műszer Hitelesítő
Laboratóriumában kell elvégezni.
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A munkavégzéshez az alábbi eszközök szükségesek:
8.9.1

Neutron környezeti dózisegyenérték mérők
Környezeti dózisegyenérték mérők hitelesítését 1 m referencia távolságban végezzük, H* (10)
mennyiségben. A hitelesítést „csupasz” 241Am-Be sugárforrás terében árnyékkúp
alkalmazásával (szórt sugárzás mérése) és árnyékkúp alkalmazása nélkül végezzük el. A
mérést moderátor gömb alkalmazásával is el kell végezni, árnyékkúppal és árnyékkúp nélkül.
A leolvasott dózisegyenérték-teljesítmény értékekből képezzük a szórt sugárzás nélküli
értéket, majd ehhez ezt kell a szórt hányaddal csökkentett referencia értékekhez viszonyítani.
A pályaadat felhasználásával történt hitelesítésnél a kiterjesztett mérési bizonytalanság több,
mint 5 % azaz
U = k × σ 2 + 2,5 2

ahol k=2 és σ a leolvasott adatok szórása.
8.9.2

Neutron személyi dózisegyenérték mérők
Személyi dózismérők hitelesítése 1 m referencia távolságban történik. Személyi
dózisegyenérték mérők hitelesítését az ICRU, IEC 61526 (7.5 pont) és az ISO 4037-3
nemzetközi szabványok ajánlásának megfelelően 30 cm × 30 cm × 15 cm oldalélű
vízfantomon végezzük. Lokálisan viselt dózismérőkre kar és ujj fantomok is alkalmazásra
kerülnek. A sugárforrás sugárzási terének (sugárkúp) szimmetria tengelye merőleges a
dózismérő homlokfelületére, és a felületet a detektor helyén (jelölt referencia pont) döfi. A
referencia sík a személyi dózismérő vastagságának felező síkja, amennyiben nincs más
jelölés.
A hitelesítést személyi dózisegyenérték, Hp(10) mennyiségben végezzük, legalább 1000 s
besugárzási idő alkalmazásával, moderátor gömb alkalmazásával. A szórt sugárzási teret
árnyékoló kúp segítségével kell meghatározni.
A pályaadat felhasználásával történt hitelesítésnél a kiterjesztett mérési bizonytalanság több,
mint 5 %.

8.10

Kiértékelés, mérési bizonytalanság mérési képességek

8.10.1

Kiértékelés, mérési bizonytalanság meghatározása
A 8.3 – 8.8 pontokban szereplő különféle dózismérő típusok hitelesítésekor az elvégzett
mérések kiértékelése a mért érték (kijelzett értékek átlaga) és a referencia értékek hányadosa
(R) alapján történik. Amennyiben az R hányados – a mérési bizonytalanságot nem figyelembe
véve – a megengedett relatív hibahatáron belül van, úgy a készülék hitelesnek minősíthető,
amennyiben a többi eszköz specifikus feltételnek is megfelel, melyek az egyedi hitelesítési
munkautasításokban van rögzítve a típusvizsgálat eredményeivel összhangban.
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A mérési bizonytalanság számítást, illetve becslést minden esetben el kell végezni, annak
ellenére, hogy csak az orvosi célú dózismérők esetén kerül megadásra a kalibrációs faktor
vagy együttható a bizonyítványban, mert annak kockázatát, hogy hibás eszköz is
megfelelőnek van minősítve, illetve megfelelő eszköz is hibásnak, csak a megengedett
hibahatár és a mérési bizonytalanság összehasonlításából lehet becsülni. Ennek gyakorlati
jelentősége elsősorban az alacsony dózisteljesítmények és technikai színvonalú mérőeszköz
használata esetét van, amikor a mérési bizonytalanság a megengedett maximális hibának a
harmadánál is nagyobb. (Ezen esetekben a joghatással járó mérési kategória ellenére, a mérési
eredmény jellemzően nem jár az egészség és környezetvédelem területén közvetlen
következménnyel.)
Az R hányados kiterjesztett (k = 2) mérési bizonytalanságát a GUM (Guide to the Expression
of Uncertainty in Measurement ISBN 92-67-10188-9), illetve az EA–4/02 útmutatásai alapján
kell meghatározni. Az ún. konvencionálisan helyes értéket (referencia érték) hitelesítési célra
a röntgen sugárminőségek és a terápiás orvosi dózismérők kivételével ún. pályaadatok alapján
határozzuk meg.
Ehhez, a három besugárzó berendezésbe épített sugárforrások használatával időszakosan
meghatározzuk a levegőben közölt dózisteljesítmény Ka értékeket, a közölt dózis országos
etalonja, illetve erről leszármaztatott másodlagos etalon ionizációs kamrák segítségével a
rendelkezésre álló forrás-detektor távolság tartományban. A felhasználható másodlagos
etalonok jegyzéke az ET-18 országos etalondokumentációjában található MKEHMFO/02301/2009/SD ügyiratszámmal. Ezen mérési adatokra folytonos függvényt illesztve, és
a sugárforrások felezési idejét felhasználva (T1/2 60Co = (1925,18 ± 0,29) nap, T1/2 137Cs =
(10975,5 ± 29) nap, T1/2 241Am = (432,6 ± 0,6) év), a „Gamma-ray 2003” mérő adatgyűjtő
program részét képező „pályaadatok” nevű validált program kiszámítja a referencia Ka
értéket a mérés időpontjára a 9. táblázatban szereplő standard bizonytalansággal együtt,
melyek összhangban vannak a vonatkozó CIPM_MRA keretében publikált mérési
képességeink bizonytalanságával.
Ez a bizonytalanság tartalmazza az ET 18 országos etalon, illetve a felhasznált további
másodlagos etalonok kalibrációs tényezői bizonytalanságát, az ionizációs áram mérés
bizonytalanságát, a felhasználható nyaláb átmérőben a radiális inhomogenitás, a görbe
illesztés és a felezési idő bizonytalanságát. Ez utóbbi egy évnél rövidebb időtartam esetén
elhanyagolható. A 9. táblázat 7. sugárnyalábja referencia Ka értékének 3 méter távolságban
mért bizonytalansági összetevőit a 11. táblázat tartalmazza.
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11. táblázat
Mennyiség

