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Podstawa prawna. 

 

Polska Norma Obliczeniowa PN – 86/J-80001 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w 

sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z 

urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w 

sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 

jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z późn. zmianami. 

 

 



 

Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w 

którym zainstalowany jest: 

  
Diagnostyczny zestaw rentgenowski wyposażony w oddzielną lampę,  
nie może być mniejsza niż 15 m2. Na każdą następną lampę  należy 
przeznaczyć dodatkowo co najmniej 5 m2. 
 
Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w kórym jest zainstalowany 
zestaw rentgenowski do radiologii zabiegowej, nie może być mniejsza 
niż 20 m2. 
 
Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w ktrym jest zainstalowany: 
 - aparat rentgenowski stomatologiczny, 
 - aparat mammograficzny, 
 - aparat do densytometrii kości 
 
— nie może być mniejsza niż 8 m2; na każdy następny  zainstalowany 
w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4 m2. 



Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym                         

zainstalowany jest zestaw rentgenowski do terapii                          

powierzchniowej, nie może być mniejsza niż 15 m2. 

 

Do powierzchni gabinetów rentgenowskich nie wlicza się                

powierzchni sterowni, jeżeli znajduje się ona w wydzielonym          

pomieszczeniu. 

 

Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni pomieszczeń o 5 %. 



W pracowniach rentgenowskich zapewnia się łączność głosową i 

wizualną pomiędzy personelem medycznym przebywającym w 

sterowni a pacjentem przebywającym w gabinecie rentgenowskim. 

 

Gabinety rentgenowskie, są wyposażone w wentylację 

zapewniającą co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu 

godziny. 

 

Wyjątek stanowią pracownie rentgenowskie wyposażone w aparaty 

rentgenowskie przeznaczone do zabiegów z zakresu radiologii 

zabiegowej, które powinny być wyposażone w wentylację zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

  



Konstrukcja ścian i stropów oraz okien i drzwi a także 

zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni 

rentgenowskiej powinny zabezpieczać osoby pracujące: 
 

w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej  

6 mSv  

 

w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed 

otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv 

 

w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską w ciągu roku 0.5 mSv 

   

w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską dla osób z ogółu ludności 

przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 

0.1 mSv 

 

dla osób z ogółu ludności w ciągu roku 1mSv 

 

1mSv = 0,087 cGy 
 



Dawki graniczne promieniowania: 

 
- dawki tygodniowe  

 

Dla osób zawodowo narażonych na promieniowanie zaliczonych 

do kategorii  narażenia B -  0.12 mSv = 0.01044 cGy 

   

Dla pomieszczeń poza pracownią rtg: 0.000874 cGy 

 

Dla osób z ogółu ludności przebywających w sąsiedztwie: 

0.000174 cGy 

 

Dla  osób z ogółu ludności  0.00174 cGy 

 



Prawdopodobieństwo przebywania ludzi w 

osłanianym miejscu T : 

 

T = l dla miejsc stałego przebywania ludzi (miejsca ciągłej pracy, 

pomieszczenia mieszkalne, miejsca przeznaczone dla dzieci) 

 

T = 0.25 dla miejsc czasowo wykorzystywanych ( korytarze, 

poczekalnia, wc) 

 



Prawdopodobieństwo skierowania użytecznej wiązki 

promieniowania w kierunku obliczonej osłony U. 

Dla osłon chroniących tylko przed promieniowaniem rozproszonym lub 
ubocznym U=1 

 

U=1  

dla podłóg 

 

U=1 

 dla ścian i sufitów, jeżeli przewiduje się ich napromieniowanie wiązką główną 
przy pracach rutynowych 

 

U=0.25 

 dla ścian nie napromieniowanych wiązka główną przy pracach rutynowych 

 

U=0.05 

 dla sufitów nie napromieniowanych wiązką główną przy pracach rutynowych 

 



Wiązka promieniowania. 

 

 

 

    Wiązka pierwotna             Wiązka rozproszona              Wiązka rozproszona  

                                                   przez pacjenta                  przez beton lub cegłę 



Osłony przed promieniowaniem pierwotnym. 

