
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  HHOOUUSSTTOONN  
RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy  MMaannuuaall  

  
RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy  RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  AAnnaallyyttiiccaall  XX--rraayy  MMaacchhiinneess  

aanndd  OOtthheerr  IInndduussttrriiaall  RRaaddiiaattiioonn  MMaacchhiinneess  
  

TThheessee  pprroocceedduurreess  aarree  aaddaapptteedd  ffrroomm  tthhee  rreegguullaattiioonnss  iinn  TTiittllee  2255  ooff  tthhee  TTeexxaass  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  ccooddee  ((TTAACC)),,  CChhaapptteerr  228899,,  SSeeccttiioonn  222288..    AAllll  ffoorrmmss  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  
tthhee  RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy  MMaannuuaall  llooccaatteedd  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  aatt  
hhttttpp::////wwwwww..uuhh..eedduu//ppllaannttooppss//eehhrrmm..  

  
DDeeffiinniittiioonnss  

  
AAnnaallyyttiiccaall  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee  --  TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  xx--rraayy  eeqquuiippmmeenntt  
uusseedd  ffoorr  xx--rraayy  ddiiffffrraaccttiioonn,,  fflluuoorreesscceennccee  aannaallyyssiiss,,  ssppeeccttrroossccooppyy,,  oorr  ppaarrttiiccllee  ssiizzee  
aannaallyyssiiss..  

  
FFaaiill--ssaaffee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  --  DDeessiiggnn  ffeeaattuurreess  tthhaatt  ccaauussee  bbeeaamm  ppoorrtt  sshhuutttteerrss  ttoo  cclloossee,,  oorr  
ootthheerrwwiissee  pprreevveenntt  eemmeerrggeennccee  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  bbeeaamm,,  uuppoonn  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  aa  ssaaffeettyy  oorr  
wwaarrnniinngg  ddeevviiccee..  

  
LLooccaall  ccoommppoonneennttss  --  PPaarrttss  ooff  aann  xx--rraayy  ssyysstteemm  tthhaatt  iinncclluuddee  aarreeaass  tthhaatt  aarree  ssttrruucckk  bbyy    
xx--rraayyss  ssuucchh  aass  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  hhoouussiinnggss,,  ppoorrtt  aanndd  sshhuutttteerr  aasssseemmbblliieess,,  ccoolllliimmaattoorrss,,  
ssaammppllee  hhoollddeerrss,,  ccaammeerraass,,  ggoonniioommeetteerrss,,  ddeetteeccttoorrss,,  aanndd  sshhiieellddiinngg,,  bbuutt  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  
ppoowweerr  ssuupppplliieess,,  ttrraannssffoorrmmeerrss,,  aammpplliiffiieerrss,,  rreeaaddoouutt  ddeevviicceess,,  aanndd  ccoonnttrrooll  ppaanneellss..  
  
OOppeenn--bbeeaamm  ccoonnffiigguurraattiioonn  --  AA  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee  iinn  wwhhiicchh  aann  iinnddiivviidduuaall  ccoouulldd  
aacccciiddeennttaallllyy  ppllaaccee  ssoommee  ppaarrtt  ooff  hhiiss//hheerr  bbooddyy  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  bbeeaamm  ppaatthh  dduurriinngg  
nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn..  
  
OOtthheerr  iinndduussttrriiaall  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinneess  --  TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  xx--rraayy  
eeqquuiippmmeenntt  ((iinncclluuddiinngg  ccaabbiinneett  xx--rraayy  eeqquuiippmmeenntt))  uusseedd  ffoorr  ccaatthhooddoolluummiinneesscceennccee,,  iioonn  
iimmppllaannttaattiioonn,,  ggaauuggiinngg,,  oorr  eelleeccttrroonn  bbeeaamm  wweellddiinngg..  
  
PPrriimmaarryy  bbeeaamm  --    IIoonniizziinngg  rraaddiiaattiioonn  wwhhiicchh  ppaasssseess  tthhrroouugghh  aann  aappeerrttuurree  ooff  tthhee  ssoouurrccee  
hhoouussiinngg  bbyy  aa  ddiirreecctt  ppaatthh  ffrroomm  tthhee  xx--rraayy  ttuubbee  llooccaatteedd  iinn  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  
hhoouussiinngg..  
  
