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Cíl metodiky

Cílem této metodiky je stanovit postupy a kompetence pro činnost sítě včasného zjištění
(SVZ) jako součásti Radiační monitorovací sítě (RMS) ČR.
Metodika se vztahuje k tabulce č. 1, poř. číslo 1 a k tabulce č. 2, poř. číslo 1 přílohy (část A)
vyhlášky [14] a je určena pro:
 činnost měřících míst (MM) při měření příkonu fotonového/prostorového dávkového
ekvivalentu (PFDE/PPDE),
 činnost MM při ověřování funkčnosti měřicího zařízení kontrolním zářičem,
 činnost při přenosu naměřených hodnot z MM do databáze programového prostředku
MonRaS (dále jen MonRaS) na pracoviště řídící činnost SVZ (hlavní na SÚJB i záložní
na SÚRO), a to základním i náhradním způsobem,
 činnost pracoviště řídícího činnost SVZ,
 činnost styčného místa (SM) SÚRO,
a to jak v normálním, tak v havarijním režimu.

2

Úvod

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí RMS. Právní rámec
pro systém radiační ochrany v ČR, včetně systému monitorování radiační situace na území
ČR, vytváří tzv. Atomový zákon [12]. Zákon jednak vymezuje základní náležitosti radiačního
monitorování, jednak určuje subjekty, které se na něm podílejí.
Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro
potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a, v případě radiační havárie, pro rozhodování o
opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření osob (a životního prostředí).
Ukládání, zpracování a zveřejňování výsledků z monitorování radiační situace je realizováno
prostřednictvím MonRaS.
Měření prováděná na stanovených MM nepřetržitě (kontinuálně) měřícími prostředky
SVZ slouží pro rychlé zjištění odchylek od dlouhodobého průměru jednoho ze základních
parametrů pro hodnocení radiační situace, tj. PFDE/PPDE.
Aktuální data ze SVZ jsou zpracovávána centrálně, předávána do centrální databáze
RMS (na pracoviště řídící činnost SVZ) a pomocí MonRaS průběžně zveřejňována na
internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) – www.sujb.cz, záložka
Monitorování radiační situace.
Na území ČR je celkem 137 měřících míst SVZ, z toho 71 měřicích míst umístěných
na pracovištích RC SÚJB (8 měřicích míst), SÚRO (1 měřicí místo), ČHMÚ (38 měřicích
míst), HZS ČR (7 měřicích míst), AČR (17 měřicích míst). V okolí jaderných elektráren
Dukovany a Temelín je teritoriální SVZ doplněna systémy TDS (celkem 66 měřicích míst),
které v případě JE Temelín tvoří 24 měřicích míst na hranici areálu JE Temelín a 7 měřicích
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míst v sídelních jednotkách v okolí JE Temelín. V případě JE Dukovany je tvoří 27 měřicích
míst na hranici areálu JE a 8 měřicích míst v sídelních jednotkách v okolí JE Dukovany.
Rozložení měřicích míst SVZ na území ČR ukazuje Obrázek 1.
Všechna MM SVZ používají stejnou základní metodu měření i přesto, že provoz je
zajišťován různými organizacemi (SÚJB, ČHMÚ, AČR, ČEZ). Liší se pouze SW vybavení
pro komunikaci s měřičem a pro přenos dat a dále způsoby přenosu dat (podrobný popis viz
příslušné přílohy P1 -P6 určené pro jednotlivé provozovatele). Některá MM k monitorované
veličině (PFDE/PPDE) dále poskytují doplňkové informace tj. příslušné charakteristiky
naměřených hodnot iF (přehled charakteristik iF viz příloha P10), meteorologické údaje či
spektra za zvolený časový interval.
Obrázek 1: Síť včasného zjištění (bez měřících míst TDS ETE a EDU)
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Pojmy, zkratky a symboly
Dozimetrické pojmy

Dávkový ekvivalent (H) - součin absorbované dávky v uvažovaném bodě tkáně a jakostního
činitele Q, uvedeného v tabulce č. 3 přílohy č. 5 vyhlášky [13], vyjadřujícího rozdílnou
biologickou účinnost různých druhů záření.
Fotonový dávkový ekvivalent (FDE) - expozice vynásobená faktorem 38,76 Sv.C-1.kg (§ 3
vyhlášky [13]).
Příkon fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) - dávkový ekvivalent (§ 3 vyhlášky [
13]) vyvolaný fotony za jednotku času.
Prostorový dávkový ekvivalent (PDE) - dávkový ekvivalent vytvořený rozšířeným a
usměrněným polem záření v hloubce d = 10 mm v kouli ICRU na poloměru směřujícím proti
směru uspořádání pole [7].
Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - prostorový dávkový ekvivalent za
jednotku času.
Definice názvů jednotek u používaných měřicích zařízení:
Sievert (Sv) – název pro jednotku dávkového ekvivalentu; 1 Sv = 1 J.kg-1.
Gray (Gy) – název pro jednotku absorbované dávky; 1Gy = 1 J.kg-1; (náhradní měřicí zařízení
DC3E-98).
Tab. 1 : Veličiny a jednotky používané v SVZ
Veličina
Název/Zkratka

Jednotka
Název

Značka

Rozměr

Dávkový ekvivalent / H

sievert

Sv

m2.s-2

Fotonový dávkový ekvivalent / FDE

sievert

Sv

m2.s-2

Prostorový dávkový ekvivalent / PDE

sievert

Sv

m2.s-2

Příkon fotonového dávkového ekvivalentu / PFDE

sievert/sekunda

Sv.s-1

m2.s-3

Příkon prostorového dávkového
ekvivalentu / PPDE

sievert/sekunda

Sv.s-1

m2.s-3
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Zkratky a symboly

AČR
AIM
ČEZ
ČHMÚ
ČR
EDU
ETE
FTP
GPRS
GSM
HZS
HW
ICRU
iF
IU

IVZ
KŘ
KŠ
LAN
MM
MonRaS
PFDE
PPDE
RAD
RaMS
RC
RMS
SM
SÚRO
SÚJB
SVZ
SVZLOK
SW
TDS
ÚARMS
UTC
VDS
VDMI
VS
WAN

Armáda České republiky
automatický imisní monitoring ČHMÚ
ČEZ a.s.
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
jaderná elektrárna Dukovany
jaderná elektrárna Temelín
File Transfer Protocol (protokol pro přenos dat mezi počítači pomocí
počítačové sítě)
vysokorychlostní typ přenosu dat v mobilních sítích
globální systém pro mobilní komunikaci
Hasičský záchranný sbor
hardware
International Commission on Radiation Units and Measurements
identifikátor charakteristiky měřené hodnoty
informační úroveň tj. předdefinovaná hodnota, se kterou se porovnává
naměřená hodnota PFDE/PPDE; (1. IU je nastavena na horní mez obvykle se
vyskytujících veličin PFDE/PPDE v daném MM; 2. IU je pro všechna MM
nastavena na 500 nSv/hod)
informační varovná zpráva
krizové řízení
krizový štáb
Local Area Network (lokální počítačová síť)
měřicí místo
programový prostředek pracoviště řídícího činnost SVZ (Monitorování
Radiační Situace)
příkon fotonového dávkového ekvivalentu
příkon prostorového dávkového ekvivalentu
Předpis ČHMÚ pro činnost MM SVZ
Radiační mimořádná situace
regionální centrum SÚJB
radiační monitorovací síť
styčné místo
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Síť včasného zjištění
aplikační SW vybraných MM SÚJB
software
teledozimetrický systém
ústředí armádní radiační monitorovací sítě
světový koordinovaný čas
vnitřní dokumentace SÚJB – směrnice
vnitřní dokumentace SÚJB – metodická instrukce
vedoucí směny
Wide Area Network (rozsáhlá počítačová síť)
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Popis SVZ

