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پیشگفتار

در صنایع خودرو سازی ،کارخانجات فوالد ،ماشین سازی ،پتروشیمی ،سیمان و لوله سازی تکنولوژی هسته ای

و منابع محصور رادیواکتیو کاربرد گس��ترده ای دارند که از آن جمله می توان به موارد بهینه س��ازی و کنترل
فرآیندهای صنعتی ،تش��خیص مشکالت در عملکرد تأسیس��ات ،آزمایش اجزاء صنعتی ،بکارگیری آزمون های
غیر مخرب و آنالیز ترکیبات و ساختار مواد اشاره نمود.
اساسی ترین رکن از ارکان بهداشت و حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان آگاهی از مقدار اشعه موجود در محیط
و تعیین میزان پرتو دریافتی اس��ت تا در نهایت تدابیر متناس��ب با آن اتخاذ ش��ود .عدم رعایت نکات ایمنی در
طول کار با پرتوهای یونس��از می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای پرتوکاران ،مردم ،محیط زیس��ت و حتی
نس��ل های بعد به همراه داش��ته باشد ،لذا تدوین راهنما و اعمال آیین نامه ها و استانداردهای حفاظت در برابر
پرتو جهت اس��تفاده بهینه و ایمن این پرتوها در زمینه های مختلف صنعتی و تش��خیصی – درمانی امری الزم
و ضروری می باشد.
این راهنما براساس استاندارد پایه حفاظت در برابر اشعه تدوین گردیده است و هدف اصلی این مستند ،ضمن
آش��نایی اولی��ه با کاربرهای رایج پرتوها در صنایع ایران ،ارائ��ه راهنمایی های الزم در خصوص بکارگیری ایمن
منابع پرتو در کاربردهای صنعتی به منظور پیش��گیری از آثار قطعی و کاهش آثار احتمالی پرتوگیری ناش��ی از
این کاربردها است.
در راس��تاي ارتقاء س��طح آگاهي متخصصين بهداش��ت حرفه اي و طب كار بهره گيري از آخرين دستاوردهاي
علمي از مهمترين راهكارها محس��وب مي شود بهمين مناسبت مركز سالمت محيط و كار با استفاده از تجارب
و علم متخصصين و اس��اتيد محترم اقدام به تهيه و تدوين رهنمودهاي تخصصي بهداش��ت حرفه اي و طب كار
نموده است كه قابل استفاده براي همكاران در سراسر كشور ،ساير ارگان ها و دستگاه هاي اجرايي و همچنين
عموم جامعه بوده اس��ت در اين خصوص بمنظور حصول به هدف فوق ،راهنماي حاضر تحت عنوان «راهنماي
شرایط بهداشت کار و کنترل تشعشعات یونیزان در صنایع فلزی (فوالد ،خودرو سازی ،ماشین سازی)» تدوين
و منتشر گرديده است كه بدينوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود تا با
ارائه نظرات و پيشنهادات خود اين مركز را در برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالي و كاربردي بودن آن براساس
نيازهاي جامعه ياري نمايند .به منظور دسترسي بيشتر كاربران اين راهنما بر روي تارگاه هاي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز
س�لامت محيط و كار قرار خواهد گرفت .در انتها وظيفه خود مي دانم از زحمات كليه دس��ت اندركاران تهيه و
تدوين اين راهنما صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
دكتر خسرو صادق نيت
رئيس مركز سالمت محيط و كار
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 -1مقدمه

با توجه به اس��تفاده روزافزون از مواد پرتوزا و دس��تگاه های پرتوس��از در صنایع مختلف ،رسيدگي

به مس��ئله حفاظت و ايمني در برابر پرتوها و بررس��ي حوادث ناش��ي از اين روش ها براي کارکنان
مرتبط ،امري حياتي است.
امروزه تكنولوژي هس��ته اي داراي كاربردهاي متع��دد در علوم و فنون مختلف از قبيل توليد برق،
مقاصد نظامي ،صنعت ،پزشكي ،كشاورزي و پژوهشي و در پاره اي اوقات اجتناب ناپذير ،مي باشد.
همانند ديگر مظاهر تكنولوژي ،تكنولوژي هس��ته اي نيز با محدوديتها و عوارضي مواجه مي باش��د.
ارتباط بین سالمت کارگر ،نوع کار و محیط کار موضوع ایمنی و بهداشت شغلی را در بر می گیرد.
در این مدرک سعی شده هر یک از این عوامل در کاربرهای صنعتی پرتوها ،دقیقا مورد بررسی قرار گیرد
و روشهای مناسبی جهت به حداقل رساندن آثار مخرب پرتوها در حین استفاده از آنها ،ارائه گردد.

 -2کلیات

هدف اصلی از تدوین این مستندات ،ضمن آشنایی اولیه با کاربردهای رایج پرتوها در صنایع ایران،
ارائ��ه راهنمایی های الزم در خصوص بکارگیری ایمن منابع مختلف پرتو در کاربردهای صنعتی به

منظور پیشگیری از آثار قطعی و کاهش آثار احتمالی پرتوگیری ناشی از این کاربردها است.

 -3استاندارد پایه حفاظت در برابر اشعه

 1-3توجیه پذیری

هیچگونه فعالیت پرتوی یا منابع آن مجاز نیس��ت مگرآنکه س��ود حاصل ازآن در مقایس��ه با اثرات
زیانباری که ممکن اس��ت برای افراد یا جامعه داش��ته باش��د با در نظر گرفتن موازین اقتصادی و
اجتماعی آشکار باشد.
فعالیت های زیر توجیه پذیر نیستند:
افزودن مواد پرتوزا در مواد غذائی و آش��امیدنی (به جز برای اهداف پزشکی) ،آرایشی ،اسباب بازی
و جواهر و زینت آالت
 2-3بهینه سازی
در رابطه با پرتوگیری از هر منبع پرتو در فعالیت پرتوی ،حفاظت و ایمنی باید طوری بهینه گردد که:

2

راهنمای شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات يونيزان در صنايع فلزي ...

دز فردی ،تعداد افراد پرتودیده و احتمال پرتوگیری هر چه کمتر و قابل توجیه باشد( .به استثنای
پرتوگیری بیمار در رادیوتراپی)
اصوال مسیرهای پرتوگیری عبارتند از:
الف -پرتوگیری خارجی ،ناشی از پرتوگیری مستقیم از منابع پرتو خارج یا آلودگی بدن ،تجهیزات
و اماکن.
ب -پرتوگیری داخلی ،ناش��ی از ورود مواد پرتوزا به داخل بدن از طریق استنش��اق ،بلع ،زخم باز و
پوست.
ب��ا توجه به خصوصی��ات منابع پرتوزای رایج در صنایع مورد بحث ،مهمترین مس��یر پرتوگیری ،به
صورت مستقیم از منابع پرتو خارج از بدن انسان یا پرتوگیری خارجی ،می باشد و امکان پرتوگیری
داخلی ،تقریبا وجود ندارد .فقط در صورت آس��یب دیدن کپسول چشمه های پرتوزا امکان آلودگی
بدن یا تجهیزات و پرتوگیری از طریق آلودگی خارجی وجود دارد لذا در بخش آخر کتاب ،به صورت
خالصه روش های رفع آلودگی بدن ارائه شده است.
جهت کاهش پرتوگیری خارجی ناشی از چشمه های بسته یا دستگاه های اشعه ایکس ،روشهاي
زير مورد استفاده قرار ميگيرد:
افزايش فاصله بين منبع پرتو و افرادي كه در معرض آن قرار دارند( .عامل فاصله)
ايجاد حفاظ مناسب بين منبع پرتو و افرادي كه در معرض آن قرار دارند( .عامل حفاظ)
به حداقل رساندن زمان پرتوگيري افراد (عامل زمان)

شکل  -1روش های کاهش پرتوگیری خارجی
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خالصه روشهاي فوق در زير ذكر ميگردد:
 1-2-3عامل فاصله
با افزايش فاصله از منبع پرتو آهنگ دز چش��مهكاهش مييابد .اگر اندازه منبع پرتوكوچك باش��د
(مانند :سنجشگرها) ،آهنگ دز متناسب با عكس مجذور فاصله كاهش مي يابد .در رابطه زير
و

2

I

آهنگ دز در فاصله هاي به ترتیب  d1و  d2از منبع پرتو هستند:
2
1

d

X d2
2

2

`1

I

I =I
1

براس��اس رابطه باال ،اگر آهنگ دز معادل در فاصله يك س��انتي متري  100 mGy/hباشد در فاصله
 10سانتي متري اين مقدار معادل  1 mGy/hو در فاصله  1متري معادل  0/01 mGy/hخواهد بود.
اس��تفاده از اين قانون در كاهش دز دريافتي از منابع پرتو بس��يار مفي��د خواهد بود .به اين ترتيب
مالحظه مي ش��ود كه ضخامت محل نگهداري چشمه و يا كانتينر آن ،با توجه به مواد ویژه حفاظ،
از نقشی تعیین کنننده در مقدار پرتوهاي منتشره در نقاط مختلف سطح آن برخوردار است .حتی
ب��ا افزايش فاصله (بدون حفاظگذاري) و با ق��رار دادن منبع پرتو در درون محفظه ای از قبیل یک
چهارچوب یا حصار فلزي می توان در برخی موارد آهنگ دز را در سطح حصار به حد الزم براساس
ضوابط اين دستورالعمل كاهش داد بدون آنکه الزاميبه استفاده از حفاظ سازی باشد.
به عالوه اس��تفاده از انبر چش��مه گیر كه دارای دس��ته هاي بلند هس��تند در جابجايي منابع پرتو
مي تواند مانع از نزديك شدن دستها و بدن به منبع پرتو و در نتيجه مانع پرتوگيري زیاد آنها شود.
در مجم��وع ،حف��ظ فاصله مناس��ب از منبع چش��مه اغلب مق��رون به صرفه تري��ن روش كاهش
پرتوگيري است.

شکل  -2کاهش آهنگ دز به نسبت عکس مجذور فاصله
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 2-2-3عامل حفاظ
براي حفاظ گذاري مناسب در برابر هر نوع پرتو ،موارد خاصي وجود دارد كه به گونه آشكاري پرتوها
را ج��ذب و ي��ا آنها را تضعيف م��يكنند كه در نهايت منجر به كاهش ميزان پرتو ميش��ود .براي
حفاظ گذاري در برابر پرتوهاي گاما موادي كه داراي عدد اتمي بزرگ هس��تند مفيدتر و موثرترند.
به اين ترتيب س��رب ،تنگستن و اورانيوم تهي شده در ساخت كانتينرهاي اينگونه چشمه ها به كار
ميروند .در مواردی که محدوديت حجم و وزن برای حفاظ وجود ندارد اس��تفاده از موادی با عدد
اتمی پایین تر از قبیل س��یمان کامال توجیه پذیرخواهد بود .اشعه ایکس تک انرژی و یا اشعه گاما
در عبور از حفاظ به صورت نمایی تضعیف می گردد:
 =Iشدت عبوری پس از حفاظ

I = I o e − mx

 =Ioشدت قبل از حفاظ
 =µضریب تضعیف خطی
 =xضخامت ماده حفاظx

شکل  -3کاهش شدت پرتو با توجه به ضخامت و ضریب کاهش خطی حفاظ

پرتوهای  aدر اثر برخورد با مولکول های هوا به س��رعت انرژی از دس��ت می دهند .بنابراين نيازی
به حفاظ برای مهار آنها نيست.
براي حفاظگذاري پرتوهاي بتا ،استفاده از موادي كه داراي عدد اتمی کمتر هستند مانند :ورقه هاي
شيش��هاي فلزي و پرس��پكس ارجحيت دارند مثال پرس��پكس اگر طوري قرار داده شود كه بتواند
پرتوهاي بتا را جذب كند ميتواند موجب كاهش ش��دت تابش ترمزي توليد ش��ده گردد .اینگونه
مواد باید در برابر مقادیر باالی پرتودهی مقاوم باشند.
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دو عامل مؤثر در طراحی حفاظ :b
 )1برد بيش��ينه پرتوهای ( bمس��افتی که پرتوهای بتا به طور مس��تقيم در ماده طی می کنند تا
متوقف شوند).
 )2تابش ترمزی
مناسب ترين حفاظ برای مهار پرتوهای  bاز دو اليه تشکيل می شود:
اليه اول :ماده ای با عدد اتمی کوچک مانند پالکس��ی گالس يا پالس��تيک با ضخامت زياد ،برای
متوقف کردن پرتوهای بتا (الکترون ها).
اليه دوم :ماده ای با عدد اتمی بزرگ مانند سرب برای تضعيف پرتوهای  xتوليدی.

شکل  -4تابش ایکس ترمزی در نتیجه برخورد با حفاظ سنگین

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترونی با توجه به نکات زیر انجام می شود:
 üنوترون ها بار الکتريکی ندارند.
 üبيشينه انتقال انرژی وقتی رخ می دهد که نوترون با هسته اتم هيدروژن برخورد کند.

شکل  -5برخورد نوترون سریع به هیدروژن و تبدیل به نوترون حرارتی
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 üبا افزايش عدد جرمی ميزان کندکنندگی آنها کوچک می ش��ود .بنابراين برای حفاظ گذاری در
برابر نوترون ها از مواد هيدروژن دار مانند آب يا پارافين استفاده می شود.
 üجذب نوترون در حفاظ توليد گاما می کند.
حفاظ چشمه های نوترونی از دو اليه تشکيل می شود:
 )1اليه ای از مواد هيدروژن دار
 )2اليه ای از مواد سنگين مانند سرب
 3-2-3عامل زمان
در صورتي كه ميزان پرتودهي در محل حضور افراد بيش از حد دز تعيين شده در اين دستورالعمل
باشد زمان پرتوگيري افراد بايستي به نحوي كاهش يابد كه دز دريافتي توسط هر فرد بيش از حد
دز تعيين شده نباشد .با توجه به آهنگ دز محیطی اندازه گیری شده یا محاسبه شده و زمان حضور
در یک شرایط مشخص می توان دز دریافتی افراد را تعیین نمود.
آهنگ دز × زمان پرتوگيري= دز كل
از ای��ن رابطه می ت��وان دریافت که هر چه زمان افزایش یابد ،پرتوگیری به طور مس��تقیم افزایش
می یابد( .البته تصحیح پرتوزایی با توجه به گذشت زمان را باید در نظر داشت)
 3-3دز محدود شده
به جز پرتوگیری پزشکی ،برای بهینه سازی حفاظت و ایمنی باید دز محدود شده اعمال گردد .دز
محدود شده باید از مقادیر تعیین شده توسط واحد قانونی و از حد دز تجاوز نکند .دز موثر مردم با
در نظر گرفتن پرتوگیری از سایر منابع از حد دز تجاوز نکند.
• دز نبايد از حدهاي مشخص شده در  ICRP60و استانداردها تجاوز نمايد.
• حدهاي دز ،حدهاي مجاز براي دز نيست.
• حدهاي دز ،براي پيش��گيري از اثرات قطعي و محدود كردن اثرات آماري (در س��طح قابل قبول)
تعيين شده اند.
برای پرتوگیری پزشکی حد دز بکار نمی رود.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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جدول  -1حدود دز
ﺣﺪ �� ﺑﺮ�� ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺎ��ﻣﻮ��� ��
ﺣﺪ �� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﻣﺮ��

ﺣﺪ �� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻐﻠﻲ

ﺳﻨﻴﻦ  18-16ﺳﺎ�
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ �� ﻣﻮﺛﺮ ��  5ﺳﺎ� ﻣﺘﻮ�ﻟﻲ
20 mSv/y
�� ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 50 mSv/y

�� ﻣﻌﺎ�� �� ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ
150 mSv/y
�� ﻣﻌﺎ�� �� �ﺳﺖ� ﭘﺎ � ﭘﻮﺳﺖ
500 mSv/y

�� ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 1 mSv/y
�� ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎ  �� 5 mSvﻳﻚ ﺳﺎ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮ�� ﺑﺮ �ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ��  1mSv/yﺗﺠﺎ��
ﻧﻜﻨﺪ.
�� ﻣﻌﺎ�� �� ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ
15 mSv/y
�� ﻣﻌﺎ�� �� �ﺳﺖ� ﭘﺎ � ﭘﻮﺳﺖ
50 mSv/y

�� ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 6 mSv/y

�� ﻣﻌﺎ�� �� ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ
50 mSv/y
�� ﻣﻌﺎ�� �� �ﺳﺖ� ﭘﺎ � ﭘﻮﺳﺖ
150 mSv/y

 -4اصطالحات و تعاريف

آستانه بررسی :مقداری از یک کمیت مانند دز موثر ،ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد
سطح یا حجم است که برای مقادیر بیشتر از آن ،باید بررسی الزم انجام پذیرد.

آستانه اقدام :آستانه اقدام مقداري است بر حسب آهنگ دز كه اگر از آن تجاوز شود بايد اقدامات
حفاظتي الزم جهت کاش آهنگ دز یا غلظت پرتوزایی انجام گيرد.
آسیب :کلیه صدمات ناشی از پرتوگیری گروهی از مردم و نسلهای بعدی آنها از منبع پرتو

الكترون ولت :انرژي كه بايد به يك الكترون داد تا از اختالف پتانس��يل يك ولت عبور كند .اغلب

براي بيان مقدار انرژي الكترون از اين يكا اس��تفاده مي شود .(eV).ساير يكاها MeV ،keV :و.....
ي��ك الكترون ولت=  1/6×10-19ژول یک .جهت بیان ان��رژی در کاربردهای پرتوی از الكترون ولت
استفاده می شود.
آلودگی :وجود ناخواس��ته م��واد پرتوزا درون یا روی یک ماده یا بدن انس��ان یا هر جای دیگر که
مي تواند زیانآور باشد.
اس�تاندارد :اس��تاندارد بهمجموعهای از قواعد ،ضوابط ،دستورالعمل ها یا روش های آزمایش که
توس��ط گروه واجد صالحیت تعیین ،تدوین ،تصویب و منتش��ر ميش��ود ،اطالق ميگردد .در این
مجموعه منظور از اس��تاندارد ،مدارکی هستند که براساس اس��تانداردهای بین المللی یا ملی تهیه
شده باشند.
اقدام حفاظتی :مداخله به منظور جلوگیری و یا کاهش دز مردم در شرایط پرتوگیری ممتد یا سانحه.

8

راهنمای شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات يونيزان در صنايع فلزي ...

پرتوهای یونساز :از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه ،پرتوهائی که قادر به ایجاد جفت یون در مواد
بیولوژیکی ميباشند.
پرتوزائی :کمیت  ،Aبرای مقداری از یک رادیونوکلئید (عنصر پرتوزا) در تراز انرژی و زمان معین
که به صورت زیر تعریف ميگردد:
A= dN/dt
که در آن  dNارزش انتظاری تعداد واپاشی خود به خودی هسته در تراز انرژی معین و در زمان dt
می باش��ند .یکای پرتوزائی در سیستم  SIعکس ثانیه ( )1/sاست که بکرل ( )Bqنامیده ميشود.
واحد قدیمی تر کوری ( )Ciاست1Ci=3/7×10-10Bq .

پرتوگیری ( :)Exposureعمل یا شرایط قرار دادن یا قرار گرفتن در معرض تابش پرتو .پرتوگیری
میتواند ش��امل پرتوگیری خارجی (از منابع خارج بدن) یا پرتوگیری داخلی (از منابع داخل بدن)
باشد .پرتوگیری را ميتوان به صورت پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه ،یا به صورت پرتوگیری
شغلی ،پزشکی و مردم و در شرایط مداخله به صورت پرتوگیری اورژانس یا ممتد طبقه بندی نمود.
پرتوگیری شغلی :پرتوگیری کارکنان به هنگام کار با منابع پرتو.

پرتوگی�ری ع�ادی :پرتوگیری قابل انتظار در ش��رایط عادی کار با منابع پرت��و ،با در نظر گرفتن

پرتوگیری های ناشی از سوانح جزئی قابل کنترل.
پرتوكار :به شخص حقيقي اطالق می گردد که با منابع پرتو به طور فیزیکی در ارتباط باشد.