Másodlagos etalon
ND1001
Ionizációs áram

1.
2.

3.

Standard
bizonytalanság
[%]
0,5
0,15

Pozíció (távolság)

0,05

Hőmérséklet kamra
belsejében
Légnyomás kamra
belsejében
Sugárnyaláb
inhomogenitás
Ionkamra stabilitás
két kalibráció között
Szivárgási (háttér)
áram
Standard
bizonytalanság

0,04
0,03
0,1
0,05
0,05
-

Valószínűségi
eloszlás

Érzékenységi
együttható

Normális,
B típusú
Egyenletes,
A típusú
Egyenletes,
B típusú
Egyenletes,
B típusú
Egyenletes,
B típusú
Egyenletes,
B típusú
Egyenletes,
B típusú
Egyenletes,
B típusú
-

1

Bizonyt.
összetevő
[%]
0,5

1

0,15

1

0,05

1

0,04

1

0,03

1

0,1

1

0,05

1

0,05

-

0,54

Az árammérés teljes bizonytalansága nem lehet több mint 50 fA, amely tartalmazza a
kalibrált Keithley 617 elektrométer és a visszacsatoló kondenzátor bizonytalanságát.
A másodlagos etalon nyitott ionizációs kamrák használatakor, a levegő sűrűségére
vonatkozó korrekció bizonytalansága a hőmérséklet, légnyomás, és esetleg a
páratartalom mérésének bizonytalanságából áll és nem lehet több mint 0,05 %.
A referencia pontbeli mérés reprodukciójának mechanikai bizonytalansága nem lehet
több mint 1 mm.

A fenti bizonytalanság komponenseket négyzetes eloszlásúnak feltételezve a leggyakrabban
használt 137Cs sugárnyalábban, a 1,5 µGy/h ÷ 700 mGy/h tartományban a pályaadatok
standard bizonytalansága 0,6 %. További részletek az etalon dokumentációban, illetve a
másodlagos etalonok kalibrációs bizonyítványaiban találhatók.
Hitelesítésekor, az egyes dózismérők hitelesítési munkautasításaiban előírt, a hitelesítés
napjára vonatkozó közölt dózis teljesítmény Ka értékek besugárzási adatait (forrás neve,
szűrő(k), forrás – detektor távolság, nyaláb átmérő, a pályaadatok program megadja.
Összefoglaló a 9. táblázatban.
Azon esetekben, amikor valamely operatív sugárvédelmi mennyiségben (környezeti, személyi
vagy irányított dózisegyenérték) történik a hitelesítés, a pályaadatok mérési bizonytalansága
tartalmazza a felhasznált konverziós tényezők ISO 4037-3 szerinti bizonytalanságát.
Röntgensugár-minőségek alkalmazása esetén és orvosi dózismérők 60Co nyalábban történő
Ka, illetve Dw mennyiségben történő hitelesítésekor, a referencia dózisteljesítmény értékeket
minden esetben használati etalonnal határozzuk meg és un. helyettesítéses módszert
használunk.
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A hitelesítendő mérőeszköz által mért érték bizonytalanságának főbb komponensei az
alábbiak:
1.
egymástól független leolvasások átlagának szórása (10-nél kevesebb leolvasásnál „t”
eloszlás kell használni!)
2.
analóg skála felbontása, zéró és parallaxis hiba,
3.
pozicionálás bizonytalansága (referencia pont bizonytalansága különösen személyi
dózismérőknél fantommal együtt),
4.
ionizációs áram mérésének teljes bizonytalansága az orvosi dózismérők külön
detektorainál,
5.
adott dózis besugárzása esetén az időmérés bizonytalansága.
Az egyes dózismérők hitelesítési munkautasításai a 2 – 5 négyzetes eloszlásúnak feltételezett
komponensekből a relevánsakat, esetleg további speciális komponenst is megjelölnek. Ezek
konkrét aktuális értékeit a hitelesítési munkautasítás mellékletét képező excel mérési
adatlapoknak kell tartalmaznia, amelyből az R értékek kiterjesztett mérési bizonytalanságát a
védett módú munkalap automatikusan kiszámítja. A kiterjesztett mérési bizonytalanság az
eredő mérési bizonytalanság k kiterjesztési tényezővel szorzott értéke (k = 2). Normális
(Gauss-) eloszlás esetén a k = 2-vel szorzott eredő bizonytalanság értéke közelítőleg 95 %-os
megbízhatósági szintnek felel meg.
8.10.2

Mérési képességek
A fenti mérési bizonytalanság számítások és a Nemzetközi Súly- és Mérésügyi Bizottság
(CIPM) Kölcsönös Elismerési Megegyezése (MRA) C függeléke által tartalmazott kalibrálási
és mérési képességek (CMCs) figyelembevételével hitelesítési és mérési képességeink az
alábbiak (12. táblázat):
12. táblázat
Mérendő mennyiség

Etalonnal mért, vagy
reprodukált érték, illetve
tartomány

Kalibrálási, mérési
képesség

Levegőben közölt dózisteljesítmény,
10 kV ÷ 50 kV

1,5*10-4 ÷ 1,5*10-2 Gy/s

0,8 rel.%
(1,2*10-6 ÷ 1,2*10-4 Gy/s)

Levegőben közölt dózisteljesítmény,
100 kV ÷ 250 kV

3,0*10-6 ÷ 3,0*10-2 Gy/s

0,8 rel.%
(2,4*10-8 ÷ 2,4*10-4 Gy/s)

Levegőben közölt dózisteljesítmény,
40 kV ÷ 300 kV

5,0*10-6 ÷ 3,0*10-1 Gy/h

1,0 rel.%
(5,0*10-8 ÷ 3,0*10-3 Gy/h)

Környezeti dózisegyenértékteljesítmény, H*(d), 40 kV ÷ 300 kV

2,5*10-5 ÷ 3,0*10-1 Sv/h

4 rel.%
(1,0*10-6 ÷ 1,2*10-2 Sv/h)

Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) 40 kV ÷ 300 kV

2,5*10-5 ÷ 1,0*10-1 Sv/h

5 rel.%
(1,3*10-6 ÷ 5,0*10-3 Sv/h)

Levegőben közölt dózisteljesítmény,
60 kV ÷ 300 kV

3,0*10-4 ÷ 1,0 Gy/h

1,0 rel.%
(3,0*10-6 ÷ 1,0*10-2 Gy/h)

Környezeti dózisegyenértékteljesítmény, H*(d), 60 kV ÷ 300 kV

3,0*10-4 ÷ 1,0 Sv/h

5 rel.%
(1,5*10-5 ÷ 5,0*10-2 Sv/h)
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Megjegyzés
B-10, B-25, B-30, B50b, B-50a
sugárminőség
B-100, B-135, B-180, B250 sugárminőség
N-40, N-60, N-80, N100, N-120, N-150, N200, N-250, N-300 kV
sugárminőség
N-40, N-60, N-80, N100, N-120, N-150, N200, N-250, N-300 kV
sugárminőség
N-40, N-60, N-80, N100, N-120, N-150, N200, N-250, N-300 kV
sugárminőség
W-60, W-80, W-100, W150, W-200, W-250, W300
W-60, W-80, W-100, W150, W-200, W-250, W300
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Mérendő mennyiség