SVZ je základním systémem pro průběžné sledování radiační situace. Cílem měření je
zaregistrování odchylek sledované veličiny PFDE/PPDE od hodnot přírodního pozadí a jejich
signalizace příslušným subjektům havarijní připravenosti.
SVZ musí zajistit:
 pokrytí celého území státu MM, přitom hustota a rozložení MM musí zajistit detekci
případného úniku radionuklidů do životního prostředí,
 průběžné provádění měření sledované veličiny na MM, včetně ukládání naměřených
hodnot na MM,
 průběžné předávání naměřených hodnot z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS),
 průběžné ukládání, zpracování a prezentaci výsledků monitorování na pracovišti řídícím
činnost SVZ,
 průběžné vyhodnocování výsledků monitorování na pracovišti řídícím činnost SVZ a
předávání informací o naměřených hodnotách převyšujících zvolené úrovně pro
signalizaci příslušným subjektům.
Pro zajištění spolehlivé funkce SVZ je dále nutno zajistit průběžné sledování a ověřování
funkčnosti celé SVZ, od MM až po pracoviště řídící činnost SVZ, a včasné operativní řešení
případných zjištěných problémů.
Rozložení MM SVZ na sledovaném území:
 pro teritoriální pokrytí je optimálně rovnoměrné, se vzájemným odstupem jednotlivých
měřicích míst ne větším než několik desítek kilometrů, se zabezpečením pokrytí velkých
populačních center,
 pokrytí okolí jaderných elektráren zajišťují lokální systémy,
 bere v úvahu i pokrytí částí území, kde nelze vyloučit vliv jaderných elektráren ležících
mimo sledované území (tj. za hranicemi ČR) v případě úniku radionuklidů do životního
prostředí.
Konkrétní umístění jednotlivých MM pak zohledňuje kromě výše uvedených zásad i
lokální podmínky – zejména dostupnost komunikačních sítí pro přenos dat, zajištění
elektrického napájení, zajištění fyzické ochrany MM a možnost přítomnosti obsluhy.
Celkový počet MM a jejich vzájemné odstupy, stejně jako jejich konkrétní umístění, jsou
obvykle v rámci existujících možností dány výsledkem analýzy přínosů a nákladů.
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Požadavky na MM SVZ

Uvedené požadavky na konfiguraci, parametry měření a jeho provádění, atd. představují
optimální variantu, které by se skutečný stav měl co nejvíce přiblížit na základě analýzy
přínosů a nákladů, se zohledněním reálné situace a možností v daném čase a místě.
5.1

Požadavky na vybavení MM

Základní vybavení:
 měřicí zařízení příkonu (PFDE/PPDE) s příslušenstvím,
 systém pro lokální ukládání výsledků měření,
 systém pro předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do centrální
databáze RMS),
 provozní dokumentace pracoviště.
Další vybavení MM – podle možností:
 záložní měřicí zařízení – má význam, pokud je na MM přítomna obsluha,
 systém pro měření meteorologických parametrů na MM,
 systém pro spektrometrické měření (pro odhad radionuklidového složení měřeného úniku),
 systém pro synchronizaci času měřicího zařízení s časovým normálem,
 zobrazovací jednotka umožňující odečítání naměřených hodnot (platí pro stanice s
přítomnosti obsluhy),
 záložní systém pro předávání dat na pracoviště řídící činnost SVZ (do centrální
databáze RMS),
 kontrolní zdroj pro ověřování správné funkce měřicího zařízení,
 systém vyrozumívání operátora MM.
Poznámka: Technické a materiální vybavení MM viz příslušná příloha z P1 - P6.
5.2

Požadavky na umístění MM a jeho parametry

Detekční jednotky měřicích zařízení by měly být umístěny:
 ve volném rovném terénu,
 na neobdělávané půdě,
 ve výšce geometrického středu detektoru 1 metr nad zemí (v případě předpokladu
déletrvající vysoké sněhové vrstvy v zimním období lze akceptovat i umístění detektorů ve
větší výšce nad terénem),
 s odstupem od okolních objektů.
Na MM by mělo být zajištěno:
 elektrické napájení měřicího zařízení a systémů ukládání a předávání dat pro běžný provoz,
 záložní elektrické napájení měřicího zařízení pro případ výpadků elektrické sítě
s přiměřenou kapacitou
- pro zajištění nepřetržitého měření (alespoň 24 hodin),
- pro zajištění nepřerušeného předávání měření (alespoň 24 hodin),
- pro zajištění uložení výsledků měření (alespoň 1 týden),
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 připojení ke komunikačním sítím pro předávání dat, pokud možno s alternativním
komunikačním kanálem pro záložní předávání dat,
 fyzická ochrana měřicího zařízení
- proti nepříznivým vlivům okolního prostředí a povětrnostním podmínkám (včetně
úderu blesku),
- proti ovlivnění, poškození, zničení či odcizení,
 možnost přítomnosti obsluhy (alespoň občasné) pro provádění kontrol funkčnosti měřicího
zařízení a pro umožnění přístupu servisních techniků v případech potřeby.
5.3

Požadavky na parametry měření/ měřicí zařízení

 měřicí rozsah od hodnot PFDE/PPDE odpovídajících přírodnímu pozadí v lokalitě do
hodnot předpokládatelných v případě havarijní situace (RaMS) – horní mez rozsahu se
může lišit u MM pro teritoriální pokrytí a MM lokálních systémů v okolí možných zdrojů
úniku radionuklidů do životního prostředí (tj. od cca 50 nSv/h do cca jednotek Sv/h),
 rozsah měřitelných energií záření gama odpovídající předpokládanému energetickému
spektru měřených zdrojů – tj. zahrnující jak přírodní radionuklidy, tak i radionuklidy
přicházející v úvahu při úniku (tj. od cca desítek keV do cca jednotek MeV),
 energetická závislost v celém měřeném rozsahu energií a příkonů přiměřená1 účelu SVZ,
 nejistota měření v celém měřeném rozsahu energií a příkonů přiměřená1 účelu SVZ,
 možnost měření v oblasti příkonu přesahující horní mez udaného rozsahu příkonu, byť
s větší nejistotou měření (tzn. bez zahlcení měřicího zařízení při vyšších hodnotách
příkonu).
Záložní měřicí zařízení nemusí vyhovět všem požadavkům na parametry měření
požadovaným pro hlavní měřicí zařízení, musí být vybaveno zobrazovací jednotkou
umožňující odečítání naměřených hodnot.
5.4

Požadavky na provádění měření

Měření příkonu (automatický režim):
 nepřetržité měření PFDE/PPDE,
 ukládání průměrných hodnot příkonu za nastavený měřicí interval do paměti měřicího
zařízení (obvyklé nastavení měřicího intervalu je 10 minut).
Měření meteorologických parametrů (automatický režim):
 průběžné měření meteorologických parametrů,
 ukládání naměřených hodnot meteorologických parametrů ve zvoleném intervalu do paměti
měřicího zařízení (obvykle 1 hodina).
Spektrometrická měření (automatický režim):
 nepřetržité měření spekter,
 ukládání naměřených spekter za nastavený měřicí interval do paměti měřicího zařízení
(obvyklé nastavení měřicího intervalu je 10 minut).
1

Konkrétní hodnoty zohledňují kompromis mezi technickými možnostmi, jejich cenou a požadavky co
v konkrétním případě bude potřeba měřit.
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Měření náhradním měřicím zařízením (manuální režim - jen pokud je přítomna obsluha):
 průběžné nebo periodické měření příkonu (v závislosti na možnostech náhradního měřicího
zařízení),
 ukládání naměřených hodnot za nastavený měřící interval do paměti měřicího zařízení
(obvyklé nastavení měřicího intervalu je 10 minut).
Poznámka: Frekvence měření, časový interval měření a rozsah předávaných dat je uveden
v příslušné příloze z P1 - P6.
5.5

Požadavky na předávání výsledků měření na pracoviště řídící činnost SVZ

Předávání výsledků měření probíhá standardně hlavním komunikačním kanálem,
v případě výpadku hlavního komunikačního kanálu by měl systém přejít automaticky na
předávání záložním komunikačním kanálem (pokud existuje) s automatickým návratem na
předávání dat hlavním komunikačním kanálem po jeho opětovném zprovoznění.
Výsledky měření příkonu (automatický režim):
 periodické předávání výsledků měření příkonu po skončení každého měření (měřicího
intervalu).
Poznámka: je-li to z technických, organizačních či ekonomických důvodů nezbytné, lze
akceptovat předávání výsledků měření i souhrnně za několik měřicích intervalů – nejvýše
však za každou hodinu za normální situace resp. za každou půlhodinu v havarijním režimu.
Výsledky měření meteorologických parametrů (automatický režim):
 periodické předávání výsledků měření meteorologických parametrů po skončení každého
měření (měřicího intervalu).
Výsledky spektrometrických měření (automatický režim):
 periodické předávání výsledků spektrometrického měření po skončení každého měření
(měřicího intervalu).
Poznámka: je-li to z technických, organizačních či ekonomických důvodů nezbytné, lze
akceptovat předávání výsledků měření i souhrnně za několik měřicích intervalů – nejvýše
však za každou hodinu.
Výsledky měření náhradním měřicím zařízením (manuální režim - jen pokud je přítomna
obsluha):
 periodické předávání výsledků měření náhradním měřicím zařízením po skončení každého
měření (měřicího intervalu).
Poznámka: je-li to z technických, organizačních či ekonomických důvodů nezbytné, lze
akceptovat předávání výsledků měření i souhrnně za několik měřicích intervalů – nejvýše
však za každou hodinu.
Způsoby přenosu dat na pracoviště řídící činnost SVZ včetně náhradního předávání dat
jsou popsány v příslušné příloze z P1 - P6.
Pokyn k přechodu z normálního režimu činnosti MM do režimu havarijního a zpět MM
SVZ dává pracoviště řídící činnost SVZ na základě rozhodnutí Krizového štábu (KŠ) SÚJB.
Pokud to obslužný software (SW) měřicího systému umožňuje, může dojít k přechodu MM do
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havarijního režimu činnosti a zpět i automaticky na základě naměřených hodnot. Způsoby
uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS jsou popsány v příslušné příloze z P1 - P6.
5.6

Požadavky na kontrolu funkčnosti MM

 komplexní kontrola stavu a funkčnosti vybavení MM včetně potřebné údržby a ověření
správné funkce měřicího zařízení, popřípadě kalibrace, je vhodné ji provádět nejméně 1x
ročně, tuto kontrolu obvykle provádí servisní organizace,
 kontrola funkčnosti MM kde je přítomna obsluha – provádí obsluha denně, vizuální
kontrolou měřicího zařízení a odečtením měřených hodnot ze zobrazovací jednotky
měřicího zařízení,
 ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního zdroje na MM, kde je
přítomna obsluha – provádí obsluha MM v pravidelných předem stanovených intervalech
(viz příslušná příloha z P1 - P6),
 ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního zdroje na MM, kde není
přítomna obsluha – provádí servisní technik při údržbě daného pracoviště v termínech
podle potřeb provozovatele.
Poznámka:
V případě, že výsledek ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního
zdroje (postup viz příslušná příloha z P1 - P6) je nevyhovující, obsluha MM provádějící
kontrolu vyrozumí o výsledku kontroly pracoviště řídící činnost SVZ (viz příloha P8), které
zajistí servisní zásah a uvedení měřicího zařízení do funkčního stavu.
Pro omezení počtu nezdůvodněných servisních zásahů je vhodné v případě
nevyhovujícího výsledku kontroly tuto kontrolu v krátkém časovém odstupu (obvykle cca 1-2
hodiny) opakovat a servisní zásah vyžádat až v případě, že je i výsledek opakované kontroly
nevyhovující.

6

Požadavky na pracoviště řídící činnost SVZ

6.1

Požadavky na vybavení pracoviště řídící činnost SVZ

Základní vybavení (pracuje průběžně v automatickém režimu):
 systém pro příjem dat z MM (obvykle zajišťuje i komunikační síť/kanály pro předávání dat
z MM),
 systém pro ukládání výsledků měření (centrální databáze RMS),
 systém pro zpracování a vyhodnocování výsledků měření, včetně sledování překročení
nastavených informačních úrovní (IU) měřených hodnot,
 systém pro předávání informací o naměřených hodnotách převyšujících zvolené IU
příslušným subjektům,
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 systém pro prezentaci výsledků monitorování (grafy, tabulky, přehledové mapy) pro
potřeby havarijní připravenosti a radiační ochrany,
 systém pro prezentaci výsledků monitorování (grafy, tabulky, přehledové mapy) pro
zajištění informování veřejnosti,
 provozní dokumentace pracoviště.
Další vybavení (pracuje průběžně v automatickém režimu):
 systém pro sledování úplnosti a konzistence dat předávaných z MM, včetně předávání
informací o případných problémech operátorům MM,
 systém pro předávání/přebírání výsledků monitorování SVZ v rámci výměny dat na
národní i mezinárodní úrovni.
6.2

Požadavky na činnost pracoviště řídící činnost SVZ

Pracoviště řídící činnost SVZ musí zabezpečit následující činnosti:
Základní činnosti (průběžně):
 příjem dat z MM SVZ,
 ukládání výsledků měření do centrální databáze RMS,
 zpracování a vyhodnocování výsledků měření, včetně kontroly překročení nastavených IU
měřených hodnot,
 předávání informací o naměřených hodnotách převyšujících zvolené úrovně příslušným
subjektům, pověřeným zjišťováním příčin překročení nastavených úrovní,
 předávání informací o významných změnách radiační situace KŠ SÚJB,
 předávání/přebírání výsledků monitorování SVZ v rámci výměny dat na národní i
mezinárodní úrovni,
 zajištění přístupu k výsledkům monitorování pro účely hodnocení radiační situace,
 prezentaci výsledků monitorování pro informování veřejnosti (grafy, tabulky, přehledové
mapy).
Další činnosti (průběžně):
 sledování úplnosti a konzistence dat předávaných z MM, včetně předávání informací o
případných problémech operátorům MM,
 kontrola provádění ověření funkčnosti měřicího zařízení na MM,
 zajištění potřebných servisních zásahů na MM,
 metodické vedení SVZ,
 koncepční řízení rozvoje SVZ.
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Požadavky na činnost personálu zajištujícího provoz
SVZ

Operátor MM
 provádí kontrolu funkčnosti měření a předávání dat,
 v případě nutnosti (při výpadku stacionárního měřicího zařízení) provádí manuální
měření a předávání dat,
 provádí ověření správné funkce měřicího zařízení, ověření se provádí v pravidelných
intervalech stanovených SÚJB (viz příslušná příloha z P1 - P6),
 v případě nutnosti tj. překročení IU, výpadku dat, poruchy, RaMS apod. spolupracuje
s administrátorem MonRaS/ pracovníky SM SÚRO a řídí se jejich pokyny (kontakty viz
příloha P8).
Administrátor MonRaS:
 sleduje funkčnost měření jednotlivých MM SVZ (v pracovní dny – v pracovní době),
 sleduje překročení 1. nebo 2. IU v MM SVZ (v pracovní dny – v pracovní době),
 spolupracuje s pracovníky SM SÚRO, s operátory MM SVZ, popřípadě s pracovníkem
servisní organizace při řešení otázek týkajících se provozu MM SVZ a předávání dat
z MM SVZ do databáze MonRaS.
Pracovník SM SÚRO:
Během své činnosti se řídí rozhodovacími diagramy (viz příloha P7):
 sleduje funkčnost měření jednotlivých MM SVZ (i mimo pracovní dobu),
 sleduje překročení 1. IU v MM SVZ (i mimo pracovní dobu),
 sleduje překročení 2. IU v MM SVZ na základě obdržení IVZ, (i mimo pracovní dobu),
 provádí šetření překročení IU a výpadků v dodávání dat do MonRaS; během šetření
spolupracuje s operátory MM SVZ,
 eviduje/archivuje záznamy o prováděných činnostech v kontrolních listech SM SÚRO,
 informuje o výsledcích šetření překročení IU, výpadcích v dodávání dat do MonRaS,
nefunkčnosti MonRaS či obdržené informace z MM SVZ předává administrátorům
MonRas (kontakty viz příloha P8),
 spolupracuje s administrátory MonRaS při řešení otázek týkajících se provozu MM SVZ
a předávání dat z MM SVZ do MonRaS (kontakty viz příloha P8).
Pracovník servisní organizace:
 provádí kontrolu stálosti měření (1x ročně),
 provádí opravy měřicích zařízení a nastavení jejich parametrů, případné ověření správné
funkce měřicího zařízení (dle potřeby).
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Metrolog:
 zajišťuje činnosti v souladu s vnitřními předpisy provozovatele MM,
 podílí se na provádění uživatelských kontrol stálosti měření ve spolupráci s operátorem
SVZ.
Poznámka: funkce metrologa je zavedena pouze u některých provozovatelů MM.
Osoby oprávněné k vyžádání si informací o provozu MM SVZ
Informace z MM SVZ si mohou vyžádat službu konající administrátor MonRaS
(pracovník SÚJB) nebo služba SM SÚRO (pracovník SÚRO).
Oprávněná osoba SÚJB/SÚRO vyžaduje informaci z MM SVZ od operátorů MM
prostřednictvím e-mailu / telefonického kontaktu na konkrétní MM SVZ (kontakty viz příloha
P9).
Poznámka: pracovník SM SÚRO předává pokyny operátorům MM na základě požadavků
administrátorů MonRaS a na základě vlastního sledování situace; postupuje dle
rozhodovacích diagramů (viz příloha P7).