SSaaffeettyy  ddeevviiccee  --  AA  ddeevviiccee  wwhhiicchh  pprreevveennttss  tthhee  eennttrryy  ooff  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  
bbooddyy  iinnttoo  tthhee  pprriimmaarryy  xx--rraayy  bbeeaamm  ppaatthh  oorr  wwhhiicchh  ccaauusseess  tthhee  bbeeaamm  ttoo  bbee  sshhuutt  ooffff  
uuppoonn  eennttrryy  iinnttoo  iittss  ppaatthh..  



  

  

XX--rraayy  ssyysstteemm  --  AA  ggrroouupp  ooff  ccoommppoonneennttss  uuttiilliizziinngg  xx--rraayyss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eelleemmeennttaall  
ccoommppoossiittiioonn  oorr  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  mmiiccrroossttrruuccttuurree  ooff  mmaatteerriiaallss..  
  
EEqquuiippmmeenntt  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
AA  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  oonn  aallll  ooppeenn--bbeeaamm  ccoonnffiigguurraattiioonnss..    AA  rreeggiissttrraanntt  
mmaayy  aappppllyy  ffoorr  aann  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aa  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  iiss  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  tthhee  TTAACC..    AAnnyy  ssuucchh  rreeqquueesstt  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ssaaffeettyy  
ddeevviicceess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  eevvaalluuaatteedd;;  tthhee  rreeaassoonn  eeaacchh  ooff  tthheessee  ddeevviicceess  ccaannnnoott  bbee  uusseedd;;  
aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  mmeetthhooddss  tthhaatt  wwiillll  bbee  eemmppllooyyeedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aann  aacccciiddeennttaall  eexxppoossuurree,,  iinncclluuddiinngg  pprroocceedduurreess  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  ooppeerraattoorrss  
aanndd  ootthheerrss  iinn  tthhee  aarreeaa  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssaaffeettyy  ddeevviicceess..  
  
OOppeenn--bbeeaamm  ccoonnffiigguurraattiioonnss  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aa  vviissiibbllee  iinnddiiccaattiioonn  ooff::  xx--rraayy  ttuubbee  
ssttaattuuss  ((OONN--OOFFFF))  llooccaatteedd  nneeaarr  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  hhoouussiinngg,,  iiff  tthhee  pprriimmaarryy  bbeeaamm  iiss  
ccoonnttrroolllleedd  iinn  tthhiiss  mmaannnneerr;;  aanndd//oorr  sshhuutttteerr  ssttaattuuss  ((OOPPEENN--CCLLOOSSEEDD))  llooccaatteedd  nneeaarr  
eeaacchh  ppoorrtt  oonn  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  hhoouussiinngg,,  iiff  tthhee  pprriimmaarryy  bbeeaamm  iiss  ccoonnttrroolllleedd  iinn  tthhiiss  
mmaannnneerr..    TThhee  xx--rraayy  ccoonnttrrooll  sshhaallll  pprroovviiddee  iinnddiiccaattiioonn  wwhheenneevveerr  xx--rraayyss  aarree  pprroodduucceedd..  
  
WWaarrnniinngg  ddeevviicceess  sshhaallll  bbee  llaabbeelleedd  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  ppuurrppoossee  iiss  eeaassiillyy  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  sshhaallll  
hhaavvee  ffaaiill--ssaaffee  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  
  
UUnnuusseedd  ppoorrttss  oonn  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee  ssoouurrccee  hhoouussiinnggss  sshhaallll  bbee  sseeccuurreedd  iinn  tthhee  cclloosseedd  
ppoossiittiioonn  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  wwiillll  pprreevveenntt  iinnaaddvveerrtteenntt  ooppeenniinngg..  
  
EEaacchh  rreeggiissttrraanntt  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  eeaacchh  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee  iiss  llaabbeelleedd  iinn  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  
mmaannnneerr  ttoo  ccaauuttiioonn  iinnddiivviidduuaallss  tthhaatt  rraaddiiaattiioonn  iiss  pprroodduucceedd  wwhheenn  eenneerrggiizzeedd..    TThhee  llaabbeell  
sshhaallll  bbee  aaffffiixxeedd  iinn  aa  cclleeaarrllyy  vviissiibbllee  llooccaattiioonn  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  uunniitt..  
  
OOnn  ooppeenn--bbeeaamm  ccoonnffiigguurraattiioonnss,,  eeaacchh  ppoorrtt  oonn  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  hhoouussiinngg  sshhaallll  bbee  
eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  sshhuutttteerr  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ooppeenneedd  uunnlleessss  aa  ccoolllliimmaattoorr  oorr  aa  ccoouupplliinngg  hhaass  
bbeeeenn  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ppoorrtt..  
  
EEaacchh  xx--rraayy  ttuubbee  hhoouussiinngg  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  iinntteerrlloocckk  tthhaatt  sshhuuttss  ooffff  tthhee  ttuubbee  
iiff  iitt  iiss  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssoouurrccee  hhoouussiinngg  oorr  iiff  tthhee  hhoouussiinngg  iiss  ddiissaasssseemmbblleedd..  
  
EEaacchh  xx--rraayy  ggeenneerraattoorr  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  wwiitthh  aa  pprrootteeccttiivvee  ccaabbiinneett  tthhaatt  lliimmiittss  lleeaakkaaggee  
rraaddiiaattiioonn  mmeeaassuurreedd  aatt  aa  ddiissttaannccee  ooff  55  cceennttiimmeetteerrss  ffrroomm  iittss  ssuurrffaaccee  ssuucchh  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  
ccaappaabbllee  ooff  pprroodduucciinngg  aa  ddoossee  iinn  eexxcceessss  ooff  00..55  mmiilllliirreemm  iinn  aannyy  oonnee  hhoouurr..  



  

  

  
AArreeaa  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
TThhee  llooccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  aann  aannaallyyttiiccaall  xx--rraayy  ssyysstteemm  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  aanndd  aarrrraannggeedd,,  
aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  ssuuffffiicciieenntt  sshhiieellddiinngg  oorr  aacccceessss  ccoonnttrrooll  ssuucchh  tthhaatt  nnoo  rraaddiiaattiioonn  lleevveellss  
eexxiisstt  iinn  aannyy  aarreeaa  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  llooccaall  ccoommppoonneenntt  ggrroouupp  wwhhiicchh  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  
ddoossee  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall  pprreesseenntt  iinn  tthhee  aarreeaa  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhee  ddoossee  lliimmiittss..      
  
RRaaddiiaattiioonn  ssuurrvveeyyss  ooff  aallll  aannaallyyttiiccaall  xx--rraayy  ssyysstteemmss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  sshhooww  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  uuppoonn  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt;;  ffoolllloowwiinngg  aannyy  cchhaannggee  
iinn  tthhee  iinniittiiaall  aarrrraannggeemmeenntt,,  nnuummbbeerr,,  oorr  ttyyppee  ooff  llooccaall  ccoommppoonneennttss  iinn  tthhee  ssyysstteemm;;  
ffoolllloowwiinngg  aannyy  mmaaiinntteennaannccee  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ddiissaasssseemmbbllyy  oorr  rreemmoovvaall  ooff  aa  llooccaall  
ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  ssyysstteemm;;  dduurriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  aalliiggnnmmeenntt  
pprroocceedduurreess,,  iiff  tthhee  pprroocceedduurreess  rreeqquuiirree  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  pprriimmaarryy  xx--rraayy  bbeeaamm  wwhheenn  
aannyy  llooccaall  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ddiissaasssseemmbblleedd  oorr  rreemmoovveedd;;  aannyy  ttiimmee  aa  vviissuuaall  
iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommppoonneennttss  iinn  tthhee  ssyysstteemm  rreevveeaallss  aann  aabbnnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn;;  oorr  
wwhheenneevveerr  ppeerrssoonnnneell  mmoonniittoorriinngg  ddeevviicceess  sshhooww  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  oovveerr  tthhee  
pprreevviioouuss  mmoonniittoorriinngg  ppeerriioodd  oorr  tthhee  rreeaaddiinnggss  aarree  aapppprrooaacchhiinngg  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ddoossee  
lliimmiittss..  
  
EEaacchh  aarreeaa  oorr  rroooomm  ccoonnttaaiinniinngg  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinneess  sshhaallll  bbee  ccoonnssppiiccuuoouussllyy  ppoosstteedd  
wwiitthh  aa  ssiiggnn  oorr  ssiiggnnss  bbeeaarriinngg  tthhee  rraaddiiaattiioonn  ssyymmbbooll  aanndd  tthhee  wwoorrddss  ““CCAAUUTTIIOONN  --  XX--
RRAAYY  EEQQUUIIPPMMEENNTT,,””  oorr  wwoorrddss  hhaavviinngg  aa  ssiimmiillaarr  iinntteenntt..  
  
OOppeerraattiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
OOppeerraattiinngg  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  aanndd  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  rraaddiiaattiioonn  
mmaacchhiinnee  ooppeerraattoorrss    NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ooppeerraattee  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinneess  iinn  
aannyy  mmaannnneerr  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  pprroocceedduurreess,,  uunnlleessss  tthhaatt  ppeerrssoonn  hhaass  
oobbttaaiinneedd  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy  OOffffiicceerr..  
  
NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbyyppaassss  aa  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  uunnlleessss  ssuucchh  ppeerrssoonn  hhaass  oobbttaaiinneedd  tthhee  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  RRaaddiiaattiioonn  SSaaffeettyy  OOffffiicceerr..    WWhheenn  aa  ssaaffeettyy  ddeevviiccee  hhaass  bbeeeenn  bbyyppaasssseedd,,  
aa  rreeaaddiillyy  ddiisscceerrnniibbllee  ssiiggnn  bbeeaarriinngg  tthhee  wwoorrddss  ““SSAAFFEETTYY  DDEEVVIICCEE  NNOOTT  
WWOORRKKIINNGG,,””  oorr  wwoorrddss  hhaavviinngg  aa  ssiimmiillaarr  iinntteenntt,,  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  rraaddiiaattiioonn  
ssoouurrccee  hhoouussiinngg..  
PPeerrssoonnnneell  RReeqquuiirreemmeennttss  
  



  

  

NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ooppeerraattee  oorr  mmaaiinnttaaiinn  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinneess  uunnlleessss  ssuucchh  
ppeerrssoonn  hhaass  rreecceeiivveedd  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteedd  ccoommppeetteennccee  iinn  tthhee  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  rraaddiiaattiioonn  hhaazzaarrddss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  tthhee  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee;;  
rraaddiiaattiioonn  wwaarrnniinngg  aanndd  ssaaffeettyy  ddeevviicceess  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee;;  
ooppeerraattiinngg  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinnee;;  ssyymmppttoommss  ooff  aann  aaccuuttee  
llooccaalliizzeedd  eexxppoossuurree;;  aanndd  pprrooppeerr  pprroocceedduurreess  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  aann  aaccttuuaall  oorr  ssuussppeecctteedd  
eexxppoossuurree  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhee  lliimmiittss..    AAllll  AAuutthhoorriizzeedd  UUsseerrss  iinncclluuddiinngg  tthhee  PPrriinncciippaall  
IInnvveessttiiggaattoorr  mmuusstt  aatttteenndd  aanndd  ppaassss  tthhee  UUHH  XX--rraayy  SSaaffeettyy  SShhoorrtt  CCoouurrssee..    TThhee  
PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr  mmuusstt  pprroovviiddee  ssppeecciiffiicc  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  xx--rraayy  
mmaacchhiinnee  aanndd  aassssoocciiaatteedd  rraaddiiaattiioonn  hhaazzaarrddss..    AAuutthhoorriizzeedd  UUsseerrss  mmuusstt  kknnooww  hhooww  ttoo  
uussee  aa  ssuurrvveeyy  mmeetteerr..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ooppeerraattiinngg  aanndd  tthhee  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  sshhaallll  
bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  nneeaarr  tthhee  xx--rraayy  mmaacchhiinnee..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  aassssiiggnneedd  rraaddiiaattiioonn  ddoossiimmeetteerrss,,  ffiinnggeerr  bbaaddggeess  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  
aanndd  sshhaallll  bbee  uusseedd  bbyy  ppeerrssoonnnneell  mmaaiinnttaaiinniinngg  aannaallyyttiiccaall  rraaddiiaattiioonn  mmaacchhiinneess  iiff  tthhee  
mmaaiinntteennaannccee  pprroocceedduurreess  rreeqquuiirree  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  pprriimmaarryy  xx--rraayy  bbeeaamm  wwhheenn  aannyy  
llooccaall  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  xx--rraayy  ssyysstteemm  iiss  ddiissaasssseemmbblleedd  oorr  rreemmoovveedd..  
  
SSeeccuurriittyy  
  
RRaaddiiaattiioonn  MMaacchhiinneess  sshhaallll  bbee  sseeccuurreedd  ffrroomm  uunnaauutthhoorriizzeedd  rreemmoovvaall..    DDeevviicceess  aanndd//oorr  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceedduurreess  sshhaallll  bbee  uusseedd  ttoo  pprreevveenntt  uunnaauutthhoorriizzeedd  uussee  ooff  rraaddiiaattiioonn  
mmaacchhiinneess..  
  