ي گفته مي شود كه حاوي و يا آلوده به مواد
پس�مان پرتوزا :پس��مان پرتوزا يا زباله اتمي ب ه مواد 
پرت��وزا در غلظ��تهاي بيش از ميزان متعارفي كه توس��ط مقامات قانوني تعيين ميش��ود بوده و
هيچگونه اس��تفاده بعدي براي آنها در نظر گرفته نش��د ه و رفع آلودگي از آنها اقتصادي و مقرون به
صرفه نميباشد.
چش�مه بس�ته :ماده پرتوزائی که درون یک محفظه مس��دود جای گرفته یا ذرات آن کامال بهم
متصل و جامد باش��د به طوری که در اثر فرس��ایش یا اش��تباهات قابل پیش بینی ،مواد پرتوزا در
کاربرد مورد نظر نشت نکند.
دارنده پروانه :به شخص حقيقي يا حقوقي اطالق ميشود كه براساس قوانين كشور مسئوليت و
اختيارات الزم جهت انجام فعالیت خاصی را داشته باشد.
دزيمت�ر فردي :به هرگونه وس��يله اي اطالق ميش��ود كه جهت اندازه گي��ري ميزان پرتوگيري
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پرتوكاران بكار رود .نظير :فيلم بج TLD ،و دزيمتر قلمي
دزيمتر محيطي :وسيلهاي است كه جهت اندازه گيري آهنگ دز در محيط كار با پرتو بكار مي رود.

دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه صنایع :دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي
غیر پرتونگاری يا معادل آن كه مورد تاييد واحد قانوني باشد.
دستگاه پرتوساز :دستگاههاي توليد كننده پرتو ايكس كه در امور غیر پزشكي مورد استفاده قرار
ميگيرد .هر المپ پرتو ايكس در محدوده موضوع اين مجموعه به تنهايي به عنوان يكدس��تگاه
محسوب مي گردد.
دارن�ده پروان�ه :متقاض��ی که پروانه فعالیت پرتوی با منبع خاص به او اعطا ش��ده اس��ت و واجد
صالحیت جهت فعالیت پرتوی با منبع به ویژه در رابطه با حفاظت و ایمنی باشد.
ت هایی نظیر دز جذبی،
دز :معیاری برای بیان دریافت یا جذب پرتو که بر حسب مورد ،توسط کمی 
دز عضو ،دز معادل ،دز موثر و  ...بکار می رود .در اغلب موارد ،عبارات مکمل مربوط به دز در صورت
غیر ضروری بودن حذف می گردند.
دز معادل:کمیت

T ,R

H

که به صورت زیر تعریف می شود:
• wR

که در آن

D

T ,R

میانگین دز جذبی از پرتو  Rدر عضو یا بافت  Tو

در صورتی که میدان پرتو ترکیبی از پرتوها با مقادیر مختلف

w

R

H =D

T ,R

w

R

T ,R

ضریب وزنی پرتو  Rاست.

باشد .دز معادل برابر است با:

= ∑ R wR • DT , R

T

H

یکای دز معادل  J/kgاست که سیورت ( )Svنامیده می شود.
دز موثر :کمیت  Eکه به صورت مجموع حاصلضرب دزهای معادل هر بافت در ضریب وزنی بافت
مربوطه تعریف می شود.

که در آن

T

H

دز معادل در بافت  Tو

زیر حاصل می شود:

E = ∑T wT • H T

w

T

ضریب وزنی بافت  Tاست .از تعریف دز معادل رابطه

E = ∑T wT • ∑R wR • DT ,R
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w

R

ضری��ب وزنی پرتو  Rو

D

T ,R

میانگین دز جذب��ی از پرتو  Rدر عضو یا بافت T

است .یکای دز موثر  J/kgاست که سیورت ( )Svنامیده می شود.
حفاظ�ت و ايمن�ي :حفاظت افراد جامعه در برابر پرتوهاي يونس��از يا م��واد پرتوزا ،ايمني منابع و
راهه��اي دس��تيابي به حفاظت و ايمني از قبيل بهكارگيري دس��تگاهه��ا و روشها جهت كاهش
پرتوگيري مردم و ريس��ك آنها به ”هرچه كمتر موجه ش��دني“ و كمتر از دز محدود ش��ده و ايجاد
ي از سوانح و تعديل عواقب آن.
ت پيشگير 
تدابير الزم جه 
سانحه پرتوی :مطابق با استاندارد پايه حفاظت در برابر اشعه هرگونه وضعيت ناخواسته در نتيجه
نقص فنی ،خطای کاری و يا س��اير اش��تباهات که پيامد آن از نقطه نظر حفاظت و ايمنی به علت
پتانسيل پرتوگيری غير عادی قابل اغماض نباشد سانحه پرتوی تلقی می شود.
كپس�ول چش�مه :ماده پرتوزايي كه درون يك محفظه مس��دود جاي گرفته يا ذرات آن كام ً
ال به
هم متصل و جامد باش��ند به طوري كه در اثر فرسايش و اشتباهات قابل پيش بيني مواد پرتوزا در
كاربرد مورد نظر نشت نكنند.
نیمه عمر :مدت زمانی است که طی آن پرتوزایی یک رادیوایزوتوپ به نصف مقدار اولیه اش می رسد.

 -5اهمیت و جایگاه اين نوع مشاغل در اقتصاد و نیروی کار کشور

هدف س��اخت و سازهای پیشرفته ،تولید محصوالت کیفی و تا حد امکان اقتصادی است که تا حد
امکان با بکارگیری انواع فرآیندها ،جهت به حداقل رس��انیدن آثار مضر برای محیط زیس��ت تهیه

می شوند .این فرآیندها دارای حداکثر بازدهی در استفاده از انرژی و مواد و حداقل تولید محصوالت
پسماند است .پرتوها در موارد زیر دارای کاربرد صنعتی می باشند:
• بهینه سازی و کنترل فرآیندهای صنعتی
• تشخیص مشکالت در عملکرد تاسیسات
• آزمایش اجزاء صنعتی با بکارگیری آزمونهای غیر مخرب
• آنالیز ترکیبات و ساختار مواد
با توجه به مجوزهای صادره توس��ط مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به عنوان واحد قانونی صدور
پروانه اشتغال و مجوز کار با منابع پرتو ،در حال حاضر:
• حدود  300مرکز در زمینه پرتونگاری صنعتی فعال هس��تند و در این مراکز حدود  600دوربین
پرتونگاری صنعتی حاوی چش��مه ایریدیم  192با مجموع پرتوزایی حدود  60000کوری و حدود
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 100دس��تگاه اشعه ایکس مش��غول به کار هستند .صنایع پتروش��یمی ،نفت و گاز ،خودروسازی،
لوله سازی و ماشین سازی بیشترین استفاده کنندگان این کاربرد می باشند.
• حدود  110مرکز دارای انواع کمیت س��نج پرتوی هستند در این مراکز انواع منابع پرتو به عنوان
قسمتی از سیستم ضخامت سنج ،سطح سنج ،رطوبت سنج و دانسیته سنج به کار گرفته می شوند.
صنایع شیمیایی ،پتروشیمی ،پاالیشگاه ،کارخانجات تولید سیمان ،صنایع تولید نوشابه ،کارخانجات
فوالد ،مس و تقریباً عموم صنایع ،به نوعی از این کاربرد بهره مند می شوند.
• حدود  120مرکز از آناالیزرهای اشعه ایکس و نوترون آناالیزر استفاده می کنند.
• بی��ش از  4000پرتوکار در کاربردهای مختلف پرتوها در صنعت تحت برنامه مونیتورینگ فردی
قرار دارند.
با عنایت به موارد باال ضروریس��ت ضمن آش��نایی با این کاربردها و منابع پرتو رایج در آنها ،با اصول
اولیه حفاظت و بهداشت در هریک از این کاربردها نیز آشنا شد .این مسئله منجر به بکارگیری ایمن
این منابع و کاربردها و حرکت در جهت بهینه سازی فعالیت پرتوی می باشد.

 -6کاربردهای منابع پرتو درصنعت

در این قس��مت س��عی ش��ده اس��ت که کاربردهای پرتوی رای��ج در صنایع فوالد ،خودروس��ازی،

ماشین س��ازی ،پتروش��یمی ،سیمان ،لوله س��ازی ایران مورد بحث قرار گیرد .بدیهی است با توجه
به گس��تردگی فنون و علوم پرتوی و نیاز مندیهای صنعت ،کاربردهای متنوع دیگری نیز در س��ایر
کشور ها رایج است.
 1-6رادیوگرافی صنعتی
رادیوگرافی صنعتی یکی از رایج ترین آزمون های غیر مخرب ،جهت بررس��ی عیوب داخلی قطعات
ساخته شده یا کنترل فرآیندهای اتصال قطعات نظیر جوشکاری می باشد .این روش در کارخانجات
صنعتی به عنوان قس��متی از فرآیند کنترل کیفی قطعات در حال تولید یا تولید ش��ده ،بکارگرفته
می ش��ود .همچنین جهت اطمینان از س�لامت خطوط لوله کاربرد وسیعی دارد .کاربرد این روش
را در صنایع لوله س��ازی ،صنایع ماشین س��ازی ،خودروسازی ،الستیک سازی ،صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی ،صنایع شیمیایی ،صنایع قالب سازی و ریخته گری فلزات و صنایع الکترونیک به راحتی
می توان مش��اهده نمود .پرتو مورد استفاده در پرتونگاری از جنس امواج الکترومغناطیسی با طول
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موج بسیار کوتاهتر نسبت به نور مرئی می باشد .منبع تولید این پرتو می تواند چشمه های پرتوزا
یا دستگاه اشعه ایکس باشد.

شکل  -6طول موج و فرکانس امواج الکترومغناطیسی

در ای��ن روش قطعه م��ورد آزمایش بین منبع پرت��و و فیلم رادیوگرافی قرار می گیرد .قس��متهای
ضخیمت��ر و یا دارای چگالی حجمی بیش��تر فوتونهای بیش��تری را جذب نم��وده و در نتیجه فیلم
رادیوگرافی در این قس��متها دارای دانس��یته نوری پایین تری نس��بت به قسمتهای نازکتر یا دارای
چگال��ی حجم��ی کمتر می باش��د .به عنوان جایگزی��ن فیلم می توان از صفحات حس��اس به پرتو
(فلوروس��کوپی) یا سیس��تم های آشکارساز و پردازش تصویر اس��تفاده نمود .تفاوت ظاهری تصویر
بوج��ود آم��ده را می ت��وان در نگاتیو ب��ودن تصویر فیل��م و پوزیتیو بودن تصاویر بدس��ت آمده در
فلوروسکوپی دانست.

شکل  -7فرآیندایجاد تصویر عیب درپرتونگاری صنعتی
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شکل  -8انواع تصاویر پرتونگاری صنعتی

همانط��ور که قبال ذکر ش��د ،مناب��ع پرتو مورد اس��تفاده در رادیوگرافی صنعتی ب��ه دوگروه اصلی
دستگاه های تولید اشعه ایکس و چشمه های پرتوزا تقسیم می گردند .البته از شتاب دهنده ها نیز
به عنوان منبع پرتو در پرتونگاری اس��تفاده می گردد لیکن با توجه به محدود بودن مراکز استفاده
کننده ،در این مقوله به بررسی مشخصات آنها پرداخته نمی شود.
الف -دستگاه اشعه ایکس
دستگاه های اشعه ایکس می توانند به صورت ثابت و قابل حمل یا متحرک مورد استفاده قرار گیرند.
این تجهیزات قابلیت تولید طیف وس��یعی از انرژی را دارند .انتخاب دس��تگاه اش��عه ایکس با توجه
شرایط قطعه ،دسترسی به منبع نیرو (برق) ،کیفیت تصویر مورد نیاز کارفرما خواهد بود .به عنوان
یک اصل کلی ،کار با دس��تگاه های اش��عه ایکس در شرایط سایتی که دستگاه به مکان پرتونگاری
منتقل می گردد ،دش��وار بوده و برای شرایطی که امکان جابجایی قطعه وجود دارد ایده آل به نظر
می رس��د .انرژی یا کیلوولتاژ دستگاه با توجه به ضخامت و جنس قطعه انتخاب می گردد .از لحاظ
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ایمنی ،با توجه به نیاز به جریان برق ،جهت تولید اشعه ایکس ،با قطع جریان برق خطر پرتوگیری
از بی��ن م��ی رود .لذا حمل یا نگهداری آن در حالت خاموش یا بدون اتصال به جریان برق ،از لحاظ
خطر پرتوگیری بدون خطر بوده و الزام خاصی را نمی طلبد .در خصوص روش تولید اش��عه ایکس
به صورت خالصه در قسمت بعد توضیح داده شده است.

شکل  -9دستگاه اشعه ایکس پرتونگاری صنعتی

ب -چشمه های گاما
با توجه به موارد زیر استفاده از چشمه های گاما جایگزین استفاده از دستگاه های اشعه ایکس در
صنعت می باشند:
• قدرت نفوذ پرتوهاي گاما بسيار باالتر از محدوده توانايي دستگاههاي ايكس معمول است.
• قابليت جابجايي دوربين ها زياد است.
• نياز به برق و خنك كننده ندارد.
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• جهت برخی تکنیکهای پرتونگاری مناسب ترند.
• با توجه به عملکرد مکانیکی تجهیزات حامل چش��مه های گاما ،امکان خرابی این تجهیزات کمتر
است و در صورت نیاز به تعمیر از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
• کار و تنظیم دستگاه جهت پرتونگاری ساده است.

شکل  -10دوربین پرتونگاری صنعتی

چش��مه های گامای رایج در صنایع ایران ،ایریدیم  ،192کبالت  60و س��لنیم  175می باش��ند که
ب��ا توج��ه به ضخامت و جنس قطعات مورد آزمایش از آنها اس��تفاده می گردد .در جدول زیر انواع
چشمه های رایج و مشخصات آنها ذکر شده است.
جدول  -2انواع چشمه های پرتوزای رایج در رادیوگرافی صنعتی کشور ایران
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻮﻻ� ﻗﺎﺑﻞ

ﭼﺸﻤﻪ

��ﻣﺎﻳﺶ )(mm

ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ

ﭘﺮﺗﻮ��ﻳﻲ

10 - 70

74 days

3.7 TBq

Ir

50 - 150

5.2 years

1.8-3.7 TBq

Co

4 - 28

120 days

1.48 TBq

192
60

Se

75
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با توجه به پرتوزایی چشمه های مورد استفاده در رادیوگرافی کار با این چشمه ها بسیار خطرناک بوده
و تقریبا بیشتر سوانح منجر به آثار قطعی پرتوها ،هنگام کار با این چشمه ها رخ داده است .رعایت
نکات ایمنی و حفاظتی در کلیه مراحل بکارگیری ،حمل یا نگهداری چشمه های گاما الزامی است.

شکل  -11چشمه پرتوزای پرتونگاری صنعتی و کپسول آن

این چشمه ها درون تجهیراتی به نام نگهدارنده چشمه قرار می گیرند تا ضمن حفظ چشمه اصلی
امکان بکارگیری و جابجایی آن فراهم آید .هرگونه برخورد تماس این چش��مه ها با قسمتی از بدن
یا دست موجب بروز آسیب های جدی نظیر سوختگی شدید و در مراحل باالتر حتی منجر به قطع
انگش��تان دست گردد .میزان آسیب بستگی مس��تقیم به زمان تماس ،نقطه تماس و نوع چشمه و
پرتوزایی آن خواهد داشت.

شکل  -12انواع نگهدارنده چشمه در پرتونگاری صنعتی
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چشمه های گاما جهت حمل و بکارگیری در تجهیزاتی به نام پروژکتور یا دوربین که در واقع نقش
حف��اظ قاب��ل حمل را بازی می کنند ،قرار می گیرند .تجهی��زات جانبی تحت عنوان لوله هدایت و
کنترل از راه دور ،ضمن اتصال به دوربین و نگهدارنده چشمه ،مکانیسم ایجاد نیرو جهت حرکت و
هدایت چشمه پرتوزا تا مکان پرتونگاری را بر عهده دارند .الزم به ذکر است می توان از سیستمهای
الکترومکانیکی نیز جهت حرکت نگهدارنده چشمه استفاده نمود.

شکل  -13دوربین پرتونگاری صنعتی

 2-6سنجشگرهای یا کمیت سنج های پرتوی
سنجش��گرهای پرتوی به صورت کلی به دو ش��کل ثابت و متحرک مورد اس��تفاده قرار می گیرند.
هر دوگونه بر حس��ب واکنش و موقعیت قرار گرفتن چش��مه و آشکارس��از مربوطه به س��ه نوع زیر
تقسیم بندی می شوند:
• کمیت سنج ها با خاصیت انتقالی پرتو
• کمیت سنج ها با خاصیت پس پراکنی پرتو
• کمیت سنج های واکنشی
مزایای عمده روش کمیت سنجی پرتوی نسبت به روش های دیگر عبارت است از:
• کنترل فرآیندهای با درجه حرارت بسیار زیاد
• کنترل فرآیندهای شیمیایی خطرناک و زیان آور
• کنترل فرآیندهای تولید با سرعت باال
• کنترل محیط های غیر قابل دسترس و بسته
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• اندازه گیری های دقیق و حساس
• کنترل موادی که در ارتباط مستقیم باعث پوسیدگی و خرابی تجهیزات می گردند.
الف -کمیت سنج ها با خاصیت انتقالی پرتو
در این نوع سنجش��گر پرتوی ،چش��مه پرتوزا در یک طرف و آشکارس��از در طرف دیگر ش��ی مورد
اندازه گیری قرار می گیرند .پرتو منتش��ر ش��ده از چش��مه از ش��ی عبور کرده و پس از تضعیف به
آشکار ساز می رسد .چشمه پرتوزای مورد استفاده معموال از نوع گاما یا بتا می باشد.
• قدرت معمول چشمه های بتا در این روش  40مگا تا  40گیگا بکرل می باشد.
• قدرت معمول چشمه های گاما در این روش  0/4تا  40گیگا بکرل می باشد.
• شدت پرتوی دریافتی توسط آشکارساز متناسب با عکس چگالی یا ضخامت شی می باشد.
ب -کمیت سنج ها با خاصیت پس پراکنی پرتو
در این نوع سنجش��گر پرتوی چشمه پرتوزا و آشکارس��از در یک طرف شی مورد اندازه گیری قرار
می گیرند .پرتو منتش��ر شده از چشمه به شی برخورد کرده و برخی از پرتوهای پس پراکنده شده
به آش��کار ساز می رس��د ،در نتیجه حفاظت آشکارس��از در برابر پرتوهای اولیه چشمه بسیار مهم
می باشد .چشمه پرتوزای مورد استفاده معموال از نوع گاما یا بتا می باشد.
• قدرت معمول چشمه های بتا در این روش  40تا  200مگا بکرل می باشد.
• قدرت معمول چشمه های گاما در این روش تا  100گیگا بکرل می باشد.
• شدت پرتوی دریافتی توسط آشکارساز متناسب با چگالی یا ضخامت شی می باشد.
ج -کمیت سنج های واکنشی
از یک چش��مه ضعیف گام��ا یا منبع ایکس جهت تحری��ک اتم های ماده مورد آزمایش اس��تفاده
می ش��ود .ات��م ها بر اث��ر برخورد فوتون ها تحریک ش��ده و در نتیجه تابش ایکس مش��خصه روی
می دهد .تابش های ایکس توس��ط یک آشکارس��از ش��مارش می گردند .با توجه به تفاوت انرژی
تابش ایکس مش��خصه عناصر مختل��ف با یکدیگر ،می توان به نتایج دقیق��ی از درصد وزنی عناصر
تشکیل دهنده ماده مورد آزمایش دست یافت.
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 1-2-6ضخامت سنج پرتوی
در اندازه گیری ضخامت محصوالت ورقه ای مانند کاغذ ،فوالد ،آلومینیوم ،الس��تیک ،پالس��تیک،
پوشش ها و آبکاری ها کاربرد دارند.
• هم براساس خاصیت انتقالی و هم پس پراکنی پرتوها طراحی و ساخته می شود.

شکل  -14روش کمیت سنجی براساس خاصیت انتقالی پرتو

شکل  -15روش کمیت سنجی بر اساس خاصیت پس پراکنی پرتو
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• معم��والً در ان��دازه گیری ضخامت مواد س��بک مانند کاغذ و الس��تیک یا ضخام��ت های کم از
چشمه های بتا نظیر پرمتیم  ،147کریپتون  85و استرانسیم  90استفاده می شود.
• معموالً در اندازه گیری ضخامت مواد سنگین مانند فوالد یا ضخامت های باال از چشمه های گاما
نظیر سزیم  137و کبالت  60یا مولدهای ایکس استفاده می شود.