8

Srovnání „novosti“ postupů

Metodika zohledňuje nově zavedené změny, které nastaly v systému SVZ, týkající se
SW/HW úprav a režimových změn v příjmu, zpracování a prezentaci dat z MM SVZ po
spuštění MonRaS .
MonRaS slouží pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačního
monitorování na území ČR včetně dat SVZ a nahrazuje předchozí aplikaci RMS. Data ze
SVZ, předávaná z MM, se automaticky ukládají do centrální databáze RMS a jsou přístupná
prostřednictvím MonRaS ze kteréhokoliv počítače v síti WAN resortu SÚJB. Součástí
MonRaS je i webový prezentační systém, který slouží ke zveřejňování dat na webových
stránkách SÚJB.
Metodika dále zohledňuje změny v organizační struktuře a vymezuje kompetence a
činnosti SM SÚRO, administrátorů MonRaS a operátorů MM SVZ.
Součástí metodiky jsou nově vytvořené postupy ve formě rozhodovacích diagramů pro
pracovníky provádějící kontrolu funkčnosti SVZ a zjednodušený postup ověření správné
funkce měřicího zařízení pro stacionární měřicí zařízení PFDE typ Berthold LB-111 se
sondou LB-6360.

9

Popis uplatnění certifikované metodiky

Metodika je určena pro všechny subjekty tvořící SVZ podle Vyhlášky č. 319/2002 Sb.
novelizované vyhláškou č. 27/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přičemž na složky a
subjekty mimo SÚJB se vztahuje v rozsahu smluvně dohodnutém. Změny v režimu
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standardních postupů lze provádět pouze po projednání a odsouhlasení s pověřenými
pracovníky SÚJB odpovědnými za provoz odpovídající části monitorovací sítě.
Platnost metodiky je časově neomezená.
Přehled obsahu příloh pro jednotlivé subjekty:
Subjekt SVZ
ČHMÚ
SÚJB - MM
na pracovištích
RC
SÚJB - MM
na pracovištích
HZS
SÚJB - MM
na pracovišti
SÚRO

AČR

ČEZ a.s.

Obsah příloh

















Vybavení měřicího místa
Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Rozsah předávaných dat z MM
Časový interval měření
Frekvence předávání dat (normální/havarijní režim)
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
Vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících
nastavené IU
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot
překračujících IU/výpadku dat
Vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení
Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující
Co dělat, když měřící zařízení při ověření nevyhoví
Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací

 Rozsah předávaných dat z MM
 Časový interval měření
 Frekvence předávání dat (normální/havarijní režim)

Viz
příloha
P1
P8
P10
P2
P8
P10
P11
P3
P8
P10
P11
P4
P7
P8
P10
P11
P5
P8

P6

Poznámka: Vybavení i jednotlivé činnosti na MM TDS ČEZ, a.s. na ETE a
EDU se řídí možnostmi a požadavky provozovatele (viz platné metodiky a
postupy provozovatele).

SM SÚRO









Vybavení služby SM SÚRO
Povinnosti pracovníka při přebírání služby SM SÚRO
Povinnosti pracovníka během služby SM SÚRO
Kontrola elektronické pošty SM SÚRO
Kontrola funkčnosti MonRaS
Činnost SM SÚRO při hlášení SMS o překročení 2. IU
Činnost SM SÚRO po oznámení vyhlášení
RaMS/havarijního cvičení
 Příjem telefonních hovorů na SM SÚRO

P7
P8
P9
P10

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018

18/52

10 Seznam souvisejících dokumentů
Nižší úrovně
[1] Návody a dokumentace k měřicím zařízení a přístrojům
[2] Návody a dokumentace k řídícímu počítači MM
[3] Návody a dokumentace k aplikačnímu SW SVZLOK
[4] Návody a dokumentace k aplikačnímu SW MONITWIN
[5] Návody a dokumentace k aplikačnímu SW AIM
[6] Envinet a.s.: MonRaS – uživatelský manuál verze č. 4 (2011)
Související stejné úrovně
[7] VDMI 083 – Radiační monitorovací síť - Síť včasného zjištění – Měření příkonu
fotonového dávkového ekvivalentu (rev. 1/2004)
[8] VDS 063/2012 Radiační monitorovací síť - Síť včasného zajištění - Měření příkonu
fotonového dávkového ekvivalentu (rev. 2/2012)
[9] Červená, E: Zpráva RAD – verze č. 3. Zpráva o příkonu fotonového dávkového
ekvivalentu. ČHMÚ, Praha (2013)
[10] Směrnice pro činnost obsluhy měřícího místa Sítě včasného zjištění armádní radiační
monitorovací sítě, Hostivice-Břve 2011
[11] Metrologické zabezpečení AČR – Kalibrační postup RS04H č. 6.03.2.0010-01/12,
Lázně Bohdaneč 2012
Ostatní interní/externí
[12] Zákon č. 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(Atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů
[13] Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění
vyhlášky č. 499/2005 Sb.
[14] Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací
sítě ve znění vyhlášky č. 27/2006
[15] Usnesení vlády č. 522/2011 ke Zprávě o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační
monitorovací sítě v letech 2006 až 2010

11 Seznam dokumentů, které předcházely metodice
[16] Metodika SÚRO 061/2003 (rev. 1/2004)
[17] Červená, E.: RAD. Zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. ČHMÚ, Praha
(2003)
[18] Červená, E.: RAD – verze č. 2. Zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu.
ČHMÚ, Praha (2011)
[19] Envinet a.s., Síť včasného zjištění – dokumentace skutečného provedení (2003)
[20] Usnesení vlády č. 478/2001 k Zajištění a obnově činnosti celostátní radiační
monitorovací sítě
[21] Usnesení vlády č. 388/2006 ke Zprávě o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační
monitorovací sítě

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018

19/52

PŘÍLOHY

Seznam příloh:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Měřící místa ČHMÚ .............................................................................
Měřící místa SÚJB na pracovištích RC SÚJB ....................................
Měřící místa SÚJB na pracovištích HZS .............................................
Měřící místo SÚJB na pracovišti SÚRO ..............................................
Měřící místa AČR .................................................................................
Měřící místa TDS ETE, EDU ..............................................................
Služba SM SÚRO .................................................................................
Kontakty pro oznámení poruch, oprav, výpadků dat, kalibrací a pro
náhradní předávání dat .........................................................................
P9 Kontakty na MM SVZ ..........................................................................
P10 Přehled charakteristik měření iF ...........................................................
P11 Postup ověření správné funkce měřicího zařízení ...............................
P12 Oponentní posudky ..............................................................................

