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REZUMAT. Lucrarea prezintă un model de calcul al dozelor maxim admise pentru personalul expus profesional la radiaţii 
ionizante în cazul radiografierii conductelor magistrale. Este abordată stabilirea zonei controlate şi a zonei supravegheate şi 
se arată modul de calcul al acestora. 
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ABSTRACT. The paper presents an accounting method of the maximum accepted doses for the personnel professional 
exposed to ionized rays. Determination of the inspected area and of the supervised area are dealed with and an acccounting 
method is shown. 
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1. INTRODUCERE 

Conductele magistrale de gaz sau de produse 
petroliere sunt îmbinate în general prin sudură. Îm-
binările sudate se verifică prin metode nedistructive 
cu radiaţii penetrante (RT), ultrasunete (UT), pulberi 
magnetice (MT) sau cu lichide penetrante (PT). 

Cea mai eficientă metodă de control este cea cu 
radiaţii penetrante utilizând izotopul Ir 192 cu acti-
vităţi de până la 70 Ci. Instalaţiile cu raze gamma 
utilizate pot fi cele din gama GAMMAMAT TSI 3/1, 
fabricate de NORDION – Belgia. Personalul opera-
tor al instalaţiilor cu raze gamma se consideră 
personal expus profesional la radiaţii ionizante, 
poate încasa anumite doze stabilite prin calcul şi se 
deosebeşte de persoanele din populaţie pentru care 
doza admisă este cea dată de fondul cosmic. 

Personalul operator al instalaţiilor cu raze gamma 
este calificat conform [1] şi [8], după norma euro-
peană SR EN 473 şi PED, precum şi după normele 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN), şi trebuie să respecte Normele 
Fundamentale de Securitate Radiologică elaborate 
de CNCAN în baza permisului de exercitare nivel 2 
CNCAN, conform [4, 5 şi 7]. 

Radiografiile se realizează  în condiţii optime 
folosind surse închise de Ir 192, utilizând diverse 
metode de expunere în baza [2] şi respect\nd [3], 
folosind tehnicile A sau B de expunere, în funcţie de 

cerinţele proiectului: expunere eliptică folosind 
2 expuneri la 90 de grade pentru diametre de ţevi de 
până la Dn = 89 mm; expunere prin doi pereţi pentru 
diametre mai mari decât Dn = 89 mm, folosind 
3 expuneri decalate la 120 de grade sau expunere 
panoramică cu sursa centrată în interiorul ţevii. 

Micşorarea dozelor de expunere pentru operatori se 
obţine prin utilizarea capetelor de iradiere colimate. 
Protecţia din wolfram a colimatoarelor, cu grosimea 
minimă de 15 mm, permite diminuarea debitului 
dozei de expunere de 41 ori, întrucât grosimea de 
înjumătăţire pentru radiaţiile emise de Ir 192 şi 
fascicul larg este de 2,8 mm. 

Examinarea radiografică în baza [2] constă în 
expunerea materialului controlat în fasciculul de radi-
aţii direcţionat şi înregistrarea pe filmul radiografic a 
modificărilor suferite de fascicul în urma interacţi-
unii cu materia. 

2. APLICAŢIE 

Aplicaţia constă în examinarea radiografică a unei 
suduri la ţeava cu Dn = 800 mm şi grosime 12 mm, 
delimitarea zonei controlate şi a celei supravegheate, 
calculul dozei maxim admise pentru personalul 
oparator gama, precum şi al numărului maxim de 
suduri de radiografiat şi a distanţei minime pentru 
persoanele din populaţie. 
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Presupunem că avem o sursa de radiaţii cu 
activitatea de 19 Ci (0,7 TBq), verificată anual de 
către o firma agreată de CNCAN. Instalaţia permite 
scoaterea sursei radioactive din containerul de lucru 
şi trimiterea ei pe un traseu controlat până în capul 
de iradiere fixat, cu ajutorul cablului flexibil, prin 
telecomandă manuală. 