Etalonnal mért, vagy
reprodukált érték, illetve
tartomány

Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) 60 kV ÷ 300 kV

3,0*10-4 ÷ 1,0 Sv/h

Levegőben közölt dózisteljesítmény,
20 kV ÷ 35 kV, mammográfiás
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
241
Am
Környezeti dózisegyenértékteljesítmény, H*(d), 241Am
Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) 241Am
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
137
Cs
Környezeti dózisegyenértékteljesítmény, H*(d), 137Cs
Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) 137Cs
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
60
Co
Környezeti dózisegyenértékteljesítmény, H*(d), 60Co
Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) 60Co
Vízben elnyelt dózisteljesítmény, Dw
60
Co
Személyi dózisegyenérték-teljesítmény,
Hp(d) Béta sugárzás
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
60 kV ÷ 150 kV Diagnosztikai, szűrés
nélkül
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
40 kV ÷ 50 kV, Diagnosztikai, szűrés
nélkül

1,0*10-6 ÷ 2,0*10-3 Gy/s

Levegőben közölt dózisteljesítmény
60 kV ÷ 150 kV Diagnosztikai, Alszűrés

4,0*10-6 ÷ 8,0*10-5 Gy/h
3,0*10-5 ÷ 1,4*10-4 Sv/h
1,0*10-5 ÷ 1,0*10-4 Sv/h
1,5*10-6 ÷ 7,0*10-1 Gy/h
2,0*10-6 ÷ 5,0*10-1 Sv/h
2,0*10-6 ÷ 2,0*10-1 Sv/h
4,0*10-6 ÷ 6,0 Gy/h
5,0*10-6 ÷ 5,0 Sv/h
5,0*10-6 ÷ 2,5 Sv/h
4,0*10-1 ÷ 6,0 Gy/h
3,0*10-4 ÷ 1,0*10-1 Sv/h
1,0*10-6 ÷ 1,0*10-3 Gy/s
1,0*10-6 ÷ 1,0*10-3 Gy/s

-6

-5

1,0*10 ÷ 3,0*10 Gy/s

Kalibrálási, mérési
képesség

Megjegyzés

W-60, W-80, W-100, W150, W-200, W-250, W300
M-25, M-30, MA-25,
1,5 rel.%
MA-30 sugárminőség
(1,5*10-8 ÷ 3,0*10-5 Gy/s)
3 rel.%
(1,2*10-7 ÷ 2,4*10-6 Gy/h)
4 rel.%
(1,2*10-6 ÷ 5,6*10-6 Sv/h)
5 rel.%
(5,0*10-7 ÷ 5,0*10-6 Sv/h)
1,2 rel.%
(1,8*10-8 ÷ 8,4*10-3 Gy/h)
4 rel.%
(8,0*10-8 ÷ 2,0*10-2 Sv/h)
5 rel.%
(1,0*10-7 ÷ 1,0*10-2 Sv/h)
1,0 rel.%
(4,0*10-8 ÷ 6,0*10-2 Gy/h)
4 rel.%
(2,0*10-7 ÷ 2,0*10-1 Sv/h)
5 rel.%
(2,5*10-7 ÷ 1,3*10-1 Sv/h)
1,0 rel.%
IAEA TRS 398 szerint
(4,0*10-3 ÷ 6,0*10-2 Gy/h)
5 rel.%
147
Pm, 85Kr, 90Sr/90Y
(1,5*10-5 ÷ 5,0*10-3 Sv/h)
RQR-60, RQR-70, RQR0,8 rel.%
80, RQR-90, RQR-100,
-9
-6
(8,0*10 ÷ 8,0*10 Gy/s)
RQR-120, RQR-150
5 rel.%
(1,5*10 ÷ 5,0*10-2 Sv/h)
-5

0,8 rel.%
(8,0*10-9 ÷ 8,0*10-6 Gy/s)

RQR-40 RQR-50

0,8 rel.%
(8,0*10-9 ÷ 2,4*10-7 Gy/s)

RQA-60, RQA-70,
RQA-80, RQA-90,
RQA-100, RQA-120,
RQA-150

0,8 rel.%
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
1,0*10-6 ÷ 3,0*10-5 Gy/s
(8,0*10-9 ÷ 2,4*10-7 Gy/s)
40 kV ÷ 50 kV Diagnosztikai, Al-szűrés
Levegőben közölt dózisteljesítmény,
0,8 rel.%
1,0*10-6 ÷ 1,0*10-3 Gy/s
60 kV ÷ 150 kV, CT röntgen
(8,0*10-9 ÷ 8,0*10-6 Gy/s)
1,5 rel.%
1,0*10-6 ÷ 5,0*10+1
Kerma hossz, K·l
Gy·cm
(1,5*10-8 ÷ 7,5*10-1 Gy·cm)

