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BESTEMMELSEP OM STR/.LEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER. 

Med betegnelsen industrielle kontrollkilder Irenes her t'.J/i typer 

tykkelsesmålere, tetthetsmålere, nivåirålere og fuktighetsmalere som 

benytter alfa-, beta-, gamma-, nøytron- eller røntgenstråler. 

1. GENERELLE KRAV. 

1.1 Eier av industrielle kontrclikfj-der lii-.r ;;;siw:': Z^v r.t 

BESTEWELSENE OM STRÅLEVERN VED INDUSTRIELLE KONTROLLKILDER 

blir i varet att. 

1.2 Eier skal utpeke en tilsynshavende .lê .fr for arbeidet meC 

de industrielle kontrollkilder. Tilsynshavende skal være 

godkjent av Statens Institutt for Strålehygiene (SIS). 

Tilsynsmannens navn bør stå nevnt på oppslag og instrukser-

1.3 Tilsynshavende skal påse at strålevernsbestemmelsene blir 

fulgt. Han skal ha så god kjennskap til strålevern at han 

kan vurdere strålefaren og iverksette nødvendige stråleverna-

tiltak. Han må være kjent med apparaturens konstruksjon, 

virkemåte og vedlikehold. 

1.4 Tilsynshavende plikter å melde fra til eieren, hvis appara

turen antas å lide av mangier som kan medføre unødig stråle

fare. Blir manglene ikke rett et , skal han melde fra til SIS. 

1.5 Tilsynshavende skal sørge for at alle som arbeider med dette 

utstyr gis nødvendige kunnskaper om faremomenter og verne

regler og i bruken av utstyret. Dette gjelder også ren-

gjørings- og vedlikeholdspersonell. Instrukser og brake-

anvisninger skal foreligge skriftlig. 

1.6 Alle som arbeider irtd industrielle kontrollkilder, plikter 

å følge strålevernsbestemmelsene og skal melde fra til 

tilsynshavende om uhell og om mangier som kan ha betydninj' 

for s t råle vern et. 

1.7 Industrielle kontrollkilder skal være innkapsla", skjermet 

og installert slik at arbeidere som rutinemessig her sitt 

arbeide i tilknytning til kcntrollkildene, skal regnec for 

å være utenfor et "kontrollområde". Dette området skal 

strekke seg ut til 1 rr. fra kilden og ingen må ha fast 

arbeidsplass innenfor dette. Dosehastigheten i I m avstand 

fra kilden må ikke overstige 0,75 rrrad/t. Dette tilsvarer 

1500 mrad/år ved 40 timers arbeidsuke -̂  er 3/10 ^v Jen 

ir.aksimalt tillatte stråledose for yrkeseksj-onerte. 
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Denne grense vil gjøre det unødvendig med persondosimetri 

og spesiell medisinsk undersøkelse. 

1.8 Det skal være iverksatt tiltak som hindrer at noen del av 

kroppen kan føres inn i nyttestrålen under normal drift. 

1.9 Kildeholdere med radioaktive kilder skal være malt i verne-

farge og merket med varselskilt not ioniserande stråling, 

isotopbetegnelse og aktivitet pr. påført dato. Ved kilden 

skal det være satt opp standard varselskilt mot ioniserende 

stråling tekstet "Radioaktiv kilde. Sikker avstand 1 m". 

1.10 Ved montering og demontering av kildeholdere som avgir 

ioniserende stråling skal tilsynshavende påse at nytte-

strålen er avstengt. 

1.11 Skifte av kilder skal bare foretas av autoriserte personer. 

1.12 Radioaktive kilder som ikke skal benyttes mcr skal opp-

bevares på godkjent lagringsplass. Institutt for Atomenergi, 

Kjeller tar imot kilder for lagring/destruksjon. SIS skal 

ha melding om hva som blir gjort med slike kilder. 

1.13 Industrielle kontrollkilder er ikke til hinder ved vanlig 

brannslukning, men hvis det er grunn til å anta at kontroll-

kilden er skadet ved brann, skal SIS varsles før opprydding 

tar til. 

1.1M Industrielle kor.Tollkilder skal være anmeldt til og god

kjent av SIS, som kan gi pålegg om spesielle vernetiltak. 

fielger skal sende melding i 3 eksemplarer som 

skal være vedlagt tegninger og andre opplysninger som for-

langes ifølge skjemaet. 