شکل  -16کاربرد روش پس پراکنی در ضخامت سنجی

 2-2-6سطح سنج پرتوی
س��طح سنجهای پرتوی از اثر تضعیف شدت پرتوهای گاما به طور ساده و ویژه و در مقیاس بزرگی
بهره می برند.
• براساس خاصیت انتقالی پرتوها طراحی و ساخته می شود.
• معموال از چش��مه های گاما نظیر س��زیم  137و کبالت  60و برای سنجش پرشدگی بطری ها از
چشمه آمرسیم  241استفاده می شود.
سطح سنجها از نظر شکل چشمه و آشکارساز معموال در سه شکل زیر بکار می روند:
• چشمه نقطه ای– آشکارساز نقطه ای :برای اندازه گیری یک سطح مشخص
• چشمه نقطه ای– آشکارساز میله ای :برای اندازه گیری پیوسته سطح
• چشمه میله ای– آشکارساز نقطه ای :برای اندازه گیری پیوسته سطح

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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از این سیس��تمها برای مونیتورینگ یا کنترل س��طح ماده در مخازن و یا هاپرها در صنایع پاالیش
و فرآوری ش��یمیایی ،استفاده می شود .تاسیس��ات بزرگ از گیجهای مختلفی که به صورت آنالین
بوس��یله اتاقهای عملیات مرکزی تغذیه اطالعاتی می ش��وند استفاده می کنند .در صنعت غالبا نیاز
اس��ت که موقعیت س��طح یک مایع در یک مخزن هنگامی که باالتر از حد مشخص شده تانک قرار
می گیرد ،ثبت شود .برای این کار نوع پیشرفته ای از گیج توسعه یافته است که در آن باریکه تابش
در یک مسیر عمودی و با زاویه پراکنش حدود  20درجه تکسو می گردد .آشکارساز مورد استفاده
برای این کار از نوع یونزاس��یون خطی بوده و خروجی آن س��نجه ای از طولی اس��ت که در معرض
تابش قرار می گیرد و ارتفاع مایع را مشخص می کند .برای گسترش محدوده ای از ارتفاع که باید
مونیتور ش��ود می توان از چندین چشمه استفاده نمود .با ارسال خروجی آشکارساز به مدار متصل
به سیس��تمهای پمپ کننده و دریچه ها س��طوح مایع در محدوده از پیش تعیین ش��ده به صورت
خودکار کنترل می شود.
در حال حاضر اس��تفاده از س��طح س��نج های قابل حمل ،برای اندازه گیری ارتفاع ماده مذاب در
کارخانه های فوالد رایج شده است.
سطح سنج پرتوی در اندازه گیری سطح مواد یا میزان پرشدگی ظروف در مواردی مانند موارد زیر
کاربرد دارد:
• مخازن و راکتورها در فرآیندهای شیمیایی در پاالیشگاه ها و صنایع پتروشیمی

شکل  -17چشمه نقطه ای– آشکارساز میله ای :برای اندازه گیری پیوسته سطح
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• کوره های ذوب شیشه در صنعت شیشه
• کوره ها ،پاتیل ها و قالب های ریخته گری در صنعت فوالد و سایر فلزات
• مخازن و سیلوهای نگهداری مواد جامد مانند سیمان

شکل  -18چشمه نقطه ای– آشکارساز نقطه ای :برای اندازه گیری یک سطح مشخص

• پرشدگی بطری ها و قوطی ها در خط تولید مواد غذایی

شکل  -19انواع چینش چشمه پرتوزا و آشکارساز در سطح سنجی پرتوی
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 3-2-6چگالی سنج پرتوی
این گیج ها در اندازه گیری چگالی یک ماده که بین چش��مه و آشکارس��از قرار می گیرد اس��تفاده
می ش��ود .اساس کار این گیج مبتنی بر تضعیف یک باریکه پرتو گاما تکسو شده است .ارتباط بین
شدت پرتو گامای اندازه گیری شده پس از عبور از نمونه  Itشدت اولیه  I0و ضخامت ) t(cmماده
مورد نظر با رابطه زیر داده می شود.
)It= I0 exp(-mmxrxt
ک��ه در آن ضریب تضعیف جرمی ) mm (cm2/gبه ضریب خطی ) mt (cm-1و چگالی)r (g/cm3
ماده توسط رابطه زیر مرتبط است.
mm= mt/r
اندازه گیری چگالی مواد یا میزان انتقال مواد جامد توسط سیالی مانند هوا یا آب در مواردی مانند

موارد •
زیر کاربرد دارد:

• غلظت محلولها و ترکیبات در فرآیندهای شیمیایی در صنایع پتروشیمی

�و��
آ���ر��ز
�ر�و

���� �ر�وزا و ���ظ آن

����زات ���دا�ده
�����ل �رو��
���ل

شکل  -20چگالی سنج پرتوی

-

• میزان توتون در نخ های سیگار و پرشدگی قوطی های سیگار
• غلظت شربتها و ترکیبات خوراکی در صنایع غذایی

.
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شکل  -21اندازه گیری پیوسته چگالی در صنایع

• میزان انتقال پودر مواد اولیه آماده پخت به کوره ،در صنعت سیمان
• میزان گل و الی استخراج شده از کف کانالها در الیروبها
• غلظت دوغاب در حال انتقال در صنایع ساخت قطعات سیمانی
• معموال از چشمه های گاما نظیر سزیم  137و کبالت  60استفاده می شود.

شکل  -22اندازه گیری چگالی در خروجی چاه نفت
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 4-2-6رطوبت سنج پرتوی
یک��ی از مس��ائل مهم در ارتباط با الزام��ات کنترل و ارتقای کیفیت در برخ��ی فرایندهای صنعتی
مس��ئله اندازه گیری رطوبت یا مواد نمناک در فرآوری کاال اس��ت .این مس��ئله تنها با اندازه گیری
پیوسته رطوبت امکان پذیر است .با توجه به امکان خوردگی ،آلودگی و حساسیت تخریب مکانیکی
الکترودها و همچنین مشکالتی نظیر هندسی اندازه گیری و محدودیتهای حجمی و وزنی ،روشهای
متداولی نظیر اندازه گیری رس��انایی ،نفوذپذیری نسبی الکتریکی ،تعیین جرم قبل و بعد از خشک
ش��دن ،روشهایی مناس��ب برای اندازه گیری رطوبت در صنایع بزرگ نیستند .برای تعیین پیوسته
رطوبت می توان براساس کند شدن و پراکندگی نوترونها در مواد حاوی اتمهای هیدروژن ،اطالعات
مفیدی از میزان رطوبت (آب) در مواد مورد اندازه گیری بدس��ت آورد .نوترونهای سریع در برخورد
با هیدروژن قس��مت اعظم انرژی خود را از دس��ت می دهند و کند می ش��وند .با استفاده از چشمه
نوترونی  Am241-Beبا پرتوزایی حدود  4تا  10 GBqمی توان شار نوترون سریع جهت واکنش
برخورد با هیدروژن را فراهم نمود .با کمک آشکارس��ازهای حساس به نوترون کند میزان هیدروژن
و از آنجا میزان رطوبت مشخص می گردد.

شکل  -23رطوبت سنجی پیوسته سیمان
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رطوبت س��نجی هسته ای در ساخت بتون ،تراشیدن س��نگ معدن ،مخلوط کردن مواد سرامیکی،
ساخت شیشه ،ریخته گری و حالت دهی فلزات و نیز مواد ساختمانی ،در فرایندهای سریع ،پیوسته
و قاب��ل اعتماد ،بدون نمونه برداری و تماس در انواع مخلوط ها و غلظت ها به طور گس��ترده مورد
استفاده قرار می گیرد.
 5-2-6آناالیزر مواد با اشعه X
دس��تگاه ه��اي آناليز مواد با اش��عه ايك��س اغلب جهت شناس��ايي كمي و كيفي عناصر براس��اس
خواص فلورس��انس و پراش اش��عه ايکس در صنایع س��یمان ،مس ،فوالد ،سرامیک و کاشی سازی،
ي روند .تجهيزاتي كه به اين منظور طراحي ش��دهاند معموالً داراي اجزای
چینی س��ازی  ...بهكار م 
زير هستند:
• اتاقك داخلي حفاظت شده؛
• تيوپ اشعه ايكس؛
• كليماتور پرتو (جمع كننده)؛
• حفاظ ها و قطعات اضافي؛
• قفلهاي ايمني روي در و قطعات داخلي؛
• ميز کنترل 1شامل:
 كليد اعمال ولتاژ به دو سر تيوب. سوييچ خاموش /روشن براي توليد اشعه ايكس. چراغ نوري براي تعيين وضعيت روشن بودن.2 چراغ خطر نوري نشاندهنده وضعيت پرتودهي سيستم.3 2-5-2-6آنااليزر مواد بهروش فلورسانس اشعه ايکس ()XRF
در اي��ن روش پرت��و ايكس به عنصر يا نمونه مورد مطالعه ميتابد و در اثر برانگيختگي اتمهاي آن
ي شود .تعيين طول موج ايكس ثانويه مبناي کیفی عناصر و شدت پرتوها
پرتو ايكس ثانويه ايجاد م 
control panel
power-on
x-ray-on

1
2
3
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متناس��ب با فراواني يا غلظت عناصر موجود در نمونه اس��ت .اين روش در مطالعات كاني شناس��ي
و متالوگراف��ي كاربرد دارد (خصوصاً در زمينه شناس��ايي نوع آلياژ فل��زي در كاربردهاي صنعتي و
شناسايي عناصر موجود در فلزات ،نمونههاي سنگ ،سفال و شيشه ،خاكستر ،خشت و غيره).

شکل  -24تصوير شماتيك از سيستم XRF

شکل  -25فرایند آنالیز با اشعه ایکس فلورسانس

 2-5-2-6آنااليزر مواد بهروش پراش پرتوي ايكس ()XRD
دس��تگاه  XRDجهت شناس��ايي و تجزيه كيفي و همچنين شناس��ايي فازهاي ساختمان داخلي
بلورها اس��تفاده ميشود و اس��اس كار آن روي پراش پودر ماده مورد نظر است .در اين روش پرتو
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ايكس به اتمهاي صفحات بلوری نمونه پودري مورد آزمايش تابيده و در زواياي مختلف و براساس
مشخصة جنس ماده پراشيده ميشود و پس از عبور از ميان گونيومتر (زاويه سنج) مسير آن توسط
آشكارسازي مورد بررسي قرار گرفته و شدت پراش آن اندازهگيري مي گردد .گونيومتر شامل شاتر،
فيلترهاي كاهش شدت نور ،محفظه يا اتاقك نمونه و مكانيزمي جهت چرخش نمونه در يك قوس
متناسب با بيم پرتوي ايكس است.
كاربردهاي اين روش عبارتند از :كريس��تالوگرافي -تعيين بافت -آناليز تنش پس��ماند -بررس��ی و
شناس��ایی سریع فازهای تش��کیل دهنده مواد مختلف (عایق ،نیمهرسانا و رسانا) به صورت جامد،
الیه نازک و پودری -تعيين فازهای کریستالی موجود در فلزات ،مواد سرامیکی ،مینرالی ،زئولیت ها،
س��یمان ،مواد نیمهرس��انا و ابررسانا ،رنگ های معدنی و مواد شیمیایی و دارویی غیرآلی بهصورت
كيفي و كمي.

شکل  -26تصوير شماتيك از سيستم XRF
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شکل  -27سيستم XRF

 3-5-2-6آنااليزر قابل حمل مواد ب ه روش فلورسانس اشعه ايکس
اين دستگاه ها از نوع  XRFهستند و در هنگام توليد اشعه ايكس در دست قرار مي گيرند .با فشار
دادن ماش��ه با انگشت ،اشعه توليد مي شود و پس از انجام آناليز نمونه مورد نظر (كه معموالً كمتر
از  30ثانيه طول مي كشد) به محض برداشتن انگشت ،اشعه قطع مي گردد .از آنجا كه اشعه توليد
ي گردد دز دريافتي در اطراف دستگاه و
ش��ده با عبور از عدس��ي در محل دريچة خروجي كانوني م 
در محل انگشت بر روي ماشه كم است ،در حاليكه ميزان دز در جلوي دريچه بسيار باال و تا فاصلة
بيش از يك متر از آن نيز قابل توجه اس��ت .بهطور مثال براي يك نوع از اين دس��تگاه ها (با ولتاژ
 35كيلوولت و جريان  2ميكروآمپر) در مكان هاي مختلف در شرايط استاندارد تابش ميزان آهنگ
دز عبارتند از:
• در محل انگشت روي ماشه:

 0/5ميكروسيورت بر ساعت

• در محل خروج اشعه از دريچه:

 281/6ميلي سيورت بر ساعت

• در فاصله  30سانتيمتري از دريچه:

 20/8ميليسيورت بر ساعت

• در فاصله  90سانتيمتري از دريچه:

 0/24ميليسيورت بر ساعت

• در فاصله  120سانتيمتري از دريچه:

 0/14ميليسيورت بر ساعت
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آناالي��زر قابل حم��ل  XRFبا جایگزین��ی مولدهای پرتو ایکس با چش��مه ه��ای رادیوایزوتوپ و
سیس��تم های فیلتر پرتو ایکس برای کاربردهای میدانی توسعه یافته اند .شدت پایین تر تابش آنها
بوس��یله مزیت قابلیت حمل بودن جبران می گردد .اس��اس این روش جهت سنجش مس دو عامل
انتخاب چشمه و بکارگیری فیلتر موازنه می باشد:
الف -انتخاب یک چشمه جهت بهینه نمودن گسیل پرتوهای ایکس مشخصه KX
انرژی پرتو ایکس گس��یل شده بوس��یله چشمه ایزوتوپی و انرژی که تمایل به تولید پرتوهای KX
م��س دارد باید بزرگتر و نزدیک به انرژی ( 9KeVانرژی لبه جذب  Kمس) باش��د .در این حالت
می توان از پلوتونیوم  238با نیمه عمر  87سال گسیلنده پرتو ایکس در محدوده  12-17KeVو یا
کادمیم  109با نیمه عمر  1/2سال و گسیلنده پرتو ایکس در محدوده  22-25KeVاستفاده نمود.
ب -بکارگی��ری فیلترهای موازنه جهت به حداقل رس��اندن تداخل با قل��ه های (پیک های انرژی)
ناخواسته
اگرچه انتخاب صحیح چش��مه ،بهره پرتوهای  XRFمربوط به لبه  Kرا افزایش می دهد ،تداخل
دیگر عناصر نیز در این طیف قابل اهمیت است .به علت استفاده از آشکارساز یدید سدیم با قدرت
تفکیک پایین ،این تداخل به راحتی قابل تشخیص نیست ،در ضمن پنجره آشکارساز باید به اندازه
کافی نازک باشد تا بتواند پرتو ایکس مورد نظر را با شدت کافی عبور دهد.
فیلترهای موازنه جهت به حداقل رساندن اثرات گسیلنده های اضافی بکارگرفته می شوند.

شکل  -28دستگاه آناالیزر قابل حمل XRF

تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای
XRF
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شکل  -29فرآیند آنالیز با اشعه ایکس فلورسانس در دستگاه های قابل حمل

 4-5-2-6آنااليزر مواد به روش فعال سازي نوترونی گامای آنی PGNAA
اين دستگاه ها حاوي چشمه نوترون ميباشند كه جهت آناليز كمي و كيفي مواد از لحاظ جنس و
ساختار ماده موردنظر بهكار ميروند .اصول عملکرد اين دستگاهها براساس آشکارسازي پرتوهاي
گاماي ناش��ي از فعالس��ازي عناصر موجود در ماده مورد نظر به وس��يله چشمه نوترون ميباشد.
دس��تگاه هاي آناليز مواد به روش فعال سازي نوترون به مجموعه وسائل و تجهيزات ،شامل چشمه
نوترون ،محفظه چشمه ،آشکارساز گاما و کنترل کننده هاي آن اطالق مي گردد .برای این منظور
سه نوع چشمه نوترونی مورد استفاده قرار می گیرند .راکتورهای هسته ای با شار نوترونی بسیار باال،
ش��تاب دهنده های نوترونی با شار نوترونی متوسط و چشمه های نوترونی قابل حمل با شار نسبتاً
پایین .متداولترین چش��مه های مورد کاربرد در صنعت بخصوص صنایع سیمان ،چشمه های قابل
حمل نوترونی می باشند .چشمه های نوترون یا از طریق واکنش برخورد ذرات آلفای آمرسیم 241
ی��ا پلوتونی��وم  239با اتمهای عناصر س��بک مانند بریلیم و یا از طریق ش��کافت خودبخودی مانند
کالیفرنیم  252ش��ار نوترون الزم را فراهم می آورند .اس��تفاده از چشمه کالیفرنیم  252در صنایع
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ایران رواج بیش��تری دارد .با توجه به آشکارس��ازی آنالین گامای آنی ایجاد شده در نتیجه واکنش
نوترون با مواد می توان به س��رعت نوع مواد تشکیل دهنده و درصد وزنی آن را مشخص نمود .این
روش برای مونیتورینگ پیوس��ته ترکیب عنصری زغال سنگ و خاکس��تر زغال مورد استفاده قرار
می گیرد.

شکل  -30بکارگیری دستگاه آناالیزر به روش فعال سازی نوترونی گامای آنی در خط تولید زغال سنگ

منابع پرتو مورد اس��تفاده در صنعت به طور کلی به دو دسته دستگاه های پرتو ایکس ساز (ترمزی
و مش��خصه) ،نظیر دس��تگاه آناليز مواد بهروش فلورسانس اش��عه ايکس ،(XRF) ،دستگاه آناليز
مواد به روش پراش پرتوي ايكس ) ،(XRDدس��تگاه اشعه ایکس مورد کاربرد پرتونگاری صنعتی،
و چش��مه های پرتوزا ،نظیر کبالت  ،60سزیم  ،137ایریدیم  192و سایر چشمه های تابش کننده
ذرات بتا ،نوترون ،آلفا یا پرتوهای گاما تقسیم می گردند.

 -7منابع پرتو مورد استفاده در صنعت

 1-7دستگاه های پرتوساز
اصوالً  3نوع دستگاه پرتوساز در صنایع ایران بکار گرفته می شوند.

 -1دستگاه تولید اشعه ایکس ترمزی ،که در کاربرد پرتونگاری صنعتی رایج است.
 -2دستگاه تولید اشعه ایکس مشخصه یا فلورسانس ،که در کاربرد آنالیز مواد کاربرد دارد.
 -3شتاب دهنده های ذرات و فوتون ،که در پرتونگاری صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
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با توجه به فراوانی کاربرد موارد  1و  2در صنایع ایران ،در این قس��مت به روش تولید اش��عه ایکس
ترمزی و مشخصه پرداخته می شود.
 1-1-7دستگاه تولید اشعه ایکس ترمزی
یک��ی از منابع پرتو مورد اس��تفاده در صنعت منبع تولید پرتو ایکس ترمزی می باش��د .رایج ترین
کاربرد این پرتوها را می توان در پرتونگاری صنعتی یافت.
دستگاه اشعه ايكس پرتونگاری به عنوان منبع پرتو جهت ایجاد تصویر از وضعیت داخلی قطعات و
جوش��کاری ها در صنایع ماشین س��ازی ،خودروسازی ،پتروشیمی ،لوله سازی ،صنایع نفت و گاز و
سایر صنایع شیمیایی ،کاربرد دارد و شامل قسمت هاي زير مي باشد:
• المپ اشعه ايكس
• خنك كننده المپ
• ميز كنترل
• مولد ولتاژ باال ()High Voltage
• كابلهاي اتصال

شکل  -31دستگاه اشعه ایکس و ملحقات آن
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 .1اشعه ايكس در نتيجه بمباران يك هدف تنگستني با الكترونهاي پر انرژي در يك محفظه خالء
توليد مي شود.

شکل  -32فرایند تولید اشعه ایکس

 .2اشعه ايكس توليد شده داراي يك طيف گسترده طول موج مي باشد.
 .3طول موجهاي بزرگتر (اشعه ايكس نرم) به سرعت در مواد جذب مي شوند.
 .4توزيع انرژي در بيم اوليه پرتو متناسب با اختالف پتانسيل دو سر تيوپ مي باشد .اين انرژي در
راديوگرافي صنعتي از  30 Kevتا  30 Mevمتغير است.
 .5اختالف پتانسيل تيوپهاي عادي در راديوگرافي صنعتي تا  420 KVمي باشد .اختالف پتانسيل
بيشتر در شتاب دهنده هاي خطي توليد مي گردد.
 .6منبع الكترون
• در يك تيوپ اشعه ايكس منبع الكترون قسمتي ازكاتود مي باشد.
• كاتود شامل يك سيم پيچ (فيلمان) تنگستني مي باشد.
• فيلمان با يك جريان الكتريكي  1تا  5آمپر و ولتاژ  4تا  12ولت گرم مي شود.
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• جريان تيوپ بين كاتد و آند حدود  ٪./1جريان فيلمان مي باشد.
• جريان تيوپ در رنج ميلي آمپر است و مي تواند مستقيماً اندازه گيري شود.
 .7شدت اشعه ايكس توليد شده توسط جريان تيوپ كنترل مي شود.
 .8س��رپوش کانونی کننده با توجه به دارا بودن بار الکتریکی منفی دس��ته پرتو الکترونی را همگرا
می نماید.
 .9الکترونها با توجه به اختالف پتانسیل بین کاتد و آند به سمت آند (قطب مثبت) حرکت می کند.
 .10آن��د از جنس تنگس��تن ب��وده و در نتیجه برخورد الکترون به آند  Xترمزی و مش��خصه ایجاد
می کند.
 .11پایه آند گرما را به خارج از آند انتقال می دهد.
با توجه به موارد فوق الذکر نوع اشعه ایکس مورد کاربرد در کاربرد پرتونگاری صنعتی ،اشعه ایکس
ترمزی می باشد.
نکته با اهمیت در ارتباط با دس��تگاه اش��عه ایکس ،نیاز دائم به جریان برق برای تولید اشعه ایکس
اس��ت و لذا در صورت قطع جریان برق ،اصوال خطر پرتوگیری تهدید محس��وب نمی ش��ود .لذا در
حین حمل و نقل یا نگهداری آن الزم است تنها نکات امنیتی رعایت شده و از دسترسی افراد غیر
مجاز ،دور نگه داشته شود.
 2-1-7دستگاه تولید پرتو ایکس مشخصه KX
پرتو ایکس فلورسانس (مشخصه) در نتیجه انتقال الکترونها از الیه های خارجی به الیه های داخلی
اتمهای خود گس��یل می ش��وند .این تابش ها دارای انرژی حدود فاصله انرژی دو تراز است که در
طی انتقال آزاد می ش��وند .اندازه گیری انرژی های پرتو ایکس فلورس��انس یک روش عملی برای
تجزیه شیمیایی است .چرا که این انرژی ها تابعی از تعداد  Zعنصر است که از آن گسیل شده اند.
الکترونها در الیه های خود با انرژی پیوندی قابل اندازه گیری و دقیق در حال حرکت هستند و از
الی��ه های پایین تر به باالتر این انرژی ها کاهش می یابد .چنانچه الکترونی از الیه  Kکنده ش��ود
بوسیله الکترونی از یک الیه خارجی پر می شود ،در آن هنگام اختالف در انرژی های پیوندی بین
دو تراز به صورت پرتوهای ایکس فلورسانس آزاد می شود .این پرتوها از آن نظر فلورسانس خوانده
می ش��وند که در حالت برانگیختگی زیاد پابرجا نیس��تند ( 12-10ثانیه) .انرژی اشعه ایکس تولید
شده در دستگاه های تولید اشعه ایکس فلورسانس در حد  30تا  70کیلوالکترون ولت می باشد.
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 2-7چشمه های پرتوزا
امروزه ،علی رغم کاربردهای متنوع دستگاه های پرتوساز و ایمنی نسبتا باال و قابلیت کنترل مناسب
اینگونه تجهیزات ،اس��تفاده از انواع چشمه های پرتوزا در صنایع رایج و تا حدی غیر قابل جایگزین
اس��ت .چش��مه های پرتوزا با توجه به نوع کاربرد در دو ش��کل بس��ته ( )Sealed Sourceو باز
( )Unsealed Sourceمورد اس��تفاده قرار می گیرند .با توجه به شرایط محیطی کار در صنعت،
عمدتاً اس��تفاده از چش��مه های پرتوزای به شکل بسته رایج می باشد .این نوع چشمه ها درون یک
محفظه قرار گرفته تا از تماس مس��تقیم مواد پرتوزا با محیط اجتناب گردد و اصوال از پرتو آن و نه
مواد پرتوزا آن استفاده می گردد .با توجه به آزمایشهای متعددی که بر روی این چشمه ها صورت
می پذیرد ،امکان نش��ت مواد پرتوزا از داخل محفظه به حداقل ممکن کاهش یافته اس��ت .معموال
سیس��تم هایی که با چش��مه های پرتوزا کار می کنند از  4قسمت تجهیزات الکترونیک ،آشکارساز
پرتو ،چشمه پرتوزا وکانتینر محافظ چشمه پرتوزا تشکیل می گردند .هماهنگی بین این قسمت ها
به کارکرد صحیح دستگاه منجر می گردد .اصوال با توجه به نیمه عمر چشمه های پرتوزا الزم است
این سیس��تم ها در فواصل زمانی مشخص کالیبره گردند تا به اصطالح افت پرتوزایی چشمه پرتوزا
با تنظیم سیس��تم الکترونیک جبران گردد .بدیهی اس��ت این امر تا زمانی که ش��دت کافی پرتو در
آشکارس��از تامین گردد ادامه خواهد یافت و با کاهش ش��دید پرتوزایی امکان کالیبراسیون سیستم
الکترونیک از بین می رود و الزم است چشمه ضعیف با چشمه قوی جایگزین گردد.
ﻣﺎ�� �� ﻛﻪ ﻻ�� �ﺳ ﺖ
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�
٧

�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ
۶

۵

۴

٢

١

٨
٣
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چشمه ها از اجزای زیر تشکیل شده اند:
ماده پرتوزا ،یک یا دو نوع نگهدارنده که بخش��ی یا کل پرکننده را احاطه می کند ،پوشش خارجی
که در بردارنده مواد فوق الذکر اس��ت و کپس��ول بدون هوا که با جوش��کاری یا سایر روش ها بسته
می شود.

شکل  -34انواع چشمه های پرتوزا و کپسول آنها
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 Pكپسول چشمههاي پرتوزا بايديكي از الزامات استاندارد ملي آمريكا
( ،)NBC Hand book 126 N542. 1977يا
 Pاس��تاندارد  ،ISO 2919یا استاندارد ديگر كه توس��ط واحد قانوني مناسب تشخيص داده شود
را برآورده سازد:
ویژگیهای اصلی این نوع چشمه عبارتند از:
• مشخصات ماده پرتوزای پرکننده
• پرتوزایی یا شار ذرات یا جریان یونیزاسیون حاصله
• شدت در چشمه های  a,b,gو گسیل نوترون از چشمه های نوترونی
• ابعاد خارجی پرکننده پرتوزا و کپسول
• الزامات اضافه که مربوط به کاربردهای خاص است (مقاومت خوردگی ،مقاومت حرارتی ،پایداری،
عدم نشت)...
طبقه بندی چشمه ها براساس نوع کاربرد و نوع پرتو عبارت است از :چشمه های  ،aچشمه های ,b
چشمه های  ,gچشمه های نوترونی و سایر چشمه ها برای استفاده خاص.
 1-2-7چشمه های a
در طراحی و بکارگیری چشمه های  aالزم است پرتوهای خروجی غیر  aاز محفظه چشمه وجود
نداشته و یا حداقل باشند .با توجه به یونیزاسیون شدید این ذرات در فاصله کوتاه ،برد آن کم می باشد.
به علت ش��باهت انرژی ذرات  aو نیمه عمر ایزوتوپهای تابش کننده آنها ،تنها چند چش��مه معدود
وجود دارد که به طور متداول استفاده می شود .با توجه به برد کم ذرات  aیکنواختی ماده پرکننده
پرتوزا بسیار مهم است .به همین دلیل این نوع چشمه به صورت آبکاری با فلز یا پودر متالورژی تهیه
می ش��ود .به منظور کپس��ول سازی مناسب ،معموال ماده پرکننده پرتوزا با یک پنجره از جنس ورقه
فلزات نادر با ضخامت  mmپوشانده می شود .ایزوتوپهای رایج گسیلنده ذرات  aعبارتند از:
 Po210با نیمه عمر  138/4روز و انرژی  2/3مگا الکترون ولت ،برد نفوذ ذرات در هوا و آلومینیم
به ترتیب  38mmو  59 g/m2است.
 Am241با نیمه عمر  458روز و انرژی  5/53مگا الکترون ولت ،برد نفوذ ذرات در هوا و آلومینیم
به ترتیب  41mmو  63 g/m2است.
حداکثر مقدار پرتوزایی در واحد سطح چشمه های فوق الذکر تا  100 GBq/m2می تواند باشد.
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 2-2-7چشمه های b
از مهمترین خصوصیات این نوع چشمه می توان موارد زیر را ذکر نمود:
• تابش هر پرتو یا ذره ای به جز  bنامطلوب است.
• نیمه عمر رادیوایزوتوپهای مورد کاربرد در صنعت نباید خیلی کوتاه بوده تا نیاز به کالیبراس��یون
روزمره وجود نداش��ته باش��د و هزینه بکارگیری تا حد امکان کاهش یاب��د .همچنین نباید آنچنان
طوالنی باشد که از نقطه نظر پسمانداری و نگهداری با مشکل مواجه شود.
• پنجره و جنس کپس��ول چش��مه باید به نحوی باشد که پرتو  bرا به سادگی عبور دهد ولی مانع
عبور سایر پرتوها گردد.
• ماده پرکننده پرتوزا باید به نحو مناس��ب تثبیت و کپس��ول سازی گردد ،تا از نشت مواد پرتوزا به
خارج از کپسول جلوگیری شود.
جهت تولید چشمه  ،Kr85گاز منجمد به دیواره نازک مس یا استوانه نیکلی که هوا را محکم نگه
داش��ته منتقل می گردد .بعد بس��ته ش��ده در جعبه فوالدی ضد زنگ قرار داده می شود .در روش
دیگ��ر  Kr85در زغال اکتیو یا مقید ش��ده به هیدروکینون به عن��وان اندرون گیر به صورت جامد
جذب می ش��ود .از این چش��مه جهت ضخامت سنجی استفاده می شود .انرژی پرتو بتای کریپتون
 0.67MeV 85می باشد.
س��اخت چش��مه  Sr90-Y90به دلیل ذرات پرانرژی  bو خطرات پرتوگیری حاد ،نیاز به طراحی
خاص دارد Sr90 .در شیشه هایی با نقطه ذوب باالتر و با ترکیب شیمیایی خاص ساخته می شود.
ف��رآوری هم��راه با پخت و حرارت دهی بعد از آن باعث همگن ش��دن چش��مه پرت��وزا می گردد.
 Ru106معم��وال ب��ر روی صفحات پالتین یا نقره آبکاری می ش��ود لذا در اث��ر برخورد پرتو  bبا
پالتین ،تولید پرتو ترمزی اجتناب ناپذیر است .دو ایزوتوپ تشکیل شده در واپاشی  Ru106یعنی
 Rh106و  Rh106mگاماهای پرانرژی تابش می نمایند.
 Pm147ب��ا رزی��ن های تب��ادل یونی یا س��ایر روش ها از پ��ودر متالورژی جاگذاری می ش��ود.
چش��مه های  Tl204نی��ز با روش آبکاری با فلز یا پ��ودر متالورژی تهیه می ش��وند .در تولید این
چشمه با توجه به پرتوزایی ویژه کم و حساسیت زیاد به اکسید شدگی ،رسیدن به درجه یکنواختی
مطلوب بسیار مشکل اس��ت .جهت جلوگیری از اکسیدشدگی استفاده از پوشش حفاظتی ضروری
است .از این چشمه جهت ضخامت سنجی و اندازه گیری پوشش آبکاری فلزات ،استفاده می شود.
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 3-2-7چشمه های g
رایج ترین چشمه های پرتوزای مورد استفاده در صنعت چشمه های گاما هستند .این چشمه ها در
گس��تره وس��یعی از پرتوزایی ،و انرژی طراحی می شوند .با توجه به ثابت دز قابل قبول و نیمه عمر
حدود  5/3سال و انرژی نسبتاً باال ) (1.17Mev, 1.33چشمه های  Co60در میان چشمه های
ش��ناخته شده  ,gبیش��ترین مصرف را در صنعت دارند .قسمت فعال چشمه استوانه ای است که از
آلیاژی با  %50نیکل و  %50کبالت و یا فلز کبالت تش��کیل شده است .چشمه های Fe55با انرژی
ضعیف حدود  5.9 KeVدر کاربرد آنالیز با اش��عه ایکس مورد اس��تفاده قرار می گیرند .الیه فعال
 Fe55معموال با روش آبکاری روی قرص مسی نشانده می شود .مقدار معمول پرتوزایی در حدود
 100 MBqاس��ت .یکی دیگر از چش��مه های رایج در صنعت چشمه  Cs137است .این چشمه
ب��ا نیمه عمر حدود  30س��ال و ان��رژی  666 KeVبه صورت قرص های س��رامیکی حاوی نمک
س��زیم طراحی می گردند .کار با این چشمه به دلیل نیمه عمر باال از نظر اقتصادی مطلوب است و
سیستمهای الکتریکی و تجهیزاتی که با این چشمه کار می کنند دارای دوره کالیبراسیون طوالنی
هستند .رایج ترین شکل استفاده از سزیم  137به صورت نمک کلرید سزیم می باشد .چشمه های
 Ir192ب��ا نیمه عمر  74روز و انرژی متوس��ط  400 KeVبیش��ترین کارب��رد را در رادیوگرافی
صنعتی دارند .از الزامات ساخت چشمه های  Ir192پرتوزایی باال و ابعاد کوچک قسمت فعال است
که برآوردن این الزامات با استفاده از راکتورهای شار نوترونی باال نیز آسان نیست .ابعاد این چشمه
حدود  3×3 mmمی باش��د و به علت چگالی حجمی باال اث��ر خود جذبی موجب کاهش پرتوزایی
واقعی این چشمه ها تا حدود  %30می گردد.
چش��مه  Am241در حین واپاش��ی آلفا ،گاما گسیل می کند .انرژی این چشمه حدود 60 KeV
و نیمه عمر آن  458سال می باشد.
خواص اشعه ایکس و گاما
 .1نامرئي هستند.
 .2با حواس پنجگانه قابل درك نمي باشند.
 .3مي توانند موجب خاصيت فلورسانس در مواد گردند.
 .4امواج الكترومغناطيسي هستند و با سرعت نور حركت مي كنند.
 .5براي سلولهاي زنده مضر هستند.
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 .6مي توانند موجب يونيزاسيون شوند.
 .7به صورت مستقيم حركت مي كنند.
 .8از قانون عكس مجذور فاصله تبعيت مي كنند.
 .9قابليت نفوذ در مواد مختلف را دارند.
 .10بر روي فيلم پرتونگاری تاثير مي گذارند.
 .11در هنگام عبور از مواد مي توانند جذب يا پراكنده شوند.
 4-2-7چشمه های نوترونی
از چشمه های نوترونی به دو صورت استفاده از گامای آنی واکنش نوترون -گاما و اثر کندکنندگی
و پراکندگی نوترون در برخورد غیراالس��تیک با اتمهای هیدروژن اس��تفاده می ش��ود .جهت تولید
ش��ار نوت��رون می توان از چش��مه هایی نظی��ر کالیفرنیم  252که به صورت خ��ود به خود نوترون
س��اطع می نمایند یا واکنش ذرات آلفا س��اطع شده از رادیوایزوتوپهای سنگین نظیر آمرسیم ،241
پلوتونیم  ،239پولونیوم  210با عناصری نظیر بور یا برلیم و تولید نوترون استفاده نمود .اصوالً پرتوزایی
چشمه های نوترونی به صورت کوری بر گرم یا شار نوترون برحسب نوترون بر ثانیه بیان می گردد.
چش��مه آمرسیم  -241برلیم رایج ترین چش��مه جهت کاربرد رطوبت سنجی خاک و چاه پیمایی
هسته ای و چشمه کالیفرنیم  252رایج ترین چشمه جهت کاربرد  PGNAAدر کارخانجات تولید
سیمان و معادن ذغال سنگ می باشد.
کالیفرنیم  252دارای نیمه عمر  2/65س��ال اس��ت و  1 mgاز آن  2.3×10نوترون برثانیه گسیل
9

می کند.
در گذش��ته از چش��مه رادیوم  226نیز به عنوان چشمه ساطع کننده آلفا استفاده می شد لیکن در
حال حاضر با توجه به تولید گاز رادن  222در نتیجه به واپاش��ی رادیوم  226و افزایش پرتوگیری
داخلی افراد ،استفاده از این چشمه ممنوع می باشد.
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شکل  -35مقايسه ميزان نفوذ پرتوهای مختلف

 -8اثرات پرتوهای یونساز در افراد در معرض :آثار احتمالی و قطعی

انســـان همواره در معرض تابش پرتوهاي كیهاني ،منابع زميني پرتوها و  ...بوده است .ميزان اين

نوع پرتوگيري از پرتوزائی طبيعي در نقاط مختلف متفاوت اس��ت اما در مجموع و به طور متوس��ط
منجر به دريافت  2mSvدر سال براي هر فرد ميگردد .البته بايد در نظر داشت مناطق محدودي
نيز وجود دارند كه ميزان تشعش��ع منابع زميني در آنجا بيش��تر است .اثرات پرتوها جزئی از عوامل
فیزیکی زیان آور در محیط کار محسوب می گردند.
در س��ه دههي اخير اطالعات بس��ياري در مورد اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز بر انسان بدست
آمده است .هنگاميكه اين آثار در فرد پرتو ديده ظاهر شود ،اثرات مذكور سوماتيك (جسمي) و در
صورتي كه در فرزندان و نسل فرد پرتو ديده مشاهده شود اثرات ارثي خوانده ميشوند.
ت ها و اندامهاي انسان ميشده
در گذش��ته عوامل گوناگون ديگري نيز موجب آس��يب ديدگي باف 
است .به عنوان مثال بسياري از كارگراني كه براي رنگ آميزي عقربه هاي ساعت از تركيبات راديوم
استفاده مي كردند به ساركوماي استخوان و معدن كاران شاغل در معادن اورانيوم غالباً به سرطان
ريه مبتال ميگشتند .در تمام موارد فوق ،اثرات ايجاد شده ناشي از پرتو ،مويد دريافت دزهايي به
مراتب باالتر از دز ناشي از تابش طبيعي زمينه است.
 1-8تقسيم بندي اثرات بيولوژيكي
ي گردند:
اثرات ناشي از پرتوگيري با پرتوهاي يونساز به دو دسته تقسيم م 
الف -اثرات احتمالي )(Stochastic effects
ب -اثرات قطعي )(non –Stochastic effects
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الف -اثرات احتمالي
اثرات احتمالي اثراتي هستند كه احتمال وقوع آنها با افزايش دز دريافتي بيشتر ميشود .اين اثرات
همان گونه كه از نامشان پيداست به صورت تصادفي پديدار گشته و حتي ممكن است در شخصي
كه در معرض تابش پرتوها قرار نگرفته نيز مش��اهده گردد .مث ً
ال اگر شخصي پرتوگيري نكرده باشد
احتمال بروز س��رطان خون (لوس��مي) در وي صفر نيس��ت اما با افزايش پرتوگي��ري احتمال بروز
سرطان خون افزايش مييابد .براي بروز اين اثرات معموالً آستانه دز وجود ندارد و براساس مطالعات
و بررس��يهاي انجام شده مشخص گرديده كــه وقوع بيماريهاي بدخيميمانند لوسميممكن
اس��ت سالها پس از پرتوگيري ظاهر شوند .اثرات جهش زايي نيز از اثرات احتمالي پرتوها محسوب
ي هاي ناشي از
شده و حتي ممكن است در نسلهاي بعد هم ظاهر شود .به نظر ميرسد ناهنجار 
اين جهشها بيشتر در نسل اول و يا دوم فرد پرتو ديده مشاهده مي شود.
منحني احتمالي بروز اين اثرات به صورت تابعي خطی از دز می باشد .با توجه به اين منحني حتي
برخورد يك فوتون اشعه گاما نيز ممكن است باعث بروز سرطان گردد.
در واقع اصل هرچه كمتر موجه ش��دني " ”ALARAبا توجه به خطي بودن منحني پاس��خ -دز
اثرات احتمالي وضع شده است.
به طور كلي ويژگي هاي اثر ات احتمالي را ميتوان به صورت زير خالصه نمود:
 -1آستانه دز براي بروز اين اثرات وجود ندارد.
 -2احتمال بروز اين اثرات با افزايش دز بيشتر مي گردد.
 -3تندي دز ارتباطي با بروز اثرات احتمالي ندارد.
ب -اثرات قطعي
اثرات قطعي زماني ظاهر ميش��وند كه ميزان پرتوگيري فرد از حد آس��تانه بيشتر باشد .اين اثرات
بر هر عضو يا بافت به گونه ي خاصي تاثير ميگذارند .به عنوان مثال اثر آن بر پوس��ت به صورت
س��رخي و التهاب پوس��ت (اريتما)؛ در چشم به صورت آب مرواريد و در غدد تناسلي آسيب سلولي
منجر به ناباروري ايجاد مي كند .در بس��ياري از اين موارد براي بروز يك اثر به يك حداقل دز و يا
دز آستانه نياز است .اگر فردي دز باالتر از آستانه دريافت كند ظهور اثر آن در زمان نسبتاً كوتاهي
رخ داده و اثر آن نمايانتر و بيشتر خواهد بود .اما اگر دز دريافتي كمتر از دز آستانه باشد بسياري
از اثرات ايجاد شده موقت و گذرا بوده و سپس بافت يا اندام مورد نظر به شرايط نرمال باز مي گردد.
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ويژگي هاي اثرات قطعي به صورت خالصه عبارتند از:
 -1قبل از بروز يك اثر مشخص مقدار دز بايستي از آستانه معين تجاوز كند.
 -2هرچه مقدار دز بيشتر باشد اثر آن بيشتر و نمايان خواهد بود.
 2-8اثرات عموميپرتوهاي يونساز بر سلول
به طور كلي پرتوها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سلول اثر مي گذارند.
 1-2-8اثرات مستقيم
الف -ايجاد وقفه در تقسيم سلولي.
ب -جهش (موتاسيون) ژني.
ج -شكست كروموزمومييا تغيير تركيب و ساختمان كروموزوم هاي آسيب ديده كه منجر به توليد
سلولهاي غيرطبيعي ميگردد.
د -مرگ سلولي كه علت آن از دست دادن اعمال اختصاصي و بهم خوردن نسبت تركيبات داخلي
سلول و همچنين نداشتن ظرفيت براي توليد مواد جديد مي باشد.

شکل  -36شکست کروموزومی در نتیجه برخورد مستقیم پرتوها
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 2-2-8اثرات غيرمستقيم
از آثار غيرمستقيم پرتوها اثر راديوشيميايي آن بر سلول است كه موجب تغيير در اجزاي شيميايي
سلول و توليد مولكولهاي يونيزه مي گردد.

شکل  -37تغییر در اجزاء شیمیایی سلول در نتیجه برخورد پرتوها

اثراتي كه پس از پرتوگيري با پرتوهاي يونس��از در انس��ان ظاهر ميشوند به لحاظ زمان بروز اثرات
يكسان نيستند اين اثرات ممكن است زودرس يا تاخيري باشند .اگر پرتوگيري با دز زياد در مدت
زم��ان بس��يار كم رخ دهد ،پرتوگيري حاد و اثرات ناش��ي از آن را اث��رات زودرس مينامند .مانند
س��رخي پوست (اريتما) و چنانچه پرتوگيري در دراز مدت با دز كم رخ دهد اثرات آن ممكن است
در درازمدت مشاهده گردد كه در اين صورت آن را پرتوگيري مزمن و اثر ناشي ازآن را اثر تاخيري
مينامند نظير بروز سرطان در افراد پرتوديده.
 1-2-2-8اثرات زودرس پرتوها
الف -اثرات پوستي

اين اثرات بر روي پوست به سه شكل زير ظاهر مي شوند:
 -1س��رخي ماليم پوس��ت (اريتما) :در اين حالت در ناحيه پرتوديده پوست سرخي ماليميايجاد
مي ش��ود كه شبيه س��وختگي ناشي از آفتاب اس��ت .اين حالت بعد از دريافت دزي حدود  4گري
ايجاد شده و در مدت  7روز برطرف ميشود.
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شکل  -38سرخي ماليم پوست در نتنیجه پرتوگیری

 -2اثر تاول مرطوب :اين اثر به صورت التهاب و سرخي شديد پوست است كه منجر به توليد تاول
ميگردد .اين حالت را مي توان به س��وختگي درجه دو پوست تشبيه نمود .چنين حالتي در نتيجه
دريافت دز باالي  5گري ايجاد ميش��ود .بازيابي و ترميم در اين حالت بس��يار كند بوده و حدود
  6هفته به طول مي انجامد.

شکل  -39تاول مرطوب در نتنیجه پرتوگیری
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 -3مرگ س��لولي :اين اثر وضعيت بس��يار ش��ديد و دردناك آزردگي پوست است كه با دزي حدود
 15گري يا بيشتر ايجاد ميشود .اين حالت بسيار شبيه به سوختگي درجه سه پوست است و التيام
و ترميم آن به سختي صورت گرفته و بهبودي كامل ممكن است تا چند سال به طول بیانجامد.

شکل  -40مرگ سلول های پوست در نتیجه پرتوگیری

ب -اثر بر روي عناصر خوني
درياف��ت دزي در حدود  0/25گري منجر به كاهش گلبولهاي س��فيد و دز باالتر از  0/5گري به
كاه��ش پالكت هاي خون منجر ميگردد .در دز  2گري فعاليت مغز اس��تخوان كاهش يافته و در
  4تا  6گري توقف كامل فعاليت مغز استخوان رخ ميدهد.
ج -اثر بر روي سلول هاي جنسي

برخورد پرتو به س��لولهاي جنس��ي در انسان باعث كاهش تعداد آنها و احتماالً سبب عقيميكامل

مي گردد.
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د– اثر برجنين
اثرات پرتو بر روي جنين به س��ن جنين بستگي دارد .هرچه جنين جوانتر باشد ميزان تاثيرگذاري
پرتو بر آن بيش��تر خواهد بود و اين اثر به ويژه در چهار هفته اول رش��د جنين محسوس است .اين
اثرات ميتواند موجب سقط جنين ،عقب ماندگي ذهني ،لوسمي ،ناهنجاري كليه ،ناهنجاري هاي
اسكلتي ،كوتاهي قد و  ...گردد.

شکل  -41اثرات پرتو بر روي جنين

در برخي موارد سقط جنين ممكن است در اثر بهم خوردن تعادل هورموني ناشي از پرتوگيري رخ
دهد .اعضاي مختلف جنين به خصوص سلسله اعصاب مركزي ،چشم و … .بيشتر از افراد بالغ ،به
پرتو حساس هستند كه ميتوان آن را به توسعه سريع و فعاليت متابوليكي جنين مربوط دانست.
در ش��رايطي كه تمام بدن تحت تأثير پرتو با دز باال قرار گيرد ممكن اس��ت اثرات ذكر ش��ده به هر
ي��ك از اعضاي بدن يك جا بروز كند .اثر عموميپرتو بر اعضاي مختلف بدن تقريباً متفاوت بوده و
در بعضي اعضاء ش��ديد و در برخي ممكن اس��ت خفيف تر باشد .اگر دز دريافتي تمام بدن كمتر از
حدود  0/25گري باشد ممكن است اثر باليني مشاهده نشده و تنها با انجام آزمايشهاي اختصاصي
از جمله بررسيهاي كروموزوموميقابل تشخيص باشد.
در دز ح��دود  1گري در فرد پرتوديده عالئم باليني مش��اهده ميش��ود كه اي��ن عالئم در دزهاي
مختلف در جدول زير نشان داده شده است:
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جدول  -3عالئم پرتوگيري در دزهاي مختلف
ﻧﻮ� ﻋﻼﻣﺖ

ﻣﺤﺪ��� �� )ﮔﺮ�(

ﺑﻲ �ﺷﺘﻬﺎﻳﻲ

0/6-1/3

ﺗﻬﻮ�

1/2-1/7

�ﺳﺘﻔﺮ��

1/7-2/7

�ﺳﻬﺎ�

2/4-3

 2-2-2-8اثرات تأخيري پرتوها
اثرات تأخيري اغلب به شكل هاي زير ظاهر ميشوند:
الف -اثرات ژنتيكي
عوام��ل مختلف��ي مانند عوامل ش��يميايي ،عوامل فيزيكي و پرتوها مي توانن��د موجب بهم خوردن
تركيب��ات  DNAش��وند كه اين اختالل در محتواي اطالعاتي س��لول هاي ب��دن بي نظميايجاد
مي نماي��د .همچنين اين تغـــييرات در  DNAميتواند موجب جهش (موتاس��يون) گردد كه در
اين صورت امكان بروز نارسايي هاي ژنتيكي متعددي در آينده وجود دارد.
ب -اثرات سرطان زايي
بروز انواع مختلف س��رطان به خصوص سرطان تيروئيد ،سرطان ريه از جمله اثرات تأخيري پرتوها
ميباشند.

 -9شيوه هاي كنترل مهندسي و حفاظتی در محيط يا شاغل

ش��یوه های کنترل مهندسی به س��ه گروه کنترل در مبدا ،کنترل مسیر و کنترل در مقصد تقسیم
می گردند .بر این اساس معیارهای حفاظتی در هر یک از گروه های فوق به شرح ذیل می باشند:
 1-9روشهای کنترل مبدا
این روش ها مرتبط با خود منبع پرتو ،تجهیزات وابسته و حفاظت از آن می باشد و شامل قسمتهای
زیر است:
انتخاب منبع پرتو ،انتخاب دستگاه اشعه ایکس ،نگهداری و کنترل کانتینر و حفاظ چشمه ،امنیت
و نگهداری از منابع پرتو ،پسمانداری چشمه های پرتوزا و دورریزی چشمه های پرتوزا می باشد.
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 1-1-9انتخاب چشمه پرتوزا
جهت انتخاب يك ماده پرتوزا بايد ضوابط زير رعايت گردند:
• با توجه به پرتوزايي ،نيمه عمر ،انرژي و نوع پرتوهاي گسيل شده از اين مواد ،بايد جهت استفاده
در يك مورد خاص ،مناس��ب باش��ند .به وي��ژه ،نيمه عمر تا حد ممكن كوتاه ب��وده و از عمر مفيد
پيش بيني ش��ده سيسستم بيشتر نباش��د .اگر بكارگيري يك ماده پرتوزا با نيمه عمر كوتاه ،عملي
نيست بايد با واحد قانوني مشورت شود.
• نباي��د پرتوزايي بيش از حد م��ورد نياز براي طول عمر مفيد سنجش��گر انتخاب گردد .پرتوزايي
انتخاب شده بستگي دارد به:
• كمترين حد فاصله مورد قبول بين چش��مه و آشكارس��از در صورتي كه از سنجش��گر با خاصيت
انتقالي پرتو استفاده شود( .كه در آنها چشمه و آشكارساز در دو طرف دستگاه قرار گرفته اند)
• كوتاهترين مسير پرتو ،بين چشمه و آشكارساز در سنجشگرهایي كهاز خاصيتپراكندگي پرتوها
ي كنند.
استفاده م 
• بهترين نوع آشكارساز براي شرايط كاري مورد نظر،
• اثر كليه مواد بين چشمه و آشكارساز كه پرتوها از آن عبور مي كنند)intra–beam( .
• نبايد جزء موادي با سميت پرتوی خيلي باال (جدول  )2باشد ،مگر آنكه:
• جهت توليد نوترون در سنجشگري خاصي استفاده شود ،و يا
• هيچ ماده پرتوزا ديگري كه از نظر نوع و انرژي مناس��ب بوده و جهت اس��تفاده در سنجش��گري
خاصي به سهولت قابل دسترسي باشد ،موجود نباشد.
• در صورتي كه استفاده از يك يا چند ماده پرتوزا (مندرج در جدول  )2ضروري به نظر برسد ،بايد
تاييديه قبلي از واحد قانوني دريافت شده باشد.

جدول  –4مواد رادیواکتیو با سمیت پرتوی بسیار باال
U232

Pa231

Th230

Th228

Ac227

Ra228

Ra226

Po210

Pb210

Am241

Pu242

Pu241

Pu240

Pu239

Pu238

Np237

U234

U233

Cf252

Cf250

Cf249

Am243 Cm242 Cm243 Cm244 Cm247 Cm246
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• بايد از نظر ش��كل فيزيكي و ش��يميايي به گونه اي باش��د كه در تمام طول عمر مفيد سنجش��گر
كه طي آن مورد اس��تفاده قرار ميگيرد ،خوردگي و تراكم فش��ار داخلي كمترين مقدار بوده ،و در
صورت شكسته شدن كپسول نگهداري چشمه ،پراكندگي و انحالل مواد پرتوزا كمترين مقدار باشد.
 2-1-9انتخاب دستگاه اشعه ایکس و نکات حفاظتی آن
 1-2-1-9انتخاب دستگاه اشعه ایکس ترمزی (ویژه پرتونگاری صنعتی و سنجشگرهای پرتوی)

• مشخصات دستگاه اشعه ایکس از قبیل حداکثر انرژی ،حداکثر آهنگ دز ،حداکثرکیلو ولتاژ موثر
و حداکثر جریان باید متناسب با کاربرد مورد نظر انتخاب شود.
برای طراحی و ساخت دستگاه باید ضوابط زیر رعایت گردد.
• تیوب اشعه ایکس باید درون یک حفاظ مناسب به گونه ای حفاظ گردد که از عبور پرتو در تمام
جه��ات به غیر از جهت مورد نظر برای انجام پرتون��گاری جلوگیری نماید .حفاظ باید به قدر کافی
و به نحوی طراحی گردد که در ش��رایط ماکزیمم ولتاژ و جریان ،آهنگ دز در فاصله یک متری از
سطح حفاظ در کلیه جهت ها غیر از جهت بیم اصلی از  5000 µSv/hتجاوز نکند.
• ب��رای رادیوگراف��ی در مکان های باز ( )open siteدر صورت امکان باید از فیلتراس��یون جهت
کاهش پرتوهای پراکنده استفاده نمود.
• کنترل دس��تگاه باید مجهزبه یک کلید جهت جلوگیری از اس��تفاده افراد غیر مجاز وجود داشته
باشد .امکان برداشتن کلید باید فقط در حالت خاموش بودن ( )OFF POSITIONوجود داشته
و حالتهای عملکرد کلید خاموش و روش��ن ( ONو  )OFFآن باید روی پنل کنترل دس��تگاه به
وضوح مشخص باشد.
• س��وئیچ  ONو  OFFدس��تگاه باید روی پنل کنترل دستگاه به ش��کل فیزیکی دو کلید مجزا
ب��وده و حالتهای عملکرد کلید و حالت  ONو  OFFآن باید روی پنل کنترل دس��تگاه به وضوح
مشخص باشند.
• دستگاه باید مجهز به سیستمی باشد که بتواند بعد از اتمام زمان تنظیم شده بر روی پنل کنترل
پرتودهی را به طور خودکار قطع نماید.
• یک المپ قرمز چش��مک زن باید روی پانل دس��تگاه به گونه ای تعبیه ش��ده باش��د که با شروع
پرتودهی دس��تگاه به طور خودکار فعال شود .همچنین باید المپ فوق باید از فاصله  10متری نیز
قابل رویت باش��د .یک قفل ایمنی باید به نحوی تعبیه ش��ده باشد که اگر المپ فوق به گونه ای از
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مدار خارج شود و یا از کار افتد امکان پرتودهی وجود نداشته باشد.
• پنل کنترل باید به تجهیزات نش��انگری مجهز باش��د که مقدار عددی انرژی الکترون و آهنگ دز
خروجی را برای شتاب دهنده و ماکزیمم کیلو ولتاژ و میلی آمپر را برای تیوپ های معمولی ایکس
نشان دهد .برای دستگاه هایی که در سایت های باز مورد استفاده قرار می گیرند مقدار نشان داده
شده بر روی نشانگر باید به وضوح در نورآفتاب قابل رویت باشد.
• برای رادیوگرافی در س��ایت های باز باید پنل کنترل به یک یا چند المپ چش��مک زن راه دور
مجهز باشند که با روشن شدن دستگاه به طور خودکار شروع بکار نماید .از المپ فوق می توان برای
مشخص نمودن مرز ناحیه کنترل شده و مشخص بودن وضعیت پرتودهی دستگاه نیز استفاده نمود.
• طول کابل اتصال پنل کنترل به المپ اشعه ایکس در رادیوگرافی سایت باز نباید کمتر از مقادیر
زیر باشد .مگر اینکه در اتاق رادیوگرافی کامال بسته مورد استفاده قرار گیرند.
  7متر برای کیلو ولتاژ کمتر از 100 kVp  10متر برای کیلو ولتاژ کمتر از 200 kVp  15متر برای کیلو ولتاژ کمتر از 250 kVp  20متر برای کیلو ولتاژ بیشتر از 250 kVp• برای دستگاههای اشعه ایکس فلورسکوپی حفاظ دستگاه باید به گونه ای طراحی و ساخته شود
که تحت هیچ ش��رایطی در زمان پرتودهی ،آهنگ دز کلیه نقاط قابل دسترس بیش از 25 µSv/h
نباشد.
• تجهیزات و مونیتور نشان دهنده تصویر باید در موقعیتی غیر از جهت بیم اولیه قرار گیرند و نباید
در هیچ ش��رایطی امکان قرار گرفتن ش��خص یا قسمتی از بدن شخص در حین پرتودهی در مقابل
بیم پرتو وجود داشته باشد.
 2-2-1-9طراحي و ساخت دستگاههاي آناليز مواد با اشعه ايكس
• اين دس��تگاهها بايد ب ه گونه اي طراحي و س��اختهش��وند كهتنها زماني تيوب اشعهايكس آماده
حفاظ ها داراي نقص نبودهو كليهقفلهاي ايمني داخلي آماده به كار و فعال

پرتودهي گردد كه
باشند.
• هر يك از ش��كاف هاي خروجي پرتو اين دس��تگاه ها بايد مجهز به يک كليماتور باشد .اين حفاظ
كليماتور بايد بهطريقي طراحي و ساخته شده باشد كه بتواند كليه پرتوهاي پراكندهو نشتي ناشي
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از كليماتور و شاتر را در فاصله 5سانتيمتري حفاظ تا  25 µSvدر ساعت تضعيف کند و از شدت
آن بكاهد.
• ش��اترها بايد به گونهاي طراحي ش��وند كه در هنگام كار دستگاه ،جا به جا كردن يا تعويض آنها
بدون استفاده از ابزار خاص غيرممكن باشد.
• ش��اترها و محفظة تيوب اش��عه ايكس به گونهاي طراحي و س��اخته ش��وند كهتوسط مكانيسم
عملكرد قفل ايمني داخلي در هنگام جا بهجا كردن و تعويض آنها ،المپ اش��عه ايكس خاموش و
تخليه انرژي انجام گيرد.
• حفاظ تيوب بايد طوري طراحي و متصل ش��ود كه تنها با اس��تفادهاز ابزار خاص قابل جدا شدن
باشد و در ضمن با وجود قفل ايمني داخلي محفظه المپ ،جدا شدن حفاظ باعث خاموش شدن و
تخليه كامل انرژي المپ گردد.
• هر شاتر بايد بهطريقي به چراغ هشدار دهنده متصل گردد كه امكان روشن شدن آن در وضعيت
باز بودن شاتر وجود داشته باشد.
• قفل و يا هر سيس��تم ايمني اضافي ديگر بايد به گونهاي طراحي يا س��اخته ش��ود که فقط افراد
ت دار بتوانند از آن استفاده نمايند.
صالحي 
• ش��اترهاي خروجي پرتو در تيوب اش��عه ايكس بايد به گونهاي طراحي و ساختهشوند كه آهنگ
دز پرتوهاي نشتي و پراكندهدر هر نقطهو در فاصله  5سانتيمتري از شاتر از  25 µSvدر ساعت
تجاوز ننمايد.
• حف��اظ تيوب اش��عه ايكس بايد ضخامت و اس��تحکام كافي در مقابل ح��وادث احتمالي از جمله
شكستگي يا تغيير شكل هنگام استفاده معمولي را داشته باشد.
• هر يك از ش��كافهاي خروجي اش��عه بايد داراي حفاظ و يك ش��اتر مناسب باشد بهطوری كه
هنگام باز شدن ،بالفاصله پرتو ناشي از تيوب اشعه ايكس متوقف و انرژي تيوب تخليه گردد.
• کليهدستگاه هاي آناليز اشعه ايكس بايد مجهز به سيستم قفل ايمني داخلي باشند به طوري كه
با قابليت اطمينان باال ،بهموقع عمل نمايند .اگر اتصاالت الكتريكي از قبيل ميكروس��وئيچها مورد
استفاده قرار می گيرند ،براي اطمينان از عملكرد قفل ايمني داخلي ،به ازای هر قفل ايمني داخلي
بايد يك ميكروسوئيچ دوقلو مورد استفاده قرار گيرد.
• دس��تگا ه هاي آناليز اش��عه ايكس��ی كه فقط قس��متي از آنها در حفاظ قرار دارد بايد به گونهاي
طراحي و ساخته شدهباشند كه قسمتي از دستگاه كهامكان پرتوگيري سهوي عضوي از بدن کاربر
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از پرتو اوليه آنوجود دارد ،به حد كافي و مطمئن ،محصور و حفاظ گذاري ش��ده باش��د .همچنين
اگر به هر دليلي ،هنگام ناقص بودن موانع يا حفاظهاي ش��كاف ،ورودي ش��اتر بازمانده باشد ،پرتو
خروج��ي نبايد به س��مت م��کان هاي پرترددباش��د .در غير اينصورت ،موانع ثابت و مناس��ب در
مكان هاي مطلوب قرار داده شوند تا در اين ناحيهها اشخاص از پرتو ايمن باشند.
• كليه دس��تگاههاي آناليز اشعه ايكس بايد مجهز به يك المپ هشداردهنده قرمز باشند كه نشان
دهنده وضعيت پرتودهي دس��تگاه اس��ت بهطوری كه هنگام روشن ش��دن دستگاه ،نور اين المپ
حداقل تا فاصله 2متري از اطراف دستگاهبهسادگي قابل رؤيت باشد.
• آهنگ دز در پنج س��انتيمتري هر نقطه از س��طح محفظه تيوب در هنگام بسته بودن شكافها
(روزنهها) نبايد از  25 µSvدر ساعت تجاوز نمايد.
• عالئم هشداردهنده از قبيل برچسبهاي خطر اشعه و چراغها نصب شوند.
• در صورت نقص در حفاظ دستگاههاي آناليز اشعه ايكس بايد سيستم هشداردهندهمناسب وجود
داشتهباشد كه خطرات ناشي از كار با دستگاهها را نشان دهد.
• حفاظ دستگاه ها ،که کليه قسمت هاي دستگاه از جمله كليماتورها ،شاترها و محفظه المپ اشعه
ايكس را در بر ميگيرند ،بايد مانع دسترسي و نزديك شدن به پرتو ايكس اوليه باشند.
• آهنگ دز در فاصله 5س��انتي متري هر نقطه قابل دسترس��ي از سطح قسمت حفاظ سازي شده
نبايد از  25 µSvدر ساعت تجاوز نمايد.
 3-2-1-9نکات ایمنی در طراحی و ساخت دوربین پرتونگاری صنعتی
• باید دوربین مجهز به درپوش جلو و عقب باش��د و مکانیزمی تعبیه ش��ده باش��د که امکان اتصال
محکم درپوش ها را ایجاد نماید.
• مواد خورنده ،گرد و غبار ،شن و ماسه ،شرايط و نوسانات ناگهانی محيطي مانند حرارت ،رطوبت و ...
که در طي عمر مفيد دس��تگاه حضور دارند نبايد بر روي عملکرد دس��تگاه تأثير به نحوی تأثیرگذار
باشند که عملکرد ایمنی آن مختل شود.
• شاتر یا مکانيزم کنترل چشمه بايد مجهز به يک سيستم قفل داراي کليد باشد به نحوي که فقط
زماني بتواند قفل گردد که چشمه به موقعيت ايمن خود داخل دوربين برگشته باشد.
• سیستم قفل دوربين بايد به نحوي ساخته شده باشد که:
الف) فش��ارهاي قوي معمول ناش��ي از عملکرد اپراتور و تجهيزات را تحم��ل نمايد همچنين کليد
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مي بايست مقاومت کافي را هنگام بيرون آوردن از قفل داشته باشد.
ب) امکان قفل شدن بدون کلید وجود داشته باشد و یا کلید در حالت باز" ”openاز سیستم قفل
خارج نشود.
ج) امکان برگشت هلدر حتی موقعی که قفل خراب شده است وجود داشته باشد.
د) دارای سیستم ایمنی خودکار باشد .این سیستم باید زمانی که چشمه به موقعیت ایمن خود در
داخل دوربین بر می گردد به طور خودکار مسیر کانال دوربین را مسدود نماید .همچنین آزاد کردن
سیستم خودکار ایمن باید فقط با یک عمل و نیروی ارادی صورت گیرد.
ه) امکان قفل کردن دوربین فقط زمانی وجود داشته باشد که هلدر به موقعیت ایمن خود در داخل
دوربین برگشته باشد.
• امکان خارج نمودن هلدر باید زمانی وجود داشته باشد که:
الف) کابل کرنک به هلدر وصل باشد و
ب) اتصاالت کرنک به سیستم قفل دوربین وصل باشد و
ج) اتصال گاید تیوب به دوربین وصل باشد.
• باید امکان جدا نمودن اتصال کرنک به سیس��تم قفل وجود نداش��ته باش��د مگ��ر اینکه هلدر به
موقعیت ایمن خود در داخل دوربین برگشته باشد.
• ش��اخصی باید وجود داشته باشد که نش��ان دهد هلدر به موقعیت ایمن برگشته است .رنگ سبز
شاخص باید حداقل از فاصله  5متری قابل رویت باشد.
• باید امکان قفل و باز نمودن دوربین وجود داش��ته باشد بدون اینکه قسمتی از بدن در مقابل بیم
پرتو قرار گیرد.
• باید امکان اتصال گاید تیوپ وجود داش��ته باش��د بدون اینکه قسمتی از بدن در جایی قرار گیرد
که آهنگ دز بیش از  2 mSv/hباشد.
• حفاظ اورانیوم دوربین باید توسط پوششی مناسب محافظت گردد به نحوی که:
الف) پرتوهای بتا را جذب نماید.
ب) خوردگی را محدود سازد.
ج) از انتشار آلودگی جلوگیری نماید.
• در ماکزيمم اکتيويته بارگذاري ش��ده حداکثر آهنگ دز در فواصل مختلف برای دوربین ها نباید
از مقادیر مندرج در جدول  1تجاوز نماید.
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جدول  -5طبقه بندی دوربین های پرتونگاری صنعتی براساس استاندارد ایزو 3999
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ �� ﺑﺮ ﺣﺴﺐ µSv/h
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ� ���ﺑﻴﻦ
��� ﺳﻄﺢ

 5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ�

 1ﻣﺘﺮ�

2000
2000
2000

500
1000
1000

20
50
100

" "Pﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
" "Mﻣﺘﺤﺮ�
" "Fﺛﺎﺑﺖ

توجه :براي تعيين حداکثر آهنگ دز باید دريچه خروج پرتو بسته و مکانيزم خروج چشمه در حالت
قفل و چشمه در موقعیت ايمن خود قرار داشته باشد و کپ هاي جلو و عقب نيز وصل شده باشند.
• باید حفاظ خارجی دوربين ها از جنسی باشد که نقطه ذوب آن کمتر از  800درجه سانتي گراد
نباشد.
• دوربين بايد تحمل تغييرات دماي محيطی ( -10تا  )+45را داشته باشد به نحوی که هیچ اشکالی
در صحت عملکرد مکانیزم ایمنی آن بوجود نیاید.
• اجزاء دوربین باید ساختاری داشته باشند که تابش اشعه نتواند باعث زوال آنها شود.
• دس��ته دوربین تحمل  25برابر وزن خود را داشته باشد همچنین مي بايد دوربين طوري طراحي
ش��ود که اگر يک نيروی عمودي جهت بلند کردن آن اعمال ش��ود هيچگونه خرابي و يا استرس به
ساختار کانتينر چشمه وارد نشود.
• باید دوربین به نحوی طراحی ش��ده باشد که برای باز نمودن اجزا آن وسیله خاصی به کار رود یا
حتماً پوشش خاصی برداشته شود.
• هر اتصال به روش جوش يا به ش��کل لحیم اشکال دارد مگر اینکه براساس استانداردهای مربوطه
و ضوابط مورد تائيد واحد قانوني باشد.
• دوربين بايد طوري طراحي و ساخته شود که تحمل فرایندهایی مانند نوسانات ،ارتعاشات ،تندي
و ش��تاب تحميل ش��ده طي حمل و نقل و کار با دستگاه را داشته به طوري که در عملکرد راحت و
آسان دريچه و مکانيزم کنترل چشمه ،نقصان و زوالی بوجود نيايد.
• دوربين بايد طوري س��اخته ش��ود که مواد بکارگرفته شده از لحاظ فيزيکي و شيميايي با يکديگر
س��ازگار و همخوان باش��ند .همچنين بايد اين س��ازگاري بين کپسول چش��مه و ديگر اجزاء وجود
داشته باشد.
• دوربین باید مجهز به دسته و یا وسيله مناسب براي حمل ايمن توسط فرد باشد.
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• دوربين بايد مجهز به يک پالک بادوام و مقاوم در برابر آتش که عالمت خط اشعه کلمه"،”Caution
نوع راديوايزوتوپ ،حداکثر قدرت بارگذاري ،ش��ماره سريال دوربين ،نام کارخانه سازنده بر روي آن
درج ش��ده است ،باشد .اطالعات بايد بر روي پالک حک شده و پالک روی حفاظ خارجی به شکل
واضح و آشکار نصب گردد.
• تجهیزات جانبی دوربین باید ،ضوابط مربوطه در استاندارد  ISO3999را برآورده نمايد.
دوربین ها و تجهیزات جانبی آنها باید به صورت دوره ای ،پس از هر نقص فنی یا سانحه ،در زمان
واگ��ذاری یا بارگ��ذاری و روزمره مورد آزمایش های مختلف کنترل کیف��ی قرار گیرند تا از صحت
عملکرد آنها در حین کار اطمینان حاصل گردد.
 4-2-1-9به کارگیری محدود کننده (کالیماتور)
کالیماتور وس��یله ای اس��ت از جنس عناصر سنگین نظیر س��رب ،اورانیم تهی شده یا تنگستن ،که
با محدود س��ازی بیم پرتو ،حفاظت بیش��تر کارکنان در مجاورت منبع پرتو را موجب می شود .این
وسیله دارای بیشترین کاربرد در پرتونگاری صنعتی با چشمه های پرتوزا است .کالیماتور موجب:
• باعث کاهش پرتوگيری افراد می شود.
• باعث کاهش پرتوهای پس پراکنده شده و بدين ترتيب موجب افزايش کيفيت تصوير می گردد.
• کاهش فاصله ايمنی و در نتيجه کنترل بهتر بر روی نواحی کنترل شده.

شکل  -42تاثیر کالیماتور در محدود کردن بیم پرتو
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 3-1-9نکات ایمنی در طراحی و ساخت کانتینر ،حفاظ چشمه
کانتینر یا حفاظ عبارتند از مجموعه تجهیزاتی که موجب کاهش آهنگ دز در اطراف چشمه پرتوزا
ش��ده و عالوه بر این از بروز آس��یب برای چشمه پرتوزا پیش��گیری می نماید .کانتینرها باید امکان
حمل چش��مه را فراهم آورده و از اس��تحکام کافی برخوردار باش��ند .در عین حال الزم است امکان
خروج چشمه پرتوزا از کانتینر به خارج تحت کنترل بوده و در صورت لزوم افراد واجد صالحیت با
امکانات مناسب قابلیت دسترسی به چشمه پرتوزا را داشته باشند.

شکل  -43کانتینر چشمه سطح سنج پرتوی

كانتينر چشمه بايد از نظر طراحي و ساخت داراي ويژگي هاي زير باشد:
• يك ش��اتر يا هرگونه مكانيس��م ديگ��ري جهت كنترل چش��مه به صورت دس��تي ،الكتريكي يا
پنوماتيك به كانتينر متصل باش��د .در غير اين صورت مورد تاييد بودن آن بايد به تش��خيص واحد
قانوني برسد.
• ش��اتر يا مكانيس��م كنترل چش��مه و كليه ملحقات آن بايد به نحوي طراحي و س��اخت يا درون
محفظه قرار داده شده باشند كه:
• در نتيجه انجام تستهاي ويژه اينگونه كانتينرها نتايج قابل قبولي بدست دهند.
• عملكرد آن تحت تاثير عوامل نامساعد محيطي نظير رطوبت ،گرد و خاك ،گرما ،ارتعاش و مواد
خورنده به طور نامطلوبي تغيير نكند.
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• شاتر يا مكانيسم كنترل چشمه را بايد بتوان در وضعيت قطع پرتودهي ( )beam offتوسط قفل
مناسب ايمن نمود .هر دو وضعيت قطع پرتودهي و پرتودهي ( )beam onواضح و قابل تشخيص
باشند و همچنين:
• اگر از يك نش��انگر مكانيكي براي اين منظور استفاده ميشود بايد در برابر آسيب هاي مكانيكي
مق��اوم باش��د .عالمتهاي قطع پرتودهي و پرتودهی بايد از نوعي باش��ند ك��ه در اثر گرد و خاك،
خوردگي و … به سادگي پاك نشوند.
• اگر از نشانگر الكتريكي استفاده مي شود بايد چراغ يا عالئم مجزايي براي نشان دادن وضعيت هاي
قطع پرتودهي و پرتودهی وجود داشته باشند.
• اگر ماده اي كه به عنوان حفاظ قرار گرفته داراي نقطه ذوب پايين تر از  800درجه سانتي گراد
ي گراد به طور كام ً
ال بسته قرار
باش��د بايد در محفظه فلزي با نقطه ذوب باالتر از  800درجه س��انت 
گيرد.
• باي��د بتواند تغييرات پيش بيني ش��ده براي ش��رايط كاري مورد نظر را ب��دون آنكه در كيفيت و
سهولت كار شاتر يا مكانيسم كنترل چشمه و… خللي ايجاد شود ،تحمل كند .همچنين موادي كه
در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفتهاند دچار ترك و شكنندگي نگردند.
• در صورت اس��تفاده از تجهيزات پيش بيني ش��ده براي بلند كردن كانتينر ،ساختمان آن آسيب
نبيند.
• اتصاالت جوشكاري ،لحيم كاري و غيره بايد براساس استانداردهاي مربوطه و ضوابط مورد تاييد
واحد قانوني باشد.
• بايد در برابر هرگونه لرزش ،تشديد ناشي از لرزش و شتاب محتمل مقاوم باشد و دچار آسيب يا
تغيير در كيفيت و سهولت عملكرد شاتر ،سيستم كنترل چشمه و ساير قسمت ها نشود.
• بايد مواد تش��كيل دهنده آن از نظر فيزيكي و ش��يميايي با هم و با ماده پرتوزايی كه در كانتينر
قرار داده ميشود سازگار باشد .بايد رفتار اين مواد تحت تأثير اشعه در نظر گرفته شده باشد.
• اگر وزن آن بين  10تا 50كيلوگرم باش��د بايد امكانات مناس��بي براي حمل دستي داشته باشد.
در صورتي كه وزن آن بيشتر از  50كيلوگرم باشد بايد داراي امكانات مناسبي براي حمل مكانيكي
باشد.
• بايد برچس��ب مناسبي داشته باش��د كه روي آن عالمت خطر اشعه و عبارت ‹احتياط› درج شده
باشد .عالئم بايد سياه و در زمينه زرد باشند .برچسب بايد مقاوم و حاوي اطالعات زير باشد:
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 نام ماده پرتوزا پرتوزايي چشمه و تاريخ اندازهگيري آن ماكزيمم آهنگ دز در يك متري كانتينر (در حالت بسته بودن شاتر) و تاريخ اندازه گيري آن نام و آدرس سازنده يا فروشنده شماره شناسايي كانتينر• برچس��ب هاي ذكر ش��ده در دو بند قبل بايد فلزي بوده و عبارات ذكر ش��ده روي آن حكاكي يا
چاپ ش��ده باش��د .جنس فلز بكار رفته بايد با در نظر گرفتن آثار طوالني مدت خوردگي و عوامل
نامساعد محيطي انتخاب شود.
• قفل كانتينر بايد به نحوي طراحي و س��اخته شده باشد كه بازشدن يا برداشتن آن با ابزار دستي
رايج امکانپذیر نباشد.
 4-1-9امنیت و نگهداری از منابع پرتو
 1-4-1-9امنیت منابع پرتو

امنی��ت منب��ع پرتو در کلیه مراحل حمل و نقل ،بهره برداری و نگه��داری موقت از آنها باید تأمین
گردد .بدین منظور اقدامات زیر صورت می پذیرد.
 .1کلیه کانتینرهای حاوی چش��مه در محل مناس��ب نگهداری شده که مجهز به قفل بوده و عالئم
خطر اشعه در اطراف آن وجود دارد .کلید محل در اختیار شخص مسئول یا فرد مورد نظر شخص
مسئول می باشد.

شکل  -44امنیت مواد پرتوزا در مراحل مختلف
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 .2کانتینرهای حاوی چش��مه در زمان نگهداری قفل ش��ده و کلید قفل کانتینر در اختیار ش��خص
مسئول یا فرد مورد نظر شخص مسئول می باشد.
 .3کانتینرهای حاوی چش��مه در زمان نگهداری داخل یک جعبه مناس��ب قفل دار قرار می گیرند.
کلید آن در اختیار شخص مسئول یا فرد مورد نظر شخص مسئول می باشد.
 .4کلیه نقل و انتقاالت کانتینرهای حاوی چشمه و منابع پرتو در دفتر شرکت و با اجازه مسئولین
صورت می پذیرد.
 .5در خارج از محل نگهداری یک فرم جهت ثبت ورود و خروج کانتینرهای حاوی چشمه و منابع
پرتو نصب ش��ده اس��ت .پس از هر جابجایی الزم است فرم تکمیل و به تایید جابجاکننده برسد در
پایان هر ماه فرم جمع آوری ش��ده و پس از تایید ش��خص مس��ئول ضمن مطابقت با دفتر نقل و
انتقاالت ،بایگانی می گردد.
 .6جه��ت اطمین��ان از امنیت منابع و کاهش پرتوگیری افراد ،در محل نگهداری به جز کانتینرهای
حاوی چشمه ،هیچ چیز دیگری نگهداری نمی شود.
 .7کانتینرهای حاوی چشمه ،توسط وسیله نقلیه مسقف یا در صندوق عقب ماشین حمل می گردد.
فرم حمل و نقل همواره قبل از حمل تکمیل شده و همراه وسیله نقلیه می باشد.
 .8در حین حمل هر کانتینرهای حاوی چشمه بايستي داراي يك جعبه حمل دردار با ويژگي هاي
زير باشد:
ال س��الم و
الف -مقاوم و از جنس موادی نظير :فوالد بوده ،ابعاد آن متناس��ب با ابعاد دوربين و كام ً
بدون عيب باشد.
ب -ساختمان داخلي آن به نحوي باشد كه دوربين پس از قرار گرفتن در آن كام ً
ال ثابت بماند.
ج -مجهز به قفل مناسب باشد.
د -مجهز به دسته مقاوم جهت حمل باشد.
 .9کانتینرهای حاوی چشمه در وضعيت بسته و قفل شده قرار گرفته باشد و موارد زیر رعایت گردد:
ال��ف -حداكثر آهنگ دز در فاصله  5س��انتیمتری و يك متري کانتینرهای حاوی چش��مه بايد به
ترتيب كمتر از 500 mSv/hو  10 mSv/hباشد.
ب -عملكرد شاتر و قفل بايد صحيح باشد.
ج -درپوش هاي کانتینرهای حاوی چشمه نصب شده باشد.
د -برچس��ب هاي کانتینرهای حاوی چشمه در وضعيت كام ً
الس��الم و خوانا بوده و كليه اطالعات
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مربوطه مطابق استاندارد بر روي آن نوشته باشد.
بيشتر باشد.
ه -آلودگي سطح نبايد از��  4Bq / cm2ﺑﻴﺸﺘﺮ
 .10کانتینرهای حاوی چشمه بايد داخل جعبه قرار داده شده و در جعبه قفل شود.
 .11فرم تكميل شده مواد پرتوزا بايد به جعبه متصل گردد.
 .12در حین حمل از هرگونه توقف در اماکن ش��لوغ پرهیز ش��ده و در صورت لزوم همواره یک نفر
بر وسیله نقلیه نظارت خواهد داشت.
 .13در حین حمل همواره کانتینرهای حاوی چشمه مورد بازبینی قرار می گیرد.
 .14همواره قبل از حمل و پس از رس��یدن به مقصد با کمک دزیمتر محیطی و بررس��ی آهنگ دز
سطحی کانتینرهای حاوی چشمه از وجود چشمه درون آن اطمینان حاصل می گردد.
 .15نقل و انتقاالت کانتینرهای حاوی چشمه به اطالع امور حفاظت در برابر اشعه برسد.
 .16در ص��ورت س��رقت منابع پرتو ،مراتب بالفاصله به اطالع واحد قانونی و مس��ئولین رس��یده و
اقدامات الزم با هماهنگی نیروی انتظامی ،جهت بازیابی آن صورت می گیرد.
 2-4-1-9نگهداری از مواد پرتوزا
کانتینرهای حاوی چش��مه پرتوزا که بالفاصله پس از دریافت از آنها اس��تفاده نمی گردد یا آنهایی
ک��ه هنوز حاوی مواد پرتوزا بوده و از س��رویس خارج و جم��ع آوری گردیده اند ،باید به طور ایمن
نگهداری شوند .جهت نگهداری الزم است:
• مکانیس��م کنترل چش��مه یا شاتر باید قفل شده و یا به طور ایمن در وضعیت قطع پرتودهی قرار
گیرد.
• مس��ئول فیزیک بهداشت بوس��یله مونیتورینگ مناس��ب باید مطمئن ش��ود که پرتوی ناشی از
سنجش��گر بوسیله مکانیسم کنترل چشمه یا شاتر در وضعیت قطع پرتودهی بطور مناسب تضعیف
شده است.
انبار نگهداری از مواد پرتوزا باید الزامات زیر را برآورده سازد:
• به طور محکم و با مصالح ساختمانی بادوام ساخته شود.
• آهنگ دز در هیچ یک از نواحی قابل دسترس در خارج از انبار نباید از  25میکروسیورت بر ساعت
تجاوز نماید.
• انبار باید در محلی باش��د که پرتوگیری ناش��ی از آن در محلهای اش��غال ش��ده براساس اصل
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"هرچه کمتر موجه شدنی" ( )ALARAباشد.
• انبار باید از دسترس افراد متفرقه مصون بوده و همیشه قفل و تحت کنترل نگهداری شود.
• انبار باید دارای عالمت خطر اش��عه مناسب باشد که بر روی آن کلمه احتیاط به طور واضح درج
ش��ده باشد .عالمت خطر اشعه باید به رنگ س��یاه و در زمینه زرد رنگ طراحی شده باشد .اینگونه
ت ها باید دارای شماره تماس مسئول فیزیک بهداشت باشد که بتوان در موقع ضرورت با آنها
عالم 
تماس برقرار نمود .توضیحات بیشتر در قسمت عالئم ایمنی ارائه شده است.
• انبار نباید در مجاورت مواد قابل انفجار ،اش��تعال ،خورنده و همچنین فیلم رادیوگرافی قرار داده
شود.

شکل  -45شمای محل نگهداری مواد پرتوزا

 5-1-9پسمانداری منابع پرتو
هرگونه اس��تفاده از مواد پرتوزا منجر به تولید پس��مان پرتوزا خواهد شد .پسمانهای پرتوزا درست
مانند مواد پرتوزا برای کارکنان ،جامعه و محیط زیس��ت خطرناک می باش��ند .مدیریت پسمانهای
پرتوزا به مجموعه کلیه عملیات اجرائی و اداری که در آمایش ،تثبیت ،حمل و نقل ،نگهداری و دفن
پس��مانها بکار گرفته می ش��ود اطالق می شود .هدف از مدیریت پسمانهای پرتوزا دور کردن آنها از
محیط زیست و نگهداری ایمن آنها می باشد.
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شکل  -46نگهداری موقت پسمان های پرتوزا

پس��مانهای پرت��وزا با توجه ب��ه منبع تولید ،درجه س��میت ،حالت فیزیکی ،پرتوزائ��ی و نیمه عمر
هسته های پرتوزا به صورت زیر طبقه بندی می گردند:
• پسمانهاي معاف يا خارج از شمول :پسمانهايي هستندكه غلظت هستههاي پرتوزا در آنها به
ت هاي مقرراتي
ي آنها قابل اغماض بوده و ميتوانند از نظار 
قدري كم استكه خطرات راديولوژيك 
ف گردند به عبارت ديگر خارج از شمول مقررات ميباشند 0/1Bq/g ( .تا )10000 Bq/g
معا 
• پس��مانهاي با پرتوزائي كم و متوسط :پس��مانهايي هستند كه رعايت اقدامات حفاظتي براي
ي است.
كاركنان و افراد جامعه در كوتاه مدت و يا درازمدت ضرور 
ي غلظتهاي باالئي از هسته هاي پرتوزا با
ح پرتوزائي باال :اين پسمانها دارا 
ي با س��ط 
• پس��مان ها 
نيمهعمر كوتاه و بلند مي باشند 50000( .تا  5×1017بكرل بر مترمكعب)
جهت پس��مانداری چشمه های پرتوزای بال استفاده (یا چشمه هایی که عمر مفیدشان پایان یافته
است و از کارایی الزم جهت کاربرد مورد نظر برخوردار نیستند) به دو شیوه زیر عمل می کنیم:
 -1بازگرداندن چشمه پرتوزا به شرکت تولید کننده آن
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بدین منظور الزم اس��ت در قراردادهای اولیه خرید تعهد ش��رکت فروشنده ،مبنی بر تقبل پسمان
چشمه پرتوزا و عودت به مبداء ،ذکر گردد.
 -2عقد قرارداد با ش��رکت مدیریت پس��مانداری صنعت هس��ته ای ایران (وابسته به سازمان انرژی
اتمی ایران)
جهت ارس��ال پسمانهای پرتوزا به شرکت مدیریت پسمانداری صنعت هسته ای ایران الزم است در
زمان ورود چشمه پرتوزا به کشور قرارداد الزمه با این شرکت عقد گردد.
شرکت مدیریت پسمانداری صنعت هسته ای ایران پسمانهاي پرتوزاي توليد شده از فعاليت هاي
مختلف هس��ته اي را پس از انجام آمايش و بستهبندي به منظور كاهش احتمال نشت مواد پرتوزا
ت و تحقيقات
موجود در آنها ،تا آنجا ك ه امكان پذير اس��ت از محيطزيس��ت دور مينمايد .مطالعا 
ن و كم هزينهترين روش را
ت اجرا اس��ت تا بتوانند آسانترين ،مطمئنتري 
ن در دس�� 
زيادي در جها 
در اين زمينه ارائ ه دهند.
براي اين منظور روش هاي زير به كار مي رود:
 -1دفن در پسمانگور
 -2تخليه در دريا
 -3دفن زير بستر اقيانوس ها
 -4دفن در گنبدهاي نمكي
 -5فرستادن به ساير كرات
رایج ترین روش در ایران دفن در پسمانگور می باشد.
 6-1-9دورریزی چشمه های پرتوزا
اصوالً چش��مه های رای��ج در صنایع از لح��اظ خصوصیات فوق الذکر به نحوی هس��تند که امکان
دورری��زی آنه��ا در طبیعت وجود ندارد .در صورت نگهداري موقت به منظور تالش��ي و اس��تحالهء
راديونوكليده��اي موجود در پس��مانهاي با اكتيويته كم و نيمه عم��ر كوتاه (تا حد معاف) ،می توان
نسبت به دورريزي آنها در مكانهاي مناسب اقدام نمود.
اس��تفادهكننده بايد قبل از دورريزي هر چش��مه پرتوزا ،نسبت به كسب مجوز الزم از واحد قانوني
اقدام نمايد .در این زمینه دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی ایران جهت رهاسازی چشمه های
پرتوزا در محیط زیست می تواند راهگشا باشد.
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 2-9روشهای کنترل مقصد
 1-2-9مونیتورینگ فردی

به منظور ارزیابی میزان آس��یب رس��یده به فرد در هنگام کار با منابع پرتو الزم اس��ت روش های
ارزیابی پرتوگیری ش��غلی اتخاذ گردد .در ارزیابی پرتوگیری ش��غلی (دز) م��وارد زیردر نظر گرفته
می شود:
 -مونیتورینگ فردی

شکل  -47مونیتورینگ فردی

 مونیتورینگ محل کار تفسیر نتایج و تخمین دز دقت مورد نیاز  Type testمونیتورینگ اطمینان کیفیت و کنترل کیفیت بایگانی اطالعات و گزارش گیریدر یک برنامه مونیتورینگ پرتوگیری ش��غلی عوامل متعددی نقش دارند .مس��ئولیت بیش��تر این
پارامترها با مرکز س��رویس دهی مونیتورینگ ف��ردی)(Individual Monitoring Service
 IMSاست،این مرکز الزم است دارای مجوز کار مورد تایید ،واحد قانونی باشد( .پروانه اشتغال)
 Et = H P (10) + ∑ e( g ) j ,ing I j ,ing + ∑ e( g ) j ,inh I j ,inhﻣﻌﺎ�ﻟﻪ
j

j

معادله زیر برای ارزیابی پرتوگیری شغلی از منابع پرتوزای داخلی و خارجی ،بکار می رود.
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) :e(g)j(ingضریب دز اجباری ورود رادیونولوئید  jبه بدن از طریق بلع
) :e(g)j(inhضریب دز اجباری ورود رادیونولوئید  jبه بدن از طریق استنشاق
 :Ij,ingمیزان جذب از طریق بلع

 : Ij,inhمیزان جذب از طریق تنفس

تأکید می شود که ارزیابی پرتوگیری شغلی به پرتوگیری داخلی و خارجی پرتوکاران بستگی دارد.
حتی اگر عملیات پرتوی به گونه ای باش��د که فقط امکان پرتوگیری خارجی وجود داش��ته باش��د،
احتمال بالقوه پرتوگیری داخلی می بایس��تی مدنظر قرار گیردُ .دز موثر کلی  Eدر زمان دلخواه ،t
از مجموع مولفه های پرتوگیری داخلی و خارجی حاصل می شود.
الزامات انجام دزیمتری فردی
• دلیل اصلی مونیتورینگ فردی ،تهیه اطالعات الزم برای ارزیابی پرتوگیری شغلی پرتوکاران است.
• تعداد دفعات و دقت مورد نیاز برای مونیتورینگ فردی به شرایط رادیولوژیکی محل کار بستگی دارد.
• وضعیت رادیولوژیکی محیط کار به احتمال پرتوگیری های حاد بستگی دارد.
• اگ��ر احتمال پرتوگیری های حاد و یا نوس��انات ش��دید میزان پرتو پیش بینی می ش��ود ،برنامه
مونیتورینگ فردی پیچیده تری نیاز است.
اصول برنامه مونیتورینگ فردی
 -1چگونگی انتخاب افراد تحت مونیتورینگ
 -2انتخاب خواص و مشخصات دزیمتر مورد نیاز
 -3محل جایگزینی دزیمتر
 -4مروری بر مونیتورینگ سایر انواع پرتوها
 1-1-2-9اهداف برنامه مونیتورینگ فردی
• ایجاد یک مأخذ برای تخمین پرتوگیری واقعی کارکنان به منظور استفاده در موارد قانونی
یک��ی از اه��داف مهم و اولیه مونیتورینگ ف��ردی ایجاد یک مأخذ برای تخمی��ن پرتوگیری واقعی
کارکنان به منظور اس��تفاده در موارد قانونی اس��ت .عالوه بر آن می توان از این اطالعات به منظور
سنجش و بهبود شرایط کار پرتوکار و ایجاد اطالعات الزم برای تشویق کارکنان به پرتوگیری کمتر
استفاده نمود.
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• استفاده از اطالعات مونیتورینگ فردی به منظور سنجش و بهبود شرایط کار پرتوکاران
از دیگر اهداف مونیتورینگ فردی ،ایجاد اطالعات برای ارزیابی میزان دز در حوادث پرتوی ،اهداف
پزشکی و مطالعات همه گیرشناسی است همچنین در موارد تحلیل مزایا و خطرات و ریسک پذیری
عملیات پرتوی این اطالعات قابل استفاده می باشند.
• ایجاد اطالعات الزم برای تشویق کارکنان به پرتوگیری کمتر
 2-1-2-9طراحی برنامه مونیتورینگ فردی
در طراحی یک برنامه مونیتورینگ فردی باید شرایط ممکن پرتوگیری بررسی شود .ذرات ،دفعات
و دق��ت مونیتورین��گ فردی باید براس��اس مرتبه بزرگی پرتوگیری احتمال نوس��انات در س��طوح
پرتوگیری ،احتمال بالقوه پرتوگیری و درجه اندازه بالقوه پرتوگیری طراحی شود.
الف -طراحی برنامه مونیتورینگ فردی در مناطق تحت کنترل
برای مناطق تحت کنترل ،هر پرتوکار باید یک دزیمتر اندازه گیری دز جمعی داش��ته باشد و چون
ممکن است با نرخ های باالی دز مواجه بشویم ،بنابراین ممکن است در محل کار با محدوده خیلی
متغیری از دز س��ر و کار داش��ته باشیم ،بهتر اس��ت یک دزیمتر جیبی اضافی یا یک وسیله هشدار
دهنده به منظور کنترل دز بکار برود.
ب -طراحی برنامه مونیتورینگ فردی در مناطق تحت نظارت
در مناطق تحت نظارت می توان از چند دزیمتر فردی به تعداد محدود اس��تفاده کرد .گرچه انجام
مونیتورینگ فردی برای تمامی کارکنان در این ناحیه مفید است.
 3-1-2-9شرایط ارائه خدمات مونیتورینگ فردی
اگر مونیتورینگ فردی ضروری است ،سرویس مونیتورینگ فردی باید استقرار یابد که:
 توسط مرجع ذیصالح مورد تأیید باشد. بتواند دزیمتر مناسب تعیین ) Hp(dرا تأمین کند و نیز بتواند عمق  dمناسب را تأمین کند. بتواند مسئولیت دقت و اطمینان برآورد دز را به عهده بگیرد. -بتواند در مدت زمان کوتاهی پس از پرتوگیری های باال مقدار دز را اندازه گیری کند.
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 4-1-2-9دوره مونیتورینگ فردی
انتخاب دوره مونیتورینگ به شرایط پرتوگیری بستگی دارد .در حالت کلی هر چه احتمال پرتوگیری
باالتر باش��د ،دوره های مونیتورینگ کوتاه تری نیاز اس��ت .دوره های مونیتورینگ یک ماهه بسیار
متداول اس��ت .بیشتر از یک ماه ممکن است نامطلوب باشد چون تشخیص دلیل پرتوگیری در این
زمان بس��یار سخت می ش��ود .در هر حال باید شرایط عملی مانند زمان ارسال دزیمترها را در نظر
گرفت .اگر قرار بر این باش��د که یک دوره کوتاه مونیتورینگ داشته باشیم ،عاقالنه تر است که یک
دزیمت��ر معمولی دز جمعی را با یک دزیمتر جیبی ی��ا قلمی همراه کنیم تا بتوان دز محیط کار را
برآورد و گزارش کرد .برای کسانی که به طور معمول دزهای در حد اندازه گیری دریافت نمی کنند
یک دوره  3ماهه کفایت می کند.
 5-1-2-9انواع دزیمتر فردی
دزیمترهای فردی به دو گروه قرائت مس��تقیم (اکتیو) و قرائت غیر مس��تقیم (پسیو) تقسیم بندی
می گردند.
الف -دزیمترهای قرائت مستقیم (اکتیو)
این تجهیزات میزان آهنگ دز بر واحد زمان را در زمان دزیمتری به طور مستقیم نشان می دهند.
دزیمت��ر قلمی و نی��ز دزیمترهای دیجیتال از این نوع می باش��ند .دزیمترهای قرائت مس��تقیم بر
حس��ب فن آوری ساخت آن ممکن اس��ت دارای سیستم هشدار نوری و یا صوتی باشند که در این
حالت بس��ته به آس��تانه های تعریف شده برای دستگاه ،در صورت بیشتر شدن آهنگ دز از مقادیر
اس��تاندارد ،هشدارهای نوری و یا صوتی فعال ش��ده و به پرتوکار هشدار می دهد .دزیمتر قلمی از
دسته دزیمترهای قرائت مستقیم بوده اما بدون سیستم هشدار دهنده می باشد.
در صورتی که احتمال نوس��انات ش��دید در آهنگ دز در محل کار پرتوکار وجود داشته باشد بهتر
است از یک دزیمتر قرائت مستقیم دارای سیستم هشدار مانند دزیمترهای دیجیتالی استفاده شود.
درصورتی که مونیتورینگ روزانه ضروری باش��د می توان از دزیمترهای قرائت مس��تقیم به عنوان
دزیمتر تکمیلی دزیمترهای رس��می اس��تفاده نمود .تصاویر زیر نمونه های��ی از دزیمترهای قرائت
مستقیم به عنوان دزیمتر تکمیلی فردی را نشان می دهد.
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شکل  -48دزیمترهای دیجیتالی قرائت مستقیم هشدار دهنده

شکل  -49دزیمتر قلمی قرائت مستقیم بدون هشدار دهنده

ب -دزیمترهای قرائت غیر مستقیم (پسیو)
برای اطالع از میزان دز اندازه گیری ش��ده توس��ط این دزیمترها ،انجام عملیات آماده س��ازی الزم
اس��ت .ای��ن دزیمترها میزان آهنگ دز و ی��ا دز تجمعی را در لحظه دریافت دز نش��ان نمی دهند.
دزیمترهای رس��می مونیتورینگ فردی از جمله دزیمتر فیلم بج و  TLDاز این دس��ته می باشند.
این دزیمترها به دلیل دقت مناسب و ثبت دز و نگهداری نتایج به مدت طوالنی ،و در مورد فیلم بج
ثبت و نگهداری دائمی دز ،از سوی مراجع ذیصالح بین المللی به عنوان دزیمتر رسمی مونیتورینگ
فردی معرفی شده اند .البته همانگونه که ذکر شد در صورتی که مونیتورینگ روزانه ضروری باشد
می توان از دزیمترهای قرائت مستقیم به عنوان دزیمتر تکمیلی دزیمترهای رسمی استفاده نمود.
از دیگر دزیمترهای قرائت غیر مستقیم که اخیرا ً معرفی شده است می توان  OSLرا نام برد .اساس
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کار این دزیمتر مانند دزیمتر  TLDبوده کاربری آن مزایای بیش��تری از جمله حساس��یت باالتر و
ثبات بیشتر در شرایط محیطی را نسبت به  TLDشامل می شود.

شکل  -50دزیمتر فردی قرائت غیر مستقیم OSL

به دلیل اهمیت فیلم بج و  TLDبه عنوان دزیمترهای رس��می و مورد پذیرش واحد قانونی (امور
حفاظت در برابر اشعه) به عنوان دزیمترهای مبنا در مونیتورینگ فردی ،این دزیمترها در ادامه به
تفصیل شرح داده شده اند.
 6-1-2-9دزیمتر فردی فیلم بج
فیل��م بج قدیمی ترین و متداول ترین دزیمتر فردی اس��ت که برای تعیین پرتوگیری خارجی بکار
می رود .خواندن این دزیمتر معموالً توس��ط فرد اس��تفاده کننده امکان پذیر نیس��ت و یک مرکز
دزیمتری مسئولیت ارائه خدمات آن را بر عهده دارد.
 اصول کار فیلم بج و اجزاء تشکیل دهنده آنفیلم :یک ورقه پالس��تیکی به ابعاد  4×3س��انتیمتر اس��ت که دو طرف آن ب��ا الیه ژالتینی حاوی
دانه های برومور نقره (امولس��یون) پوش��یده شده است .دانه های برومور نقره عامل حساس به پرتو
در فیلم هستند.
ب��ج :ب��رای تعیین انرژی و نوع پرت��و ،فیلم را داخل یک قاب نگهدارنده موس��وم به بج که مجهز به
چند فیلتر است قرار می دهند .در اثر برخورد پرتو با فیلم ،الکترون های برومور نقره آزاد و اطراف
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ناخالصی هایی که به طور عمد در ش��بکه کریستالی برومور نقره قرارداده شده اند ،جمع می شوند.
ای��ن واکنش تأثی��ری در رنگ ظاهری فیلم ندارد به همین دلیل به آن تصویر پنهان می گویند .در
محلول ظهور ،فقط در نقاطی که تصویر پنهان ایجاد شده است واکنش شیمیایی انجام و نقره سیاه
رنگ آزاد می ش��ود .بنابراین فیلم پس از ظهور و ثبوت در صورت پرتوگیری س��یاه می شود .شدت
سیاهی با دز جذبی در فیلم متناسب است.
در شکل زیر نمای شماتیکی از یک فیلم به همراه بج نشان داده شده است.
 -1پالستیک نازک ()50 mg/cm2
 -2پالستیک ضخیم ()300 mg/cm2
 -3پنجره باز
 -4قلع و سرب ( 0/7 mmقلع  0/3 mm +سرب)
 -5کادمیوم و سرب (0/7 mmکادمیوم  0/3 mm +سرب)
 -6آلومینیوم (دورال) ( 1 mmآلومینیوم)
 -7فیلم
در ش��کل زیر تصویری از قاب فیلم بج و فیلترهای تعبیه ش��ده در ،مورد اس��تفاده در کشور ،نشان
داده شده است.

شکل  -51قاب فیلم بج
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ش��کل زیر تصاویر س��ه نوع طراحی مختلف دزیمتر فردی فیلم بج را با فیلترهای مختلف نش��ان
می دهد.

شکل  -52انواع طراحی های فیلم بج
 7-1-2-9دزیمتر فردی ترمولومینسانس TLD
دزیمتر ترمولومینانس ) (TLDیکی از انواع دزیمترهای فردی می باشد که در طول دو دهه اخیر
بسیار توسعه یافته و در برخی کشورها به عنوان یک جایگزین مناسب فیلم بج در آمده است .اخیرا ً
در کشور خدمات دزیمتری فردی  TLDبه صورت موازی در کنار فیلم بج ارائه شده است.
 اصول کاردزیمتر ترمولومینسانس و اجزاء تشکیل دهنده آندر اثر تابش پرتوهای یونس��از به برخی از کریس��تال ها ،کس��ری از انرژی پرتو در کریستال ذخیره
می گردد .انرژی ذخیره ش��ده در کریس��تال در اثر حرارت و در دماهای معین به صورت نور مرئی
ظاهر می گردد .این پدیده ترمولومینس��انس نامیده می ش��ود .ش��دت نور آزاد ش��ده با دز جذب
ش��ده از پرتوهای یونساز نسبت مس��تقیم دارد .برای اهداف دزیمتری فردی معموالً از موادی نظیر
لیتیوم فلوراید ) (LiFکه عدد اتمی آن معادل بافت نرم می باشد ،استفاده می کنند .این دزیمترها
می توانند دز پرتوهای ایکس ،گاما و بتا پرانرژی را از حدود  20میکروسیورت تا حدود  20سیورت
با دقت خوب اندازه گیری کنند.
شکل زیر نمایی از دزیمتر  TLDمورد استفاده در کشور و اجزا تشکیل دهنده آن را نشان می دهد.
 -1قاب نگهدارنده دزیمتر (بج)
 -2فیلتر معادل بافت نرم ()1000 mg/cm2
 -3فیلتر معادل بافت نرم ()7 mg/cm2
 -4کریستال لیتیوم فلوراید ()LiF
 -5کد شناسیایی کارت ترمولومینسانس
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 8-1-2-9دزیمتر نوتر ایران
دزیمتری نوترون ها همواره یکی از مباحث پیچیده برای کارشناس��ان فیزیک بهداش��ت بوده است.
دزیمتره��ای فیل��م بج و ترمولومینس��انس در صورت وج��ود پرتوهای نوت��رون در محیط ،فقط به
نوترون های حرارتی حساس هستند ،بنابراین دزیمتری که توانایی اندازه گیری دز نوترون ها را در
همه طیف های انرژی داشته باشد ،ضروری است .به این منظور ،در سالهای اخیر در کشور دزیمتر
فردی نوترایران س��اخته ش��ده است که قادر است نوترون ها را از محدوده انرژی حرارتی تا چندین
مگا الکترون ولت اندازه گیری کند.
 اصول کاردزیمتر نوترایران و اجزا تشکیل دهنده آناس��اس کار این دزیمتر مبتنی بر ثبت رد پای ذرات برگشتی ناشی از برخورد نوترون های سریع و
ذرات آلفای ناشی از مبدل های ) (n,αبر روی آشکارسازهای هسته ای خورش رد پا ،می باشد.
ذرات باردار و هس��ته های برگش��تی ،پس از برخورد با پلیمر آشکارس��از هس��ته ای خورش رد پا،
باعث تخریب موضعی می ش��وند .نقاط تخریب ش��ده تحت ش��رایط خاص با خورش شیمیایی و یا
الکتروش��یمیایی آشکار شده سپس رد پای حاصل را توسط میکروسکوپ نوری یا روش های دیگر
شمارش ،بررسی می شود.
ش��کل زیر نمایی از دزیمتر نوترایران مورد اس��تفاده در کش��ور و اجزاء تشکیل دهنده آن را نشان
می دهد.
 -1پولک کادمیوم به قطر 30mmو ضخامت 0.5mm

 -2پولک نگهدارنده مبدل B10
 -3جداکننده مبدل  B10و آشکارساز به ضخامت 0.125mm
 -4آشکارساز پلی کربنات به ضخامت 0.25mm
-4

شکل  -53نمایی از دزیمتر نوترایران و قسمت های تشکیل دهنده آن
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 9-1-2-9الزامات دزیمتر فردی
 باید بتواند یک اندازه گیری قابل اعتماد از مقادیر مورد نظر را ارائه دهد. یعنی بتواند ) Hp(o.o7) ،Hp(10را اندازه بگیرد. برای تقریباً تمامی عملیات پرتوی مناسب باشد. از نوع و انرژی و زاویه تابش پرتو مستقل باشد. دقت کلی الزم را داشته باشد. مشخصات دزیمتر و صاحب آن مبهم نباشد. کاربری آسان داشته باشد. قرائت غیر مبهم ،بدون مشکل و سریع مناسب برای عملیات اتوماتیک قرائت فروشنده و تأمین کننده مطمئن داشته باشد.وقتی نوع و دز این میدان پرتو مش��خص ش��د ،معموالً استفاده از یک نوع دزیمتر کفایت می کند.
دزیمتر ارجح و اولیه باید دز موثر () )Hp(10را تخمین بزند.
 10-1-2-9انتخاب دزیمتر فردی

وقتی نوع و آهنگ دز میدان پرتو مشخص شد ،معموالً استفاده از یک نوع دزیمتر کفایت می کند.
س��اده ترین دزیمتر آن اس��ت که فقط ) Hp(10را محاسبه کند .که می تواند یک  TLDدر یک
نگهدارنده کوچک باش��د .دزیمتری از این دس��ت به طور خیلی موفقیت آمیزی در دزیمتری های
مقایسه  IAEAمورد استفاده قرار گرفته است .اگر اطالعات بیشتری مورد نیاز باشد ،یک دزیمتر
تفکیک کننده فوتون که مقدار ) Hp(10را می دهد و تعیین نوع پرتو و انرژی موثر و آشکارسازی
الکترون های انرژی باال مورد نیاز است.
الف -مونیتورینگ پرتوهای کم نفوذ (بتا و فوتون) کم انرژی
مونیتورینگ پرتوهای کم نفوذ کار مش��کلی است چون پرتوگیری بسیار غیر یکنواخت است و نفوذ
پرتو نیز کم است .در بیشتر مواقع پوست در یک میدان مختلط پرتوهای کم نفوذ و نافذ پرتوگیری
می کند .برآورد دز پوست از هر دو نوع پرتو ضروری است .اندازه گیری پرتوهای بتا با انرژی کمتر
از  0.5 Mevبه سختی اندازه گیری نوترون است.
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پرتوگیری عدس��ی چشم حالت خیلی خاصی است Hp(3) .برای همین منظور تعریف شده است.
البت��ه در صورتی ک��ه ) Hp(3را بتوان با دقت قابل قبولی از ) Hp(10و ) Hp(0.07برآورد کرد،
بکارگیری ) Hp(3توصیه نمی ش��ود .در این حالت دزیمتر باید در نزدیکترین فاصله چش��م نصب
شود .هرکدام از مقادیر ) Hp(10و ) Hp(0.07و ) Hp(3باید با مقادیر دز مجاز ساالنه خودشان
مقایسه شوند که در مورد ) Hp(3میزان  150msv/yearمی باشد.
ممک��ن اس��ت دزیمترهای بتا– فوتون ک��ه برای اندازه گی��ری ) Hp(o.o7طراحی ش��ده اند در
کنار دزیمترهای محاس��به ) Hp(10ب��کار برود .اگر پرتوهای بتا به ط��ور قابل توجهی در محیط
وجود داش��ته باشند ،باید از دزیمترهای تکمیلی اس��تفاده شود .فقط برای میدان های بتا با انرژی
ک��م ،آشکارس��ازهایی با ضخامت  7 mg/cm2ب��کار می رود .این دزیمتره��ا از نظر طراحی مانند
دزیمترهایی اس��ت که قب ً
ال اشاره شد اما نوع فیلترها و مراحل قرائت آنها ممکن است فرق کند .در
مورد دزیمترهای نوترون فقط محاس��به ) Hp(10مدنظر اس��ت و ) Hp(o.o7به این پرتو مربوط
نیست .دزیمترهای تخصصی متنوعی برای این منظور طراحی شده است.
در م��واردی ک��ه پرتو بتا در محیط وج��ود ندارد یک دزیمتر تک عنصری در بیش��تر موارد کفایت
می کند البته اگر میدان پرتو کم و بیش یکنواخت باشد.
بدون انجام تصحیحات خاص اینگونه دزیمترها با تخمین دس��ت باال و معادل دز بافتها و اندامها را
محاس��به می کند .مث ً
ال یک دزیمتر تک عنصری مانند  TLDمی توانند در یک محدوده وس��یعی
از ان��رژی ب��کار روند .اگر پرتوه��ای بتا به طور قابل مالحظه ای در می��دان پرتو وجود دارند باید از
دزیمترهای تفکیکی اس��تفاده شود .وقتی بتا مقدار بیشینه را دارد دزیمترهای بتا -فوتون باید بکار
رود .و فقط برای پرتوهای بتا ضعیف آشکارسازهای با ضخامت کم در حد  7 mg/cm2بکار می رود.
که معادل عمق ) (0.07mmاست .دزیمترهای فردی که بکار می روند مستقیماً مقادیر دزیمتری
مورد نظر ما را قرائت نمی کنند بنابراین مجبوریم از تصمیمات مختلف برای وابس��تگی های انرژی
و جهت استفاده کنیم مث ً
ال برای فیلترها یا جاذب ها در قسمت جلویی آشکارساز قرار می گیرند تا
نقش جبرانی انرژی را انجام دهند.
برای نش��ان دادن کیفیت پرتو ممکن اس��ت نسبت پاسخ دو آشکارس��ازی که در پشت دو فیلتر با
ضخامت های مختلف یا مواد مختلف قرار دارند اندازه گیری شود .تا پاسخهای مختلف نسبت به انرژی
مش��اهده شود یا مث ً
ال وابستگی به انرژی یا تلفیق دو نوع آشکار ساز با عملکرد پاسخ مختلف شبیه
س��ازی ش��ود .این دزیمتر در کاربردهای صنعتی که از چشمه های ضعیف بتادهنده یا چشمه های
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ضعیف گامادهنده جهت ضخامت س��نجی ،س��طح سنجی ،دانسیتومتری اس��تفاده می کنند ،رایج
است .افراد در معرض چشمه هایی نظیر پرومتیوم  ،147استرانسیم  ،90آمرسیم  ،241کریپتون 85
با این روش دزیمتری فردی می شوند.
ب -مونیتورینگ پرتوهای نافذ (الکترون– فوتون) پرانرژی
دزیمتر پایه در این موارد دزیمتری اس��ت که ) HP(10را برای الکترون و فوتون محاسبه کند .در
میدانهای به ش��دت ناهمگن پرتو ،مقدار بیش��ینه میانگین دز در  1 cm2باید تخمین زده شود که
این مورد به اندازه گیری های تخصصی اضافی نیاز دارد.
اگر دز پرتوکاران در حدود مرزهای پرتوگیری باش��د ،بهتر اس��ت اطالعات اضافی راجع به ش��رایط
تابش جمع آوری ش��ود .مث ً
ال انجام دزیمتری محیطی در محل کار با ابزارهای تخصصی استفاده از
دزیمترهای تفکیک کننده چند عنصری که نهایتاً برآورد دقیق تری از دز موثر به دس��ت می دهد
ک��ه با روش های دزیمتری روتین امکان پذیر نیس��ت .اس��تفاده از این نوع دزیمت��ر هنگام کار با
ش��تاب دهنده های ذرات ،و چش��مه های پرانرژی گامادهنده نظیر کبال��ت  ،60جهت پرتونگاری
قطعات ضخیم رایج است.
ج -مونیتورینگ نوترون
اص��ول دزیمت��ری فردی نوت��رون مانن��د الکترون و فوتون اس��ت .ام��ا دزیمترها و اب��زار متفاوت
اس��ت .برهمکنش ه��ای نوترون ،ذرات باردار س��نگین ایجاد می کند .مانند پرتونهای برگش��تی و
الکترون ها که مکانیزم های متفاوت آشکارس��ازی را می طلبد .به عالوه برهمکنش های مربوط به
نوترون محدوده حداقل  109را در انرژی شامل می شود در حالی که در مورد گاما و بتا معموالً این
بازه  103است.
فقط یک نوع و یا انواع ساده دزیمتر نمی توانند اطالعات کافی راجع به کل محدوده انرژی نوترون
بدهند .بنابراین ممکن است انواع مختلف دزیمتر نوترون الزم شود.
تکنیکی که در گذش��ته برای برآورد دز نوترون بکار می رفت ،بکارگیری یک نس��بت نوترون– گاما
در محل کار بود که از ابزارهای دزیمتر محیطی بدس��ت می آید .اما نس��بت نوترون گاما با توان 2
در بعضی از میدانها نوترون تغییر می کند .دز موثر نوترون معموالً از دز گاما در چنین محیط های
کاری با چنین ثابتی قابل محاسبه نیست.
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هیچکدام از روش های مونیتورینگ فردی در حال حاضر نمی توانند دزیمتری فردی نوترون را در
محیط های کاری تامین کنند .ممکن اس��ت در بعضی از شرایط که اطالعات کافی از محیط داریم
بتوان روش هایی را بکار برد اما این روش ها بصورت فراگیر کاربردی نیستند .دلیل اصلی این است
که هیچ سیس��تم آشکارس��ازی نمی تواند دز موثر و یا ) Hp(10در بازده ای از انرژی که در حدود
 109متغیر است محاسبه کند.
مث ٌ
ال پاسخ روش  TLDبرای نوترون های کم انرژی و حرارتی به شدت فوق خطی است .در حالی
که روش رد پای هس��ته ای عموماً در انرژی های پائین موثر اس��ت .به عالوه مهمترین عامل برای
نوترون سازگاری مراحل کالیبراسیون با شرایط محیط کار است.
بنابرای��ن توصیه می ش��ود دو دزیمتر با مش��خصاتی که بتوانند همدیگ��ر را کامل کنند به صورت
ترکیبی اس��تفاده شود .این روش مناس��ب ترین راه برای مونیتورینگ نوترون است .مث ً
ال بکارگیری
روش  TLD albedoبرای نوترون های کم انرژی و آشکارسازهای رد پای هسته ای حالت جامد
برای نوترون های پر انرژی .حساس��یت باالی  albedoمی توانند به عنوان ابزار گزینشی بکار رود.
بنابرای��ن تا زمانی ک��ه  TLDمقادیر قابل اندازه گیری پرتوگیری نوترون را نش��ان نداده نیازی به
قرائت دزیمتر رد پای هس��ته ای نیست .استفاده از دزیمترهای نوترونی در کاربرد آنالیز با استفاده
از چشمه نوترونی کالیفرنیم  252رایج است.
 11-1-2-9مونیتورینگ دست ها و پاها
در مواردی که احتمال بالقوه پرتوگیری انگشتان ،دستها و بازوها و نیز پاها وجود دارد ،دزیمترهای
تخصصی شکل گرفته اند ،مانند دزیمترهای انگشتری برای دزیمتری انگشتان .این دزیمترها عموماً
ب��رای اندازه گی��ری دز ) Hp(o.o7برای پرتوهای بتا– فوتون بکار می رون��د .این دزیمترها برای
کسانی که با  glove boxسروکار دارند و یا با چشمه های با پرتوزایی کم و با دست سروکار دارند،
بکار می رود .در صورتی که دز اندامهای انتهایی (دستها و پاها) خیلی بیشتر از دز تمام بدن باشد
باید از دزیمترهای تخصصی دست و پا استفاده شود .دزیمتر باید در اندامی استفاده شود که انتظار
می رود بیشترین پرتوگیری را دارد .که معموالً دستها و اکثرا ً انگشتان است .در موارد پرتوهای نافذ
(الکترون– فوتون) دزیمتر پایه در این موارد دزیمتری اس��ت که دز الکترون و فوتون را محاس��به
کند .در میدان های به شدت ناهمگن پرتو ،مقدار بیشینه میانگین دز باید تخمین زده شود که این
مورد به اندازه گیری های تخصصی اضافی نیاز دارد .برای این منظور یک دزیمتر ساده مثل TLD
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کفایت می کند .که باید در انگشتی که بیشترین پرتوگیری را دارد استفاده شود .در مواردی که بتا
کم انرژی داریم آشکارساز باید نازک باشد و توسط مواد معادل بافت با ضخامت  7mg/cm2فیلتر
شود .ضخامت  5–10 mg/cm2نیز قابل قبول است.
 12-1-2-9مالحظات عملیاتی دزیمتر فردی

دزیمتر باید در جایگاهی قرار گیرد که بیش��ترین پرتوگیری را در س��طح بدن داشته باشد .و عموماً
هم در قسمت جلویی (قدامی) بدن قرار می گیرد .شکل زیر محل قرار گرفتن دزیمتر را روی لباس

کار پرتوکار نشان می دهد.

شکل  -54نحوه نصب دزیمتر فردی

در صورتی که کارکنان مرتباً در حال حرکت در محیط کار هس��تند و ممکن اس��ت تمام بدنش��ان
به طور یکس��ان پرتوگیری کند و میزان پرتوگیری نیز قابل توجه است ،ممکن است الزم شود یک
دزیمتر ثانویه در پش��ت بدنش��ان نصب ش��ود .دزیمترهای اضافی در صورتی الزم اند که احتمال
پرتوگیری در هر دوره به حدود سه دهم دز مجاز ساالنه برسد.
تصاویر زیر دو نمونه هایی از دزیمتر های تکمیلی فردی را نشان می دهد.

شکل  -55دزیمترهای تکمیلی فردی
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در مواقعی که روپوش های حفاظتی استفاده می شود دزیمتر باید در محلی قرار گیرد که بیشترین
پرتوگیری پوستی انجام می شود یعنی هم زیر روپوش حفاظت و هم در قسمت های بدون پوشش
بدن .اگر میدان ناهمگن بود الزم است بیش از یک دزیمتر بکار رود و بیشترین مقدار اندازه گیری
شده معرف ) Hp(0.07است.
 2-2-9طبقه بندی افراد در معرض پرتوگیری و انواع پرتوگیری
 1-2-2-9طبقه بندی افراد در معرض پرتوگیری

• پرتوکاران ،افرادی هس��تند که به واس��طه شغل خود و به علت تماس مس��تقیم با منابع پرتو در
معرض پرتوهای یونساز قرار دارند.
• افراد جامعه ،افرادی که پرتوکار نمی باشند.
 2-2-2-9انواع پرتوگیری شغلی
پرتوگیری به طور کلی براساس خصوصیت شرایط کار به  4دسته تقسیم می شود:
• پرتوگیری عادی :پرتوگیری قابل انتظار در ش��رایط عادی کار با منابع یا تأسیس��ات ،با در نظر
گرفتن پرتوگیری های ناشی از سوانح جزئی قابل کنترل.
• پرتوگیری بالقوه :بسته به شرایط محل کار ممکن است پیش بیاید اما قابل کنترل است.

• پرتوگیری اورژانس :برنامه ریزی نشده است و به دلیل شرایط نیاز به مداخله جهت پیشگیری
و به حداقل رساندن پرتوگیری زیاد دارد.
• پرتوگیری مزمن :پرتوگیری در زمان طوالنی

توجه داشته باشید که پرتوگیری از  40Kپرتوهای کیهانی و رادیو نