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IEC 61331:2014, PŘIJATA PRO OOP/CE OZNAČENÍ, ZÁŘÍ 2016 
 
 

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) je mezinárodním standardem a orgánem pro 
nastavení shody ve všech oblastech elektrotechnologie. Níže uvádíme aktualizovaný časový 
rozvrh a diskuse o účincích nových evropských norem, se zaměřením zejména na status 
stávajících výrobků, které již byly certifikovány podle označení CE před lednem 2017 a které 
lze prodávat v EU souběžně s novými výrobky certifikovanými podle nových standardů. 
Je velmi důležité rozlišit nebo oddělit nařízení v Evropě, která se týkají všech osobních 
ochranných prostředků (OOP), jejichž ochrana proti ionizujícímu záření je na jedné straně 
(komplex, třída III), od normy IEC, která je vytvořena pro Notified bodies (které certifikují a 
vydávají štítky CE), jako vhodný standard pro měření a označování. 

 
 

 

NOVÁ NAŘÍZENÍ EU & 
ZMĚNY STANDARDŮ 

 
Došlo ke 2 změnám: 
 

1. První byla změna směrnice IEC 61331 (části 
1 a 3) na novější IEC 61331:2014  
(části 1 a 3), která lépe popisuje měření 
veškeré radiace včetně fluorescence (dříve 
opomíjené), jinou a širší metodologií ("IBG" 
= geometrie inverzního paprsku)  
v části 1, a výslednou změnu označení (část 
3), která nyní také zachycuje a specifikuje 
další produkty a jejich min mm Pb / LEV.  
 
Konzistentní laboratorní testování a interní 
výsledky při používaní nových standardů 
nebo metod se ukázaly jako obtížné, takže 
v červenci 2016 byla vydána "Lab Guidance 
Note", která zahrnuje pokyny laboratořím 
pro takové testování. 
 
V současné době existuje pouze jedna 
laboratoř (celosvětově) akreditovaná pro 
tato testování (PTB, Braunschweig, 
Německo - v podstatě Německá laboratoř 
fyziky) pro certifikaci CE označení. Je nutné 
si uvědomit, že norma IEC (stará nebo nová) 
nemá žádnou platnost sama  
o sobě, a vypršení platnosti staré normy  
v červnu 2017 nic nezmění. Jedná se  
o její přijetí podle nařízení o OOP, což je 
povinná část. 
 
 

 

IEC 61331: 2014 byla zveřejněna v květnu 2014 a 
byla přijata v nezměněné a neharmonizované 
podobě jako evropská norma EN 61331:2014  
v říjnu 2014. Notified bodies pro OOP přijaly 
nařízení pro CE certifikaci/označování nových 
výrobků až v září 2016 a dále zahrnuly 
dodatečný požadavek na laboratorní testování. 
Toto přijetí NB je účinné od ledna 2017. 
 
 
2. Druhou regulační změnou počátkem roku 

2017 byla změna stávající směrnice OOP 
(89-686 ES) ze strany Evropské komise ze 
stavu směrnice Evropské rady (CD) na 
skutečné nařízení EU s účinností od dubna 
2018 s povoleným přechodným rokem pro 
staré výrobky do dubna 2019. Staré OOP 
byly posuzovány podle staré CD 89-686-EC a 
nyní spadají pod nové nařízením EU 
2016/425. To samo o sobě má malý vliv na 
zástěry k ochraně proti rentgenovému 
zářením (s výjimkou konečného data pro 
prodej zástěr dle starých norem). 

Tyto změny se týkají samozřejmě pouze 
Evropy, kde je vyžadováno označení CE. 
Neovlivňují trh USA nebo ostatní země. Jiné 
země mají obvykle místní normy pro OOP, a 
to bez použití standardů IEC nebo jiných. 
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DOPAD NA VÝROBKY 
 

Podle našich nejlepších znalostí a testování, VŠECHNY víceprvkové 
odlehčené materiály (bezolovnaté nebo kompozitně olovnaté) neobstojí  
při nových testovacích metodách podle IEC. Jediným technickým řešením je  
použití dvou vrstev, jako v případě našich výrobků Xenolite Strata,  
kdy vnější vrstva zachycuje střední a nízkou energii spektra  
a vnitřní vrstva (obvykle olovo, bizmut, wolfram atd.) netlumí 
pouze vyšší energetické záření, ale také „pohlcuje“ významné 
hodnoty fluorescence z první vrstvy (to bylo předtím nemožné  
u víceprvkových materiálů). 
 

Takové dvouvrstvé materiály jsou lehčí než materiály na bázi 100 %  
olova, ale ne tak lehké jako současné víceprvkové materiály.  
Není pravdou, že pouze 100% olovnaté materiály budou vyhovovat 
nové IEC normě. * 
Dvouvrstvé materiály mohou být částečně olovnaté nebo  
i bez olova. Například bizmut může rovnocenně nahradit olovo při 
stejnému účinku i hmotnosti. 
 

Ve všech výše uvedených případech budou odpovídat výrobky  
z materiálů na bázi 100% olovo novým standardům. 
 

Jelikož máme náš bezolovnatý dvouvrstvý materiál Strata 
více než 5 let certifikovaný dle starých směrnic, nedávno jsme  
se podřídili i novému standardu. 
 
Protože jsme přesvědčeni o kvalitě našich výrobků, 
nabízíme od října 2017 tříletou záruku na všechny  
naše ochranné materiály. 
 
Každá společnost, která prodávala dvouvrstvý materiál 
s certifikací (BTTG) před vydáním Lab Guidance Note 
v červenci 2016 a přijaté Notified Bodies v září 2016 
bude muset znovu projít certifikací. 
 

*Schoepf, Pichler, Fortschr Roentgenstr 2016 1188, 768-775 
 

 

  

  

V případě otázek prosím kontaktujte: 
 
Medical Imaging Systems s.r.o. 
Václavské námësti 66 
CZ – 11000 Praha 

→     info@mis-msm.de 

nebo  
  Martin Lilley, technický ředitel Lite Tech, Inc. 
  →     info@xenolitexray.com 
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