19
23
27
31
35
38
39
47
48
52
53
54

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018

20/52

P1 Měřící místa ČHMÚ
Vybavení měřicího místa
 měřicí zařízení PFDE (stacionární) - typ Berthold LB-111 se sondami LB-6360
(proporcionální čítač) a LB-6500-3 (Geiger-Müllerův počítač),


měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-83,



stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení,



řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným staničním aplikačním SW,



staniční aplikační SW – MONITWIN nebo AIM,



záložní zdroj elektrického napájení,



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X popř. EG3 s aktivitou pod 100 kBq,



zařízení pro stanovení meteorologických veličin

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Nastavení se provede dle metodických pokynů a návodů ČHMÚ [9, 4, 5].
Parametry nastavení v aplikaci MONITWIN, AIM:
 identifikace MM,
 čas komunikace řídícího počítače MM s měřicím zařízením,
 IU pro přiřazení hodnot iF měřeným hodnotám PFDE (přehled charakteristik iF viz příloha
P10),
 směrné úrovně PFDE pro automatický přechod mezi normálním a havarijním režimem,
 směrné úrovně PFDE pro výběr, která z detekčních jednotek bude považována za
základní.
Poznámka: Řídící počítač na MM ČMHÚ slouží zároveň jako staniční počítač ČHMÚ.
Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Data z MM se předávají prostřednictvím komunikační sítě ČHMÚ na centrální
pracoviště ČHMÚ v Praze – Komořanech a odtud datovým okruhem na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS).
Meteorologické informace se vybírají z databáze synoptických dat ČHMÚ na
centrálním pracovišti ČHMÚ v Praze - Komořanech a předávají se datovým okruhem na
pracoviště řídící činnost SVZ (do centrální databáze RMS).
Náhradní způsob přenosu dat – při výpadku standardních přenosových prostředků a datových
kanálů z MM ČHMÚ (observatoře) na počítače resp. do databáze ČHMÚ v Praze –
Komořanech, data na centrální pracoviště ČHMÚ (Praha-Komořany) předává operátor MM
dostupnými prostředky dle metodických pokynů ČHMÚ [9]. Na centrálním pracovišti ČHMÚ
(Praha-Komořany) se z takto předávaných dat z MM vytváří standardní datové soubory a ty se
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dále předávají do centrální databáze RMS standardním způsobem. Při výpadku standardních
přenosových prostředků a datových kanálů se z centrálního pracoviště ČHMÚ (PrahaKomořany) předávají informace o naměřených hodnotách jinými dostupnými prostředky (email, fax, telefon). Přehled kontaktů viz příloha P8.
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace MM,
 datum a čas konce posledního měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech,
 příslušné charakteristiky naměřených hodnot iF (kromě MM AIM), přehled charakteristik
iF viz příloha P10),
 hodnoty meteorologických veličin (kromě MM AIM).
Časový interval měření
 10 minut pro měření PFDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny),
 1x za hodinu okamžité hodnoty meteorologických údajů.
Frekvence předávání dat na pracoviště řídící činnost SVZ
Normální režim činnosti RMS - předávání dat z MM (hodnoty PFDE, meteorologické údaje)
na pracoviště řídící činnost SVZ (do centrální databáze RMS) probíhá standardně 1x za
hodinu.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat (hodnoty PFDE) z MM na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS) probíhá 1x za 30 minut, předávání
meteorologických údajů probíhá standardně 1x za hodinu.
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
MM postupuje dle metodických pokynů ČHMÚ [9].
Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU
 prostřednictvím aplikačního SW pro analýzu naměřených hodnot, který v případě zjištění
hodnot překračujících nastavené úrovně vytváří informační zprávy na obrazovce staničního
počítače obsahující výzvy k provedení kontroly měřícího zařízení kontrolním zdrojem,
operátor MM dále postupuje dle metodických pokynů ČHMÚ [9],
 prostřednictvím služby SM SÚRO / administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
zprávy SMS a/nebo emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících
nastavené IU, kontaktují operátora MM; zprávy se generují automaticky pomocí SW pro
analýzu naměřených hodnot v MonRaS, který v případě zjištění hodnot překračujících
nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá.
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Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
Prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat, kontaktují operátora MM. Zprávy se
generují automaticky 1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v
databázi MonRaS, který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené
IU/výpadku dat
Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle metodických pokynů ČHMÚ [
9].
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
 dle požadavků provozovatele, viz metodické pokyny ČHMÚ [9] (pouze na MM
s přítomností obsluhy),
 v rámci servisní údržby,
 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části,
 pokud naměřené hodnoty odezvy převýší nastavené IU pro přechod do havarijního režimu
(2. IU), režim ověřování určuje SÚJB,
 na pokyn SÚJB.
Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
 operátor – na MM s přítomností obsluhy,
 technik ČHMÚ – na MM s plně automatizovaným provozem bez přítomnosti obsluhy
(AIM), vyhodnocení probíhá na pracovišti řídícím činnost SVZ.
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení:
 operátor MM s obsluhou se řídí metodickými pokyny ČHMÚ [9],
 na MM s plně automatizovaným provozem bez přítomnosti obsluhy (AIM) provádí ověření
servisní technik v rámci servisní údržby (řídí se metodickými postupy provozovatele).
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující:
Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty
odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 10 % [9].
Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví:
 ověření se opakuje, operátor MM se dále řídí metodickými pokyny ČHMÚ [9],
 pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné a tuto
skutečnost MM oznámí příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO (viz příloha P8)
s požadavkem na povolání servisní organizace, která následně zajistí nápravu, tj. opravu
nebo výměnu měřicího zařízení.
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Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací
Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit
telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS) a na SM
SÚRO (kontakty viz Příloha P8).
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P2 Měřící místa SÚJB na pracovištích RC SÚJB
Vybavení měřícího místa
 měřicí zařízení PFDE (stacionární) - typ Berthold LB-111 se sondami LB-6360
(proporcionální čítač) a LB-6500-3 (Geiger-Müllerův počítač),


měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-98,



stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení,



řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným aplikačním SW,



staniční aplikační SW - SVZLOK (Protea),



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X s aktivitou pod 100 kBq,



spektrometr Exploranium GR-135 se scintilačním detektorem (pouze na RC – České
Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava),



záložní zdroj elektrického napájení pro zajištění nejméně 24-hodinového provozu
stacionárního měřicího zařízení bez napájení z vnější sítě elektrického napájení.

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Parametry nastavení řídícího počítače MM:
 datum a čas - aktuální hodnoty v čase UTC.
Parametry nastavení aplikace SVZLOK [3]:
 identifikace MM,
 volba základní a záložní přenosové trasy pro předávání dat z MM na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS),
 čas komunikace řídícího počítače MM s měřicím zařízením,
 frekvence a čas předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ,
 IU pro přiřazení hodnot iF měřeným hodnotám PFDE (přehled charakteristik iF viz příloha
P10),
 směrné úrovně PFDE pro výběr, která z detekčních jednotek bude považována za
základní.
Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ:
 datové okruhy sítí LAN/WAN složek RMS – prioritní,
 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM - záložní.
V případě neúspěšného pokusu o přenos sítí LAN/WAN aplikace SVZLOK pokus o přenos
automaticky opakuje. Pokud se přenos nezdaří před uplynutím nastavené doby pro opakování
pokusů o přenos, aplikace automaticky přejde k přenosu přes síť mobilního operátora, a pokud
se přenos nezdaří ani tímto kanálem, ukládají se neodeslané soubory dat na disk počítače MM.
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Neodeslané soubory dat je potřeba z disku počítače MM odeslat manuálně pomocí aplikace
SVZLOK [3].
Způsoby vyrozumívání operátora MM o změně přenosu dat:
 zobrazení aktuálně používané datové trasy v hlavním okně aplikace SVZLOK,
 prostřednictvím SM SÚRO (pracovník SM SÚRO upozorní na přechod k přenosu dat
přes síť mobilního operátora na základě pravidelné kontroly výpisu z účtu FTP (v
pracovních dnech 2x denně).
Povinnosti operátora MM v rámci přenosu dat:
 prověření resp. obnovení funkčnosti přenosu sítí LAN/WAN (pro podporu při řešení
problémů s přenosem dat z MM lze využít i možnost vzdáleného přístupu na počítač MM
ze SM SÚRO, pokud je tento po síti LAN/WAN dostupný),
 manuální přepínání zpět k prioritnímu datovému přenosu sítí LAN/WAN.
Náhradní způsob přenosu dat - při výpadku standardních přenosových prostředků a datových
kanálů, operátor MM postupuje dle platných směrnic SÚJB [8].
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace MM,
 datum a čas konce posledního měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech,
 hodnoty spekter naměřené v jednotlivých měřicích intervalech (pouze na RC – České
Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava),
 příslušné charakteristiky naměřených hodnot iF (přehled charakteristik iF viz příloha P10).
Časový interval měření:
 10 minut pro měření PFDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny),
 10 minut pro měření spektra (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny).
Frekvence předávání dat
Normální režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá stejně jako v normálním režimu.
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
MM postupuje dle platných směrnic SÚJB [8].
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Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU
Prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení zprávy
SMS a emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU,
kontaktují operátora MM. Zprávy se generují automaticky pomocí SW pro analýzu
naměřených hodnot v MonRaS, který v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU
tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Poznámka: vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU umožňuje
také aplikační SW pro analýzu naměřených hodnot v aplikaci SVZLOK, který v případě
zjištění hodnot překračujících nastavené úrovně vytváří a posílá operátoru MM zprávy SMS
obsahující informace o těchto hodnotách. V současné době se nepoužívá.
Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
Prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat, kontaktují operátora MM. Zprávy se
generují automaticky 1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v
databázi MonRaS, který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené
IU/výpadku dat
Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných směrnic SÚJB [8].
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení
 1x za 2 měsíce na základě požadavků/ směrnic SÚJB [8],
 1x za rok v rámci servisní kontroly (provádí servisní technik),
 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části,
 pokud naměřené hodnoty odezvy převýší nastavené IU pro přechod do havarijního režimu
(2. IU), režim ověřování určuje SÚJB,
 na pokyn SÚJB.
Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení
 operátor MM,
 servisní technik.
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení je uveden v příloze P11.
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující:
Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty
odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 20 % (viz příloha P11).
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Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví:
 ověření se opakuje, přičemž před opakováním ověření musí uplynout nejméně jeden celý
měřicí interval neovlivněný přítomností kontrolního zdroje,
 pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné a tuto
skutečnost MM oznámí příslušným pracovníkům SÚJB/ SM SÚRO (viz příloha P8)
s požadavkem na povolání servisní organizace, která následně zajistí nápravu, tj. opravu
nebo výměnu měřicího zařízení.
Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací
Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit
telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS) a na SM
SÚRO (kontakty viz Příloha P8).
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P3 Měřící místa SÚJB na pracovištích HZS
Vybavení měřícího místa
 měřicí zařízení PFDE (stacionární) - typ Berthold LB-111 se sondami LB-6360
(proporcionální čítač) a LB-6500-3 (Geiger-Müllerův počítač),


měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-98,



záložní zdroj elektrického napájení pro zajištění nejméně 24-hodinového provozu
stacionárního měřicího zařízení bez napájení z vnější sítě elektrického napájení,



stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení,



řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným aplikačním SW,



staniční aplikační SW - SVZLOK (Protea),



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X s aktivitou pod 100 kBq,



zařízení pro stanovení meteorologických veličin typ Reinhard MWS-7.

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Parametry, které je třeba nastavit v řídícím počítači MM:
 datum a čas - aktuální hodnoty v čase UTC.
Parametry nastavení aplikace SVZLOK [3]:
 identifikace MM,
 volba základní a záložní přenosové trasy pro předávání dat z MM na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS),
 čas komunikace řídícího počítače MM s měřicím zařízením,
 frekvence a čas předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ,
 IU pro přiřazení hodnot iF měřeným hodnotám PFDE (přehled charakteristik iF viz příloha
P10),
 směrné úrovně PFDE pro výběr, která z detekčních jednotek bude považována za
základní.
Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ:
 datové okruhy sítí LAN/WAN složek RMS – prioritní,
 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM.
V případě neúspěšného pokusu o přenos sítí LAN/WAN aplikace SVZLOK pokus o přenos
automaticky opakuje. Pokud se přenos nezdaří před uplynutím nastavené doby pro opakování
pokusů o přenos, aplikace automaticky přejde k přenosu přes síť mobilního operátora, a pokud
se přenos nezdaří ani tímto kanálem, ukládají se neodeslané soubory dat na disk počítače MM.

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018

29/52

Neodeslané soubory dat je potřeba z disku počítače MM odeslat manuálně pomocí aplikace
SVZLOK [3].
Způsoby vyrozumívání operátora MM o změně přenosu dat:
 zobrazení aktuálně používané datové trasy v hlavním okně aplikace SVZLOK,
 prostřednictvím SM SÚRO (pracovník SM SÚRO upozorní na přechod k přenosu dat
přes síť mobilního operátora na základě pravidelné kontroly výpisu z účtu FTP (v
pracovních dnech 2x denně).
Povinnosti operátora MM v rámci přenosu dat:
 prověření resp. obnovení funkčnosti přenosu sítí LAN/WAN (pro podporu při řešení
problémů s přenosem dat z MM lze využít i možnost vzdáleného přístupu na počítač MM
ze SM SÚRO, pokud je tento po síti LAN/WAN dostupný),
 manuální přepnutí zpět k prioritnímu datovému přenosu sítí LAN/WAN.
Náhradní způsob přenosu dat - při výpadku standardních přenosových prostředků a datových
kanálů se z MM předávají informace o naměřených hodnotách jinými dostupnými prostředky
(e-mail, fax, telefon). Přehled kontaktů viz příloha P8 .
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace MM,
 datum a čas konce posledního měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech,
 příslušné charakteristiky naměřených hodnot (iF) (viz příloha P10),
 hodnoty meteorologických veličin.
Časový interval měření:
 10 minut pro měření PFDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny),
 1x za hodinu okamžité hodnoty meteorologických údajů.
Frekvence předávání dat
Normální režim činnosti RMS - předávání dat (hodnoty PFDE) z MM na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS) probíhá standardně po konci každého 10minutového intervalu.
Předávání hodnot meteorologických údajů probíhá standardně 1x za hodinu.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá stejně jako v normálním režimu.
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
Postupuje se dle platných smluv.
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Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU
Prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení zprávy
SMS a emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU,
kontaktují operátora MM. Zprávy se generují automaticky pomocí SW pro analýzu
naměřených hodnot v MonRaS, který v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU
tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Poznámka: vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU umožňuje
také aplikační SW pro analýzu naměřených hodnot v aplikaci SVZLOK, který v případě
zjištění hodnot překračujících nastavené úrovně vytváří a posílá operátoru MM zprávy SMS
obsahující informace o těchto hodnotách. V současné době se nepoužívá.
Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
Prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat, kontaktují operátora MM. Zprávy se
generují automaticky 1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v
databázi MonRaS, který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené
IU/výpadku dat
Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných smluv.
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení
 1x za měsíc (obvykle 1. středa v měsíci od 8 do 10 hodin),
 1x za rok v rámci servisní kontroly (provádí servisní technik),
 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části,
 pokud naměřené hodnoty odezvy převýší nastavené IU pro přechod do havarijního režimu
(2. IU), režim ověřování určuje SÚJB,
 na pokyn SÚJB.
Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
 operátor MM,
 servisní technik.
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení je uveden v příloze P11.
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující:
Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty
odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 20% (viz Příloha P11).

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018

31/52

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví:
 ověření se opakuje, přičemž před opakováním ověření musí uplynout nejméně jeden celý
měřicí interval neovlivněný přítomností kontrolního zdroje,
 pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné a tuto
skutečnost MM oznámí příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO (viz příloha P8)
s požadavkem na povolání servisní organizace, která následně zajistí nápravu, tj. opravu
nebo výměnu měřicího zařízení.
Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací
Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit
telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS) a na SM
SÚRO (kontakty viz Příloha P8).
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P4 Měřící místo SÚJB na pracovišti SÚRO
Vybavení měřícího místa
 měřicí zařízení PFDE (stacionární) - typ Berthold LB-111 se sondami LB-6360
(proporcionální čítač) a LB-6500-3 (Geiger-Müllerův počítač),


měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-98,



stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení,



řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným aplikačním SW,



staniční aplikační SW - SVZ-LOK (Protea),



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X s aktivitou pod 100 kBq,



záložní zdroj elektrického napájení pro zajištění nejméně 24-hodinového provozu
stacionárního měřicího zařízení bez napájení z vnější sítě elektrického napájení.

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Parametry, které je třeba nastavit v řídícím počítači MM:
 datum a čas - aktuální hodnoty v čase UTC.
Parametry nastavení aplikace SVZLOK [3]:
 identifikace MM,
 volba základní a záložní přenosové trasy pro předávání dat z MM na pracoviště řídící
činnost SVZ (do centrální databáze RMS),
 čas komunikace řídícího počítače MM s měřicím zařízením,
 frekvence a čas předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ,
 IU pro přiřazení hodnot iF měřeným hodnotám PFDE (přehled charakteristik iF viz příloha
P10),
 směrné úrovně PFDE pro výběr, která z detekčních jednotek bude považována za
základní.
Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ:
 datové okruhy sítí LAN/WAN složek RMS – prioritní,
 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM.
V případě neúspěšného pokusu o přenos sítí LAN/WAN aplikace SVZLOK pokus o přenos
automaticky opakuje. Pokud se přenos nezdaří před uplynutím nastavené doby pro opakování
pokusů o přenos, aplikace automaticky přejde k přenosu přes síť mobilního operátora, a pokud
se přenos nezdaří ani tímto kanálem, ukládají se neodeslané soubory dat na disk počítače MM.
Neodeslané soubory dat je potřeba z disku počítače MM odeslat manuálně pomocí aplikace
SVZLOK [3].
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Způsoby vyrozumívání operátora MM o změně přenosu dat:
 zobrazení aktuálně používané datové trasy v hlavním okně aplikace SVZLOK,
 upozornění na přechod k přenosu dat přes síť mobilního operátora na základě pravidelné
kontroly výpisu z účtu FTP (v pracovních dnech 2x denně) na počítači SM SÚRO (výpisy
chodí i z MM RC SÚJB a HZS); kontrolu provádí operátor MM (tj. pracovník oddělení
SVZ).
Povinnosti operátora MM v rámci přenosu dat:
 pravidelná kontrola výpisů z účtu FTP na počítači SM SÚRO (v pracovních dnech 2x
denně),
 prověření resp. obnovení funkčnosti přenosu sítí LAN/WAN,
 manuální přepnutí zpět k prioritnímu datovému přenosu sítí LAN/WAN.
Poznámka: tyto činnosti operátor MM (tj. pracovník oddělení SVZ) provádí i na MM RC
SÚJB a HZS připojením vzdálenou plochou k řídícímu počítači MM)
Náhradní způsob přenosu dat - při výpadku standardních přenosových prostředků a datových
kanálů se z MM předávají informace o naměřených hodnotách jinými dostupnými prostředky
(manuální vkládání do MonRaS, e-mail, fax, telefon). Přehled kontaktů viz příloha P8.
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace MM,
 datum a čas konce posledního měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech,
 příslušné charakteristiky naměřených hodnot iF (přehled charakteristik iF viz příloha P10).
Časový interval měření:
10 minut pro měření PFDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny).
Frekvence předávání dat
Normální režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá stejně jako v normálním režimu.
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
MM postupuje dle platných metodických instrukcí SÚJB [7].
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Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU
Systém vyrozumívání operátora MM/služby SM SÚRO sestává ze SW pro analýzu
naměřených hodnot v MonRaS, který v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU
vytváří a posílá zprávy SMS a emailové zprávy obsahující informace o těchto hodnotách.
Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
Systém vyrozumívání operátora MM/služby SM SÚRO sestává ze SW pro kontrolu
přítomnosti dat za dané období v databázi MonRaS, který v případě zjištění výpadku dat
vytváří a rozesílá emailové zprávy. Zprávy obsahující informace o výpadku dat se generují
automaticky 1x za hodinu.
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené
IU/výpadku dat
Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných metodických instrukcí
SÚJB [7] a řídí se rozhodovacími diagramy (viz příloha P7).
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
 1x za 2 měsíce,
 1x za rok v rámci servisní kontroly (provádí servisní technik),
 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části,
 pokud naměřené hodnoty odezvy převýší nastavené IU pro přechod do havarijního režimu
(2. IU), režim ověřování určuje SÚJB,
 na pokyn SÚJB.
Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
 operátor MM,
 servisní technik.
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení:
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení je uveden v příloze P11.
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující:
Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty
odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 20 % (viz příloha P11).
Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví:
 ověření se opakuje, přičemž před opakováním ověření musí uplynout nejméně jeden celý
měřicí interval neovlivněný přítomností kontrolního zdroje,
 pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné a tuto
skutečnost MM oznámí příslušným pracovníkům SÚJB (viz příloha P8) s požadavkem na
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povolání servisní organizace, která následně zajistí nápravu, tj. opravu nebo výměnu
měřicího zařízení.

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací
Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit
telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS); kontakty
viz Příloha P8.
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P5 Měřící místa AČR
Vybavení měřícího místa
 měřicí zařízení PPDE (stacionární) - typ BITT Technology RS 04H (detekce
prostorového dávkového ekvivalentu H*(10),


měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-98,



záložní zdroj elektrického napájení pro zajištění nejméně 24-hodinového provozu
stacionárního měřicího zařízení bez napájení z vnější sítě elektrického napájení,



stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení,



řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným aplikačním SW,



staniční aplikační SW,



převodník Vaisala WXT520 pro měření meteorologických parametrů - pouze na MM
Hostivice-Břve a Vyškov),



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X s aktivitou pod 100 kBq,



kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3 s aktivitou pod 300 kBq,



spektrometr se scintilačním detektorem 3x3“ typ SBG1S/NKG301 (ENVINET) - pouze
na MM Hostivice-Břve a Vyškov).

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače
Parametry, které je třeba nastavit:
MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR [
10].
Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ
Přenos dat z MM na centrální vyhodnocovací pracoviště AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) je
zajišťován komunikační sítí AČR podle směrnic AČR.
Přenos dat z centrálního vyhodnocovacího pracoviště AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) na
pracoviště řídící činnost SVZ (do centrální databáze RMS) je zajišťován přes Internet
prostřednictvím FTP.
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace měřicího místa,
 datum a čas měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech.
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Časový interval měření:
10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty
každé hodiny).
Frekvence předávání dat
Normální režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá stejně jako v normálním režimu.
Uvedení MM do havarijního režimu činnosti RMS
MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR [
10].
Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU
 MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR [
10],
 prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
zprávy SMS a emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené
IU, kontaktují stálou službu AČR (ÚARMS Hostivice-Břve); zprávy se generují
automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v aplikaci MonRaS, který
v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat
 MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR [
10],
 prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení
emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat, kontaktují stálou službu AČR
(ÚARMS Hostivice-Břve); zprávy se generují automaticky 1x za hodinu pomocí SW pro
kontrolu přítomnosti dat v daném období v databázi MonRaS, který v případě zjištění
výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá.
Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené
IU/výpadku dat
Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných směrnic AČR [10].
Kdy se provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platného kalibračního
postupu AČR [11].
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Kdo provádí ověření správné funkce měřícího zařízení:
Operátor MM.
Postup ověření správné funkce měřícího zařízení:
Operátor MM postupuje dle platného kalibračního postupu AČR [11].
Kdy se měřící zařízení pokládá za správně pracující:
Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty
odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 15 %.
Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví:
Operátor MM postupuje dle platného kalibračního postupu AČR [11].
Pokud měřicí zařízení nevyhoví ověření a pokládá se za vadné, tuto skutečnost oznámí stálá
služba AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) příslušným pracovníkům SÚJB/SÚRO (viz příloha
P8), následně AČR zajistí servisní opravu měřidla.
Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací
Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit
telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS) a na SM
SÚRO (kontakty viz Příloha P8).
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P6 Měřící místa TDS ČEZ, a.s. na ETE, EDU
Vybavení i jednotlivé činnosti na MM TDS ČEZ, a.s. na ETE a EDU se řídí možnostmi a
požadavky provozovatele (viz platné metodiky a postupy provozovatele).
Rozsah předávaných dat z MM
 identifikace MM,
 datum a čas měřicího intervalu dané hodnoty,
 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech.
Časový interval měření:
4 minuty pro měření PFDE.
Frekvence předávání dat
Normální režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá standardně na konci každého 4-minutového intervalu,
v MonRaS se dále naměřené hodnoty za 4-minutové měřicí intervaly přepočítávají na
průměrné hodnoty za standardní 10-ti minutový interval měření.
Havarijní režim činnosti RMS - předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do
centrální databáze RMS) probíhá stejně jako v normálním režimu.
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P7 Služba SM SÚRO
Vybavení služby SM SÚRO
 mobilní telefon + nabíječka – typ Nokia 3109


notebook – typ Asus Eee PC 901



modem pro mobilní internet – typ AnyDATA ADU 770WL



dokumenty (kontakty na MM SVZ, rozhodovací diagramy, postup připojení k noteboku,
deník služby SM, kontakty na aktuální směnu KŘ SÚRO a KŠ SÚJB)

Povinnosti pracovníka při přebírání služby SM SÚRO
 převzít informace o plánovaných činnostech na MM SVZ, které mohou ovlivnit naměřené
hodnoty v období nastupující služby (emaily, telefonické hovory, kalendář SM SÚRO),
 ověřit správné pochopení povinností služby SM SÚRO a rozhodovacích diagramů
s pracovníkem oddělení SVZ asistujícím při předávání služby,
 ověřit funkčnost přiděleného mobilního telefonu a jeho nastavení (aby bylo zajištěno, že
služba příchozí hovor/SMS nepřehlédne),
 ověřit funkčnost přiděleného notebooku,
 provést kontrolu dokumentů služby SM.
Poznámka: Případné problémy řešit na místě s pracovníkem oddělení SVZ asistujícím při
předávání služby. Pokud se problémy s technickým zabezpečením služby SM nepodaří vyřešit
na místě, nebo nastanou v průběhu výkonu služby, je třeba informovat VS KŘ SÚRO o
případných omezeních při výkonu služby a dále postupovat dle jeho pokynů.
Povinnosti pracovníka během služby SM SÚRO
Pracovníci SÚRO zařazení do služeb SM SÚRO během své činnosti postupují dle
rozhodovacích diagramů:
Činnost

Rozhodovací diagram

 kontrola elektronické pošty

„Kontrola elektronické pošty SM SÚRO“

 kontrola MonRaS

„Kontrola funkčnosti MonRaS“

 šetření překročení 2. IU

„Činnost SM SÚRO při hlášení SMS o překročení 2.IU“

 obdržení informace o vyhlášení „Činnost SM SÚRO po oznámení RaMS/ havarijního
cvičení“
RaMS / havarijního cvičení
 příjem telefonického hovoru

„Příjem telefonních hovorů na SM SÚRO“

Poznámka: v pracovní době lze o spolupráci požádat pracovníky oddělení SVZ.
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Kontakty pro oznámení poruch, oprav, výpadků dat, kalibrací a pro náhradní
předávání dat

e-mail administrátor MonRaS (SÚJB)

admin-monras@sujb.cz

e-mail SM SÚJB

rms@erc-cr.cz

telefon SM SÚJB

224 220 200

mobil SM SÚJB

725 002 410

fax SM SÚJB

221 624 400

email SM SÚRO

rms@suro.cz

telefon SM SÚRO

261 211 169

mobil SM SÚRO

725 002 421

fax SM SÚRO

261 211 170
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F

Aktuální přehled používaných charakteristik měření iF
iF

Význam

0

Údaj měřící sondy za normální situace

1

Údaj překročil hodnotu FM a dosud nebylo provedeno kontrolní měření

2

Údaj překročil hodnotu FM a po kontrole je pokládán za plně reprezentativní

3

Údaj překročil hodnotu FH a po kontrole je pokládán za plně reprezentativní

4

Údaj měřící sondy byl kontrolou (kalibrací) identifikován jako chybný

5

Údaj sondy je chybný a je přepsán hodnotou odečtenou na doplňkovém přístroji

7

Při poruše nebo vypnutí sondy je zpráva vytvořena manuálně s použitím dat sondy (nesmí
přepsat 1-5)
Zpráva předávaná telefonem

8

Údaje sondy nejsou k dispozici z důvodu kalibrace

9

Údaje sondy nejsou k dispozici kvůli poruše sondy
Pro FHZ621B použito, vrací-li sonda status signalizující chybu

/

Hodinový průměr je vypočten ze 4 nebo z 5 desetiminutových měření

6

A
B
C

S

jen pro stanice RC:
použit údaj ze sondy A mimo doporučený rozsah měření, protože hodnota ze sondy B není
k dispozici
jen pro stanice RC:
použit údaj ze sondy B mimo doporučený rozsah měření, protože hodnota ze sondy A není
k dispozici
jen pro stanice RC:
použita okamžitá hodnota místo rozdílu kumulovaných hodnot (např. protože předchozí
měření nemělo očekávaný časový údaj)
Jen pro stanice s instalovaným zařízením pro sběr spektra:
probíhala stabilizace měřicí sondy pro sběr dat o spektru, z toho důvodu nemusí být naměřené
hodnoty vypovídající (v centru není tento příznak považován za signál k automatickému
vyřazení naměřených hodnot)

FM – hodnota 1. IU, FH – hodnota 2. IU

Poznámka: tabulka aktuálně používaných charakteristik měření iF nahrazuje přehled uvedený
v [3].
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P11 Postup ověření správné funkce měřicího zařízení
Poznámka: Tento postup nahrazuje postup z metodických instrukcí SÚJB [7].
Ověření správné funkce měřicího zařízení se provádí přiložením kontrolního zdroje 137Cs
umístěného v „přípravku“ k detektoru LB6360 na stanovenou standardní dobu a porovnáním
naměřené hodnoty odezvy s předpokládanou hodnotou odezvy.
Přípravek, kterým je vybaveno každé MM SVZ, umožňuje umístit kontrolní zdroj
v reprodukovatelné poloze do kontaktu s detektorem v úrovni jeho geometrického středu
(místo zúženého průměru detektoru) tj. do místa s největší účinností detekce. Doporučuje se
místo přikládání zdroje na detektoru vyznačit.
Uživatelská kontrola se provádí následujícím postupem :
1.

Odečíst poslední hodnotu pozadí měřidla PFDEp získaného během 10minutového
měření, a zaznamenat ji.

2.

Nastavit charakteristiku iF = 8 v SVZLOK (kalibrace).

3.

Umístit kontrolní etalon v přípravku do definované polohy k detektoru LB6360 (vybrat
čas uprostřed první zvolené desetiminutovky).

4.

Odečíst hodnotu PFDEp+e zaznamenanou měřidlem v průběhu 10minutového měření
(celá druhá zvolená desetiminutovka) a zaznamenat ji.

5.

Odebrat kontrolní etalon v přípravku z definované polohy na detektoru LB6360 a uložit
v bezpečné vzdálenosti od detektoru (v průběhu třetí následující desetiminutovky).

6.

Nastavit charakteristiku iF = 0 v SVZLOK (normální provoz). Charakteristika iF = 8 by
měla být nastavena po celé 3 desetiminutovky, kdy bude kontrola probíhat.

7.

Vypočítat a zaznamenat hodnotu PFDEmer = PFDEp+e - PFDEp .

8.

Vypočítat a zaznamenat hodnotu

 (%) 

PFDE mer  PFDE kontrol
.100 , kde
PFDE kontrol

PFDEkontrol je hodnota čisté odezvy měřidla LB111-LB6360 na kontrolní etalon, tato hodnota je uvedena
na posledním kalibračním listu.

9.

Porovnat a zaznamenat, zda hodnota  leží v tolerančním intervalu < -20 ; 20 >.

10. Záznamy o uživatelské kontrole uložit na MM SVZ.

Název
metodiky:

Metodika sítě včasného zjištění
Činnost sítě včasného zjištění jako složky Radiační monitorovací sítě

SÚRO v.v.i.

Název
projektu:

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro
radiační monitorovací sítě

4.5.2018
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