RQA-40, RQA-50
RQT-100, RQT-120,
RQT-150
RQT-100, RQT-120,
RQT-150

8.11

A hitelesítés tényének tanúsítása

8.11.1

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.
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8.11.2

Hitelesítési bizonyítvány
Ha a dózismérő megfelelt a típusára vonatkozó hitelesítési munkautasításokban foglaltaknak,
akkor a sikeresen elvégzett vizsgálatról hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani a hitelesítési
mérőlap alapján.
A hitelesítést követően a sugárvédelmi vagy orvosi célú dózismérők Hitelesítési
Bizonyítványa a következő általános jellegű adatokat tartalmazza:
•
MKEH ügyiratszám,
•
Az ügyfél neve és címe,
•
A hitelesítést végző személy neve,
•
A hitelesítés helye és ideje,
•
A hitelesített műszer típusa, gyártója és gyári száma,
•
Ha volt beküldve külön azonosítható ellenőrző sugárforrás is, akkor annak a típusa és a
gyári száma,
•
A különálló detektorok/szondák megnevezése, típusa, gyári száma, méréstartománya.
•
A műszaki részletekre vonatkozó megjegyzések (például: energiatartomány,
alkalmazott kábel hosszúság, esetleges alfa- és/vagy béta-sugárzási detektáló képesség,
az egyes detektorok üzemelési tapasztalata stb.).
•
A hitelesítési engedély száma,
•
A hitelesítés módja, körülményei,
•
Mérési eredmények (Az esetleges kalibrációs értékek, mérési bizonytalansággal).
•
A hitelesítés értékelése, eredménye (megfelelt / nem felelt meg),
•
A hitelesítés érvényességének időtartama.
•
A hitelesítő matrica sorszámát (megfelelés esetén).
Az érvényben lévő hitelesítési bizonyítványminta mindenkor rendelkezésre áll az MKEH ISO
adatbázisában. A bizonyítvány kiállítását e szerint kell elvégezni.
A bizonyítvány Mérési eredmények pontjában meg kell adni a(z)
•
Mért mennyiséget
•
Alkalmazott etalont
•
Környezeti feltételeket
•
Konvencionális valódi értéket (referencia érték)
•
Kijelzett értékek átlagának (megadva a leolvasások számával) és a referencia értéknek a
hányadosát
•
A kijelzett és referencia értékek hányadosának bizonytalanságát
Az orvosi dózismérők esetében a mérési adatokon kívül meg kell adni a kalibrációs tényezőt
minden egyes, a hitelesítési munkautasításban előírt, illetve a megrendelő által kért
sugárminőségre.
Amennyiben a hitelesítés meghiúsul, „HATÁROZAT NEM HITELES MÉRŐESZKÖZRŐL”
bizonyítványt kell kiállítani, ahol a nem-megfelelés okát külön pontban indokolni kell.

8.12

A hitelesítés dokumentálása
A hitelesítés során kitöltött mérőlapokat tárolni kell, amíg a készülékkel történő joghatással
járó mérések eredményei el nem évülnek.
A tárolás történhet elektronikus formában is.
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Az egyes hitelesítési engedéllyel bíró eszközökre a mérőlap tartalmát a hitelesítési
munkautasítás tartalmazza.
A mérőlapon fel kell tüntetni:
•
MKEH ügyiratszámot
•
Raktári számot
•
Ügyfél nevét és címét
•
Megrendelő (ügyfél) iktató számát
•
Megrendelő ügyintézőjét
•
Hitelesítés helyét, idejét
•
Hitelesítést végző személyt
•
Dózismérő típusát, gyári számát, hitelesítési engedély számát
•
Környezeti feltételeket (légnyomás, hőmérséklet, relatív légnedvesség)
•
Alkalmazott etalonokat illetve pályaadatokat (sugárforrás, távolság,)
•
Konvencionális valódi értéket (referencia érték)
•
Kijelzett értékeket és a kijelzett értékek átlagát, eltérést a referencia értéktől
•
A kijelzett átlagértékek szórását
•
Kiterjesztett mérési bizonytalanságot
•
Értékelést, megfelelés esetén az öntapadó hitelesítő matrica sorszámát
•
Mindent, a hitelesítés során tapasztalt, nem szokásos tényt, észrevételt

9.

A HITELESÍTÉS ÉRVÉNYE
A hitelesítés érvényességének lejárati időpontját a Hitelesítési Bizonyítvány tartalmazza.
Az orvosi és sugárvédelmi célú dózismérők 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.

10.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
•
•

Mérőlap-minta (2 db): gamma-béta dózismérők és neutron dózismérők
Hitelesítési bizonyítvány-minta (2 db): gamma-béta dózismérők és neutron dózismérők
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