1.15 SIS kan skjerpe eller fråvike disse bestemmelsene om 

industrielle kontrollkilder hvis spesielle grunner gjør 

dette nødvendig eller rimelig. 
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2. SPESIELLE KRAV TIL TYKKELSESMÅLERE MED INNEBYGGEDE RADIOAKTIVE 

KILDER. 

2.1 Tykkelsesmåleren skal være slik kontruert eller utstyrt 

med skjerming på en slik måte at det er umulig å få en 

hand inn i nyttestrålefeltet (primærstrålefeltet mellom 

kilde og detektor). Det er forutsett at rengjøring av folier 

foran strålekilde og foran detektor blir utført med perma

nent pressluftinstallasjon, ved hjelp av børste med langt 

bøyd skaft eller likeverdig utstyr. 

2.2 Tykkelsesmåleren skal være utstyrt med lukker for avskjerming 

av strålingen. 

Transmisj onsmålere. Lukkemekanismen skal normalt være 

automatisk og skal være av sikker ("fail-safe") konstruksjon. 

Hvis lukkeren på transjnisjonsmålere manøvreres for hand, må 

hånden til operatøren ikke komme i nærheten av apningen 

mellom strålekilde og detektor under lukkingsoperasjonen. 

Det skal være mulig å betjene lukkeren fra en bryter nær 

niålehodet, og den skal kunne lukkes uten at strømmen ti 1 

rcåleenheten brytes. 

Refleksjonsmålere. Lukker på refleksjonsmålere skal be-

tjenes automatisk og vire av sikker konstruksjon. I tillegg 

skal instrumentet være konstruert slik at strålingen er 

avskjeriret når instrumentet ikke står i måleposisjon. Det 

skal være mulig å betjene lukkeren fra en bryter nær måle-

hodet, og den skal kunne lukkes uten at den elektriske 

strømmen til måleenheten brytes. 

2.3 Kontrollområdet fra tykkelsesiraleren skal ikke på noe sted 

rekke ut over 1 m fra stralekilden. Det vil si at den samlede 

dosehastighet fra betastråling, bremsestraling og irulig 

gammastraling ikke skal overstige 0 ,75 mrad/t på noe sted 

1 meter fra stralekilden uavhengig av lukkerposisjon. Den 

samlede dosehastighet fra stråling nevnt ovenfor skal ikke 

på noe tilgjengelig sted på tykkelsesmålercns overflate 

overstige 200 mrad/t uavhengig av lukkcrens posisjon. Dette 

gjelder også på utsiden av lukkeren når denne står i lukket 

posisjon. 

2.1» Tykkelsesmåleren skal ha signaler som markerer apen og lukket 

posisjon av lukkemekanismen. Signalenc skal være av sikker 

konstruksjon og varre lett synlige også utenfor stralcfcltct. 
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Elektriske signaler må bare kunne slås av med hovedbryteren 

til tykkelsesmåleren. 

2.5 Det bør være mulig å låse lukkemekanismen i lukket posisjon, 

det vil si med strålingen avskjermet. Det må ikke være 

mulig å låse lukkeren i apen posisjon. 

2.6 Stralekilden skal være tilstrekkelig godt festet inne i kild< 

holderen, som skal være forseglet på en slik måte at det er 

umulig å fjerne stralekilden uten at seglet brytes. 

2.7 Lukkeren skal være sikret i lukket posisjon under transport 

og lagring av tykkelsesmåleren. 

2.8 Tykkelsesmåleren skal være konstruert slik at skifting av 

kilde og annet vedlikehold lett kan utføres på stråleverns-

messig forsvarlig måte, 

2.9 Sikkerhetsregler for tykkelsesmåleren skal være slått opp 

ved betjeningspanelet. 
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3. SPESIELLE KRAV TIL NIVAMALERE MED INNEBYGDE RADIOAKTIVE KILDER. 

Krav til utstyr. 

3.1 Kildeholderen skal være utstyrt med lukker for av

skjerming av nyttestrålefeltet. Det skal være mulig å låse 

lukkeren i stengt posisjon, men ikke i apen posisjon. 

Lukkeren skal være lett å betjene og være slik at operatørens 

hand ikke kan komme inn i nyttestrålefeltet. 

3.2 De bevegelige deler av kildeholderen må ikke bestå av 

umantlet bly. 

3.3 Kontrollområdet fra nivåmåleren skal intet sted nå ut over 

1 m fra strålekilden med lukkeren i stengt posisjon. Det 

vil si at dosehastigheten intet sted i 1 meters avstand fra 

strålekilden skal overstige 0,75 nrad/t. Kravene er de samme 

når lukkeren er i apen posisjon, unntatt i nyttestrålefeltet. 