Krotność (k) osłabienia promieniowania przez osłonę  

        

  

 

 

 

 

 

 

gdzie : 

k - krotność osłabienia promieniowania przez przesłonę  

M - moc dawki w odległości l m od ogniska lampy dla prądu anodowego l mA;  

( cGy * min-1 * m2 *mA-1) 

J - natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej (mA) 

t – maksymalny czas pracy źródła promieniowania w ciągu tygodnia na jednej zmianie (min ) 

y - współczynnik osłabienia promieniowania w ośrodku – tkance 

T - współczynnik określający prawdopodobieństwo przebywania ludzi w osłanianym miejscu 

 D - dopuszczalna dawka tygodniowa ( cGy ) 

 U - współczynnik określający prawdopodobieństwo skierowania wiązki użytecznej w kierunku 
obliczanej osłony  

l - najmniejsza odległość ogniska lampy od miejsca osłanianego w ustalonych warunkach pracy (m) 
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Czas narażenia 

 

t = T * U * t0 

 

t0   - max. Czas pracy źródła promieniowania w ciągu tygodnia na 

jednej zmianie  [s,min,h] 



Moc dawki promieniowania X w wiązce głównej 

zależna od filtracji zewnętrznej. 

 

 



 



Współczynnik y dla osłabienia w tkance 

Tabelka y 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie można udokumentować innych wartości, należy przyjąć y =1 



Zadanie 1. 

Rentgenowski aparat stomatologiczny pracuje 5 dni w tygodniu, 

obsługując 3 pacjentów dziennie. Średni czas napromienienia 

jednego pacjenta wynosi 0,5 sek. Napięcie na lampie 

rentgenowskiej 65 kV natężenie prądu anodowego 7 mA filtr 

2.5mmAl. 

Oblicz wymaganą grubość osłony stojącej na drodze wiązki 

pierwotnej w odległości od źródła promieniowania 4.1 m.  

Grubość osłony 20 cm. 

 

Uwaga!!! 

Za osłoną znajdują się pomieszczenia mieszkalne. 



 



Co mamy: 

 

t = 3 pacjentów *0.5s*5dni= 7.5 s/tydzień 

t=7.5s =0.125 min=0.002 h 

 

Pomieszczenia mieszkalne – miejsce stałego przebywania – T=1 

Przewiduje się napromieniowanie ścian i sufitów wiązką główną przy 
pracach rutynowych - U=1 

Dawka dla osób z ogółu ludności przebywających w sąsiedztwie:  

0.1 mSv/rok/ 50 tygodni - 0.000174 cGy 

y = 1 

l     = 4.3 m 

M    =  0.4 cGy * min-1' * m
2 * mA-1 

J=7mA 

k  = 109 

UTy
lD

tJM
k 






2



Zgodnie z pkt.2.5.1.2 oraz 

rys.1 Normy PN – 86/J-

80001 dla krotności 

k=109, przy napięciu 

lampy 65 kV  osłona  

powinna mieć grubość 

równoważną 0.2 mm Pb 

 



• Tabelki i wykresy 



 



 



Jaki równoważnik ołowiu mmPb posiada 

istniejąca ściana. 
 

Załóżmy: 

Ściana wewnętrzna wykonana z betonu (20[cm] ,gęstość ~ 2.2 g/cm3) 

 

 

R – współczynnik dla danego materiału osłony przy napięciu na lampie RTG 

X – wielkość równoważnika ołowiu ściany/ osłony w mmPb 

G – grubość ściany/ osłony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRX 



Jaki równoważnik ołowiu mmPb posiada 

istniejąca ściana. 
Ściana wewnętrzna wykonana z betonu  (20[cm] ,gęstość ~ 2.2 g/cm3) 

X=200/75           2.6 mmPb 

 

 

Zgodnie z pkt.2.5.1.2 oraz rys.1 Normy PN – 86/J-80001 dla krotności k=109, przy 

napięciu lampy 65 kV  osłona  powinna mieć grubość równoważną 0.2 mm Pb co 

odpowiada 15 mm o gęstości 2.2 g/cm3 (dodatkowa osłona nie jest wymagana).  



Aparaty rentgenowskie instaluje się tak, aby: 

 

wiązka promieniowania pierwotnego nie była kierowana w 

stronę sterowni i drzwi. 

 

Przepisu nie stosuje się do aparatów rentgenowskich 

mammograficznych, stomatologicznych i do rentgenowskich 

aparatów do densytometru kości.; 



OSŁONY PRZED PROMIENIOWANIEM 

ROZPROSZONYM PRZEZ WODĘ LUB TKANKĘ.  

Zredukowana moc dawki 

  

  

           

 

gdzie: 

C1 - zredukowana moc dawki (cGy*h
-1

*m
2

*mA-1) 

D - dopuszczalna dawka tygodniowa ( cGy) 

J - natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej (mA) 

t – maksymalny czas pracy źródła promieniowania w ciągu tygodnia na jednej 
zmianie (h) 

T - współczynnik określający prawdopodobieństwo przebywania ludzi w 
osłanianym miejscu  

l - najmniejsza odległość od obiektu rozpraszającego do miejsca osłanianego w 
ustalonych warunkach pracy 

U - współczynnik określający prawdopodobieństwo skierowania wiązki 
użytecznej w kierunku obliczanej osłony  

 

UTJt

lD
C






2

1



ZADANIE 2. 

Aparat rentgenowski typu ramię C pracuje 5 dni w tygodniu, 

Tygodniowe obciążenie prądowo-czasowe lampy rentgenowskiej  

wynosi 38400 mAs 

Napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV. 

Oblicz wymaganą grubość osłony stojącej na drodze wiązki 

rozproszonej przez pacjenta w odległości od źródła rozproszenia 

2.1 m.  

Ściana zbudowana jest z cegły pełnej o gęstości 1.9 g/cm3 i 

grubości osłony 12 cm. 

 

Za osłoną znajdują się pomieszczenia przygotowania pacjenta do 

zabiegu i stałe przebywanie personelu medycznego. 

 





Co mamy: 

J*t = 

 

miejsce stałego przebywania personelu medycznego – T=1 

Dla osłon chroniących tylko przed promieniowaniem 

rozproszonym U=1 

Dla pomieszczeń poza pracownią rtg: 0.000874 cGy 

0.5 mSv/rok/ 50 tygodni - 0.000874 cGy 

y = 1 

l  = 2.2 m 

 

C1 = 3.95 µGy*h-1*m2*mA-1 

 

tydzieńmAhmAmAsmAs /7.10min64038400 
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Zgodnie z pkt.2.5.2.1 oraz rys.3 Normy PN – 86/J-80001 dla tej wartości wymagana 

jest osłona o grubości 1.2 mmPb 



Ściana zbudowana jest z cegły pełnej o gęstości 1.9 g/cm3 i 

grubości 12 cm. 

 

X=120/100           1.2 mmPb 

 

Zgodnie z pkt.2.5.2.1 oraz rys.3 Normy PN – 86/J-80001 dla tej wartości wymagana jest 

osłona o grubości 1.2 mmPb, co odpowiada 120 mm o gęstości 1.9 g/cm3 (dodatkowa 

osłona nie jest wymagana).  



 



OSŁONY PRZED PROMIENIOWANIEM 

ROZPROSZONYM PRZEZ BETON LUB CEGŁĘ.  

Zredukowana moc dawki: 

 

 

  

  

C2 - zredukowana moc dawki (µGy*h
-1

*m
2

*mA-1) 

D - dopuszczalna dawka tygodniowa ( cGy) 

J - natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej (mA) 

t – maksymalny czas pracy źródła promieniowania w ciągu tygodnia na jednej zmianie (h) 

T - współczynnik określający prawdopodobieństwo przebywania ludzi w osłanianym miejscu  

l - najmniejsza odległość od obiektu rozpraszającego do miejsca osłanianego w ustalonych 

warunkach pracy (m) 

f – odległość przedmiotu rozpraszającego promieniowanie od ogniska lampy rentgenowskiej (m) 

U - współczynnik określający prawdopodobieństwo skierowania wiązki użytecznej w kierunku 

obliczanej osłony  

s – rzut powierzchni przedmiotu rozpraszającego, na którą pada promieniowanie na płaszczyznę 

prostopadłą do kierunku wiązki pierwotnej promieniowania w odległości f (m2) 
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ZADANIE 3. 

Aparat rentgenowski stomatologiczny punktowy pracuje 5 dni w 
tygodniu, obsługując 4 pacjentów dziennie. Średni czas napromienienia 
jednego pacjenta wynosi 0,5 sek. Napięcie na lampie rentgenowskiej 65 
kV natężenie prądu anodowego 7 mA 

 

W kierunku miejsca wyzwalania ekspozycji – miejsce F dociera wiązka 
promieniowania jonizującego odbita od ściany B będącej w odległości 
3m od źródła promieniowania. Odległość pomiędzy ścianą B a 
miejscem wyzwalania ekspozycji wynosi 2.1 m 

 

Pole powierzchni pola promieniowania rzucane na ścianę B  

wynosi s= 0.310m2 

 

Oblicz wartość równoważnika ołowiu, z którego powinna być 
wykonana osłona.  
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Co mamy: 
 
D=6 mSv/rok= 0.01cGy/tydz 

l = 3.0m 

T= 1 

f=2.1 m 

t=0.003h                                                                                   t=10s =0.17 min=0.003 h 

J=7 mA 

U=1 

s=0.310m2 

C2 = 606612.07 µGy*h-1*m2*mA-1 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z pkt.2.5.3.1 oraz rys.4 Normy PN – 86/J-80001 dla tej 
wartości wymagana jest osłona o grubości 0.1mmPb. 

 

 

 

4 0.5 5 10 /t pacjentów s dni s tydzień   



 



   Aparat rentgenowski diagnostyczny, pełnofalowy wykonuje 

120 zdjęć dziennie przez 5 dni w tygodniu, czas jednego zdjęcia 

wynosi 0,1 s, napięcie na lampie rentgenowskiej 100 kV, 

natężenie prądu anodowego 200 mA, filtr dodatkowy 1 mmAl. 

Promieniowanie pada bezpośrednio na osłonę wykonaną z 

ołowiu, za którą pracują osoby narażone zawodowo 

bezpośrednio. Odległość lampy od osłony 1,5 m. Oblicz 

grubość tej osłony. 



Stosując poprzednie założenia, oblicz grubość: 

a) osłony z barytobetonu o gęstości 2,7 g * cm-3 

b) osłony z cegły o gęstości 1,6 g * cm-3 

c) osłony z płyty kartonowo – gipsowej o gęstości 0,8 g * cm-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rentgenowski aparat diagnostyczny pracuje 79 minut 

tygodniowo. Napięcie na lampie rentgenowskej 120 kV 

natężenie prądu anodowego 5 mA filtr 3.2 mmAl. Za osłoną 

gabinetu z cegły pełnej o grubości 25 cm znajduje się teren 

zewnętrzny. Najmniejsza odległość od obiektu rozpraszającego 

do miejsca osłanianego wynosi 3.2 m. Oblicz wymaganą osłonę 

przed promieniowaniem i sprawdź czy grubość istniejącej 

osłony jest wystarczająca. 



Rentgenowski aparat stomatologiczny pracuje 5 dni w 
tygodniu, obsługując 4 pacjentów dziennie. Średni czas 

napromienienia jednego pacjenta wynosi 0,5 sek. Napięcie 
na lampie rentgenowskiej 60 kV natężenie prądu 

anodowego 7 mA filtr 2 mmAl. . Promieniowanie pada 
bezpośrednio na osłonę stałą X, która odbija tę wiązkę na 

osłonę gabinetu Y z betonu o grubości 10 cm, za którą 
znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Oblicz wymaganą 

osłonę przed promieniowaniem sprawdź czy grubość 
istniejącej osłony Y jest wystarczająca.  

 

Odległość przedmiotu rozpraszającego promieniowanie od 
ogniska lampy rentgenowskiej wynosi 0.71 m, rzut 

powierzchni przedmiotu rozpraszającego, na którą pada 
promieniowanie s=0.0356m2. Najmniejsza odległość od 

obiektu rozpraszającego do miejsca osłanianego l=1.95m. 
 



W pracowni rentgenowskiej pracują dwa aparaty rentgenowskie 
diagnostyczne: 

 

1 – dentystyczny ,półfalowy wykonuje 120 zdjęć tygodniowo. Czas 
jednego zdjęcia wynosi 2 s, napięcie na lampie rentgenowskiej 70 kV 

natężenie prądu anodowego 20 mA filtracja zewnętrzna 1 mm Al., 
odległość lampy rentgenowskiej od osłony 1,5 m. Grubość pacjenta 5 

cm. 

2 – małoobrazkowy, pełnofalowy wykonuje 100 zdjęć tygodniowo. 
Czas jednego zdjęcia wynosi 0,3 s, napięcie na lampie rentgenowskiej 

100 kV natężenie prądu anodowego 300 mA filtracja zewnętrzna 2 
mm Al, odległość lampy rentgenowskiej 

 od osłony 2 m. 

Obie wiązki promieniowania skierowane są na osłonę, za którą 
znajdują się stałe miejsca pracy osób należących do osób narażonych 

pośrednio. Dawka jaką otrzymają te osoby jest sumą dawek 
pochodzących od każdego aparatu.   

Oblicz grubość osłon z betonu, barytobetonu i cegły, z których każda z 
nich zapewni wymaganą krotność osłabienia. 



Jaką grubość osłony z betonu, żelaza i ołowiu należy zastosować, 

by dawka równoważna H wynosiła 0,2 mSv dla źródła Cs – 137 

o aktywności A = 5 GBq jeżeli pracownik pracuje 40 godzin w 

odległości l = 0,5 m.  

 

Równoważna wartość stałej ekspozycyjnej 

 ГCs = 8,0 * 10-3 [cGy * m2 /(h*GBq)] 



Dziękuję za uwagę  

 