După expirarea timpului de expunere calculat în 
funcţie de grosimea materialului penetrat, activitatea 
sursei şi distanţa focală, sursa se readuce în contai-
ner; tuburile flexibile fac legătura între dispozitivul 
de antrenare, containerul instalaţiei şi ţeava de 
iradiere. Distanţa dintre dispozitivul de acţionare şi 
container este de 15 m, iar lungimea furtunului pe 
care se deplasează sursa este de 1 m. 

2.1. Geometria de expunere 

Radiografierea sudurilor ţevilor cu diametre de 
800 mm şi grosimi de 12 mm se va realiza conform 
SREN 1435-2001, de la exterior, prin 2 pereţi, din 
trei expuneri decalate la 120o. Echipa dispune de 
ecrane confecţionate din plumb cu grosimea de 3 
mm, care se aşază în spatele containerului. 

2.2. Delimitarea zonei controlate şi a zonei 
supravegheate 

Delimitarea exactă a zonelor sau a locurilor în 
care se intenţionează desfăşurarea activităţii se 
face de către şeful de echipaj, în urma măsurărilor 
directe cu radiodebitmetrul Graetz din dotare. 

Zona controlată este cea delimitată şi izolată la 
limita la care debitul dozei scade la valoarea maximă 
de 60 μSv/h. 

Zona supravegheată se extinde până la limita de 
la care debitul dozei scade la valoarea de 7,5 μSv/h, 
cu condiţia limitării accesului în zona supravegheată 
a persoanelor din populaţie, la tranzitul cu cea mai 
scurtă durată posibilă. 

Zonele vor fi reduse la minimumul necesar, prin 
utilizarea colimatorilor sau prin ecrane suplimentare, 
ca de exemplu bucăţi de plumb. În felul acesta se va 
reduce nivelul dozei de radiaţii în timpul expunerii, 
se vor obţine beneficii constând în reducerea dozei 
pentru persoanele expuse profesional, micşorarea 
dimensiunilor ariei controlate şi îmbunătăţirea con-
trolului accesului în zona controlată, încasarea unei 
doze mai mici de către o persoană neautorizată care 
ar pătrunde accidental în zona controlată şi o calitate 
superioară a imaginii radiografice. Delimitarea zonelor 
se face cu bandă de polietilenă şi plăci avertizoare, atât 
pentru personalul expus profesional, semnalându-se 
distanţa la care acesta se va retrage în timpul 
expunerii, după acţionarea sursei prin telecomandă, 
cât şi pentru populaţie, asigurându-se prin pază că 

este exclus accesul vreunei persoane în câmpul de 
radiaţii. 

Se va delimita zona de lucru prin plasarea pe teren 
a unui număr de plăci avertizoare perfect vizibile 
pentru persoanele din afara zonei şi cu lumină roşie 
intermitentă. Plăcile avertizoare sunt executate con-
form STAS 297/2-92, inscripţionate cu negru pe fond 
galben. 

Baliza avertizoare optic şi sonor cu prag de larmare 
va funcţiona pe toată durata expunerii la radiaţii. 

Măsurile care asigură respectarea limitelor de 
doze sunt prevăzute în Normele Fundamentale de 
Securitate Radiologică  

Delimitarea zonei de lucru la nivelul limitei dozei 
efective pentru personalul expus profesional se 
stabileşte prin calcul şi se verifică prin măsurători la 
prima expunere în fiecare zonă. Geometria de 
expunere este stabilită prin fişele de iradiere, ele 
conţinând şi ecranele mobile din plumb, dispuse 
între operator şi container şi în spatele filmului. 