3.4 Dosehastigheten på overflaten av kildeholderen skal intet 

sted overstige 200 mrad/t med lukkeren i stengt posisjon. 

Kravene er de samme når lukkeren er i apen posisjon unntatt 

i nyttestrålefeltet. 

3.5 Nivåmåleren skal være utstyrt med signaler eller skilt som 

klart viser om strålen er avskjermet eller ikke. 

3.6 Den radioaktive, kilden skal være godt festet inne i kilde

holderen cg kildeholderen konstruert på en slik måte at 

kilden forblir inne i kildeholderen også etter brenn. Kilde

holderen skal være forseglet på slik måte at kilden ikke kan 

fjernes fra kildeholderen uten at seglet brytes. 

3.7 Nyttestrålen må ikke ha en utgangsvinkel som overstiger 10° 

for en punktformet og 45 x 10 for en langstrakt detektor. 

Når vinkelen er større enn 10 , må dens ytterpunkter være 

markert pa overflaten av kildeholderen for å vise strålens 

retning og vinkel. 

3.8 Lukkeren skal vare låst i lukket posisjon under transport og 

lagring av nivåmåleren. 

3.9 Nivåvakten skal være konstruert slik at skifte av kilde og 

annet vcdlikehold lett kan utføres på strålevernsmessig 

forsvarlig måte. 
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Installasjon av nivåvakter. 

3.10 Kildeholderen skal monteres på en slik mate at det ikke er 

mulig å føre en hand inn i nyttestrålen mellom nivåmåleren 

og beholderen som den er montert på. 

3.11 Nivåmåleren skal installeres og aktiviteten tilpasses slik 

at dosehastigheten ved tilgjengelige overflater ved detek

toren ikke overstiger 0,75 mrad/t. 

3.12 Kildeholderen skal beskyttes mot tilsmussing, vanndrypp etc. 

Hvis beskytielsesskjermer brukes, skal de ikke skjule 

lukkeren. 

3.13 Tydelige varselskilt skal plasseres ved alle mannhull med 

informasjon om at strålen skal avskjermes før inspeksjon 

eller vedlikeholdsarbeid kan utføres i den beholderen sem 

kontrolleres av nivåmåleren. 

3.14 Uvis to eller flere kildeholdere er installert så nær hver-

andre at de påvirker hverandres kontrollområde, skal 

skjermingen være slik at dosehastigheten 1 m fra den nærmaste 

kilden er mindre enn 0,75 mrad/t. 
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SPESIELLE KRAV TIL RØNT6EN-TYKKELSESM&LERE OG NIVAHA.LERE. 

4.1 Røntgenanlegget skal være slik konstruert og skjermet at 

det er umulig å få en hand inn i priirærstrålefeltet. 

4.2 Kontrollområdet rundt røntgenanlegget skal ikke på noe 

sted rekke ut over 1 IT. fra røntgenrørets fokus. Det vil si 

at eksposisjonshastigheten ikke skal overstige 0,75 mR/t 

pa noe sted 1 jr. fra fokus uavhengig av lukkerposis jon. 

Ekspcsis jonshast.' gheten skal ikke overstige 200 mR/t på 

tilgjengelig overflate av røntgenanlegget. 

4.3 Røntgenanlegget skal være utstyrt med strålelukker for 

avskjerming av stralingen. Denne skal kunne apnes cg lukkes 

fra betjeningspanel uten at målekretsens apparatur forøvrig 

slås ev. 

4.4 Røntgenanlegget skal være utstyrt med signaler for apen 

og stengt stråle og for høyspenning av og pi. Signalene 

skal v?;re godt oynlige, og nignalstrømmen skal bare kunne 

brytes av anleggets hovedbryter. 

4.5 Strålelukker skal være i lukket posisjon når røntgen-

anlegget ikke er i bruk. På tykkelsesmålere skal stråle-

lukkeren være i lukket posisjon når fclict settes i valsene. 

Ved lengre opphold i driften og ved vedlikeholdsarbeid 

og rengjøring på anlegget skal høyspenningen på røret være 

avslått. 

4.6 Røntgenanlegget skal vrre utstyrt med varselskilt met 

ioniserende stråling merket "Røntgenapparat". 

4.7 Sikkerhetsregler for røntgenanlegget skal være slått opp 

ved betjeningspanel. 