2.3. Calculul distanţei minime 

Pentru calcularea distanţei minime faţă de zona 
de expunere se iau în calcul următoarele date: 

– activitatea sursei, A = 70·1010 Bq (şi) sau 19 Ci; 
– constanta de ionizare, Γ = 0,128·10-12 Sv·m2 / 

/Bq·h; 
– distanţa telecomandă-container: 15 m; 
– distanţa container-poziţie de iradiere: 1 m; 
– colimator cu uraniu sărăcit, grosime minimă 

15 mm; 
– grosime de înjumătăţire a uraniului: 2,8 mm în 

fascicul larg; 
– doza maxim admisă pentru persoane expuse 

profesional: E1 = 20 mSv/an; 
– doza maxim admisă pentru persoane din 

populaţie: E2 = 1 mSv/an; 
– viteza de deplasare a sursei pe furtun: 0,5 m/s. 
Formula de calcul a dozei încasate la o expunere 

(dus-întors) când sursa se deplasează pe furtun este: 

 2xK

tA
D




  (1) 

în care t este timpul petrecut în câmpul de radiaţii; K – 
factorul de atenuare a fascicolului datorită ecranelor 
(colimator, material supus radiografierii, ecrane in-
terpuse). 

Pentru calculul dozei de expunere, se consideră 
că această valoare este încasată de operator în două 
etape, prezentate în continuare. 

A) În timpul manevrării sursei din container în 
capul de iradiere şi înapoi în container, după termi-
narea expunerii, distanţa x reprezintă media geometrică 
între valorile extreme, respectiv 15 m şi 16 m,  

x = 15 16 , timpul este t = 4 s (o manevră dus – 2 s 
plus o manevră întors – 2 s), iar KA = 1. 
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Introducând valorile menţionate în formulă, 
rezultă pentru doză valoarea: 

 

12 12

6

4
0,128 10 0,7 10 0,35843600 Sv

15 16 864000
0,3564 356400

10 Sv 0,4125 Sv
864000 864000

AD

 

   
  



   

  

(2) 
B) În perioada de staţionare, la distanţa de minim 

15 m în spatele containerului, timpul mediu pentru o 
expunere este t = 12 min, distanţa de staţionare este 
x = 16 m, iar KB = 41 (KB = 215/2,8 = 25,36): 

12 12

2

6

12
0,128 10 0,7 10

60
16 41

1,0752 1075200
10 Sv 1,707 Sv

629760 629760

BD

 

   
 



   

 (3) 

Înlocuind valorile prezentate, rezultă doza cumulată 
încasată de un operator la o expunere: 

 D = 2,12 μSv 
Dozele maxime admise sunt: 
– doza maximă admisă pentru personalul expus 

profesional: 20 mSv/an
 

la 50 de săptămâni de 
lucru pe an, a câte 5 zile, devine 80 μSv/zi . 

– doza maxim admisă pentru persoanele din 
populaţie este de 1 mSv/an = 4 μSv/zi.  

Numărul maxim de expuneri admis pentru opera-
tor este  (80:2,12) = 37. Rezultă că un operator poate 
efectua un număr de 37 expuneri (12 suduri a câte 
3 expuneri fiecare) şi că încasează zilnic doza de 
80 μSv, staţionând la distanţa de peste 15 m de con-
tainer (limita zonei controlate). În realitate, echipa 
este formată din 2 operatori, iar din cauza timpului 
necesar dispunerii sursei în poziţie pentru iradiere, 
zilnic se pot efectua un număr mai mic de expuneri 
(circa 20 de expuneri, adică maximum 7 suduri). 

Pentru calculul distanţei minime pentru persoane-
le din populaţie se consideră valoarea dozei maxim 
admise de 1 mSv/an, adică E2 = 4·10–6 Sv pentru o zi 
de lucru. 

Valoarea distanţei minime (limita zonei suprave-
gheate) se calculează considerând pentru timp 
valoarea de 240 minute (20 expuneri a 12 min timp 
mediu de expunere). Distanţa minimă este: 

 

min
2

A t
d

K E

  



 (4) 

 

12 12

min 6

6

20 12
0,128 10 0,7 10

60
4 10 41

0,3584 10
46,74 m

164

d






   

 
 


 

 (5) 

Rezultă valoarea:  dmin = 46,75 m. 

3. CONCLUZII 

Ne asigurăm că cea mai apropiată clădire de 
traseul conductei de radiografiat se află la cel puţin 
50 m, astfel încât persoanele din populaţie să nu se 
afle în pericol de iradiere. Valorile calculate vor fi 
verificate la prima expunere radiografică şi vor putea 
fi corectate în cazul în care se constată diferenţe 
semnificative. 

● Mijloacele de radioprotecţie individuală şi 
colectivă. Protecţia individuală se realizează prin 
păstrarea distanţei calculate şi confirmate prin 
măsurători, cât şi prin folosirea capetelor de iradiere 
colimate. Se vor folosi suplimentar ecranele naturale 
existente. Radioprotecţia colectivă este considerată 
suficientă dacă se păstrează distanţa minimă 
calculată în prealabil. 

● Măsuri luate pentru evitarea pierderii sau 
sustragerii surselor. Folosind radiodebitmetrul, 
se stabileşte poziţia sursei în cadrul componente-
lor instalaţiei (container, furtun, cap de iradiere). 
După terminarea expunerilor se verifică intrarea 
sursei în container, apoi se decuplează tubul 
flexibil şi se închide containerul cu siguranţa tip 
Yalle. 

Instalaţia pentru radiografierea industrială se va 
depozita în autoutilitara special amenajată în baza 
[6], conform normelor CNCAN pentru transport de 
mărfuri periculoase, sau în depozitul de surse radio-
active al unităţii nucleare, sub cheie şi cu sistem de 
alarmare antiefracţie. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] SR EN 473 - 2008: Calificarea şi certificarea personalului 
pentru examinări nedistructive. 

[2] SR EN 1435: 2001:  Examinări nedistructive ale sudurilor. 
Examinarea  radiografică a îmbinărilor sudate. 

[3] SR EN 462-1: 1996: Examinări nedistructive. Calitatea 
imaginilor radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a 
imaginii (tip cu fire).  

[4] NSR 13 – 2004: Norme de securitate radiologica-sistemul de 
măsurare cu surse de radiaţii; Comisia Naţională pentru 
controlul Activităţilor Nucleare – C.N.C.A.N., Bucureşti, 
2004. 

[5] NSR 07 – 2002: Norme privind eliberarea permiselor de 
exercitare a activitătilor nucleare si desemnarea experţilor 
acreditaţi în protecţie radiologică, Comisia Naţională pentru 
controlul Activităţilor Nucleare – C.N.C.A.N., Bucureşti, 
2002. 

[6] NTR 01 – 2001: Norme fundamentale de transport in 
siguranţă a materialelor radioactive; Comisia Naţională 
pentru controlul Activitătilor Nucleare C.N.C.A.N.; 
Bucureşti; 2001. 

[7] Legea 111-1996: Desfaşurarea în siguranţă a activităţilor 
nucleare. 

[8] PED – 2010: Directiva 93*23/1997 a Parlamentului 
European pentru echipamente sub presiune. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2013 ● aprilie-iunie 116

Despre autor 

Drd. ing. Camelia Maria HANEA 
Universitatea „Transilvania“ – Braşov 
 

Absolventă a Universităţii din Sibiu în anul 1990, secţia TCM, şi repartizată la S.C. Energomontaj –Bucureşti, 
şantierul Braşov, ca responsabil tehnic cu sudura şi şef la laboratorului de control nedistructiv. Activitate principală 
până în anul 2005: montaj echipamente sub presiune la termocentralele din Braşov, Doiceşti şi Brazi, cu 50–
600 MWh, respectiv 420 t abur. Lucrări de sudură cu materiale de bază aliate şi înalt aliate, tehnologii moderne de 
sudură şi tratament termic; a fost lector pentru cursuri de calificare şi specializare a sudorilor în procedeele 111, 311, 
145, brazare, polietilenă. Din 2005 până în prezent a efectuat studii de master şi doctorand, în domeniul sudurii, la 
Universitatea „Transilvania“ din Braşov. Este şef unitate nucleară la S.C. Condmag S.A. – Brasov şi antreprenor 
conducte magistrale de gaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi apariţii ale Editurii AGIR 
 
 

 
 

ISBN: 978-973-720-359-5 
480 pag. 

 
 

978-973-720-450-9 
458 pag., 70 lei 

 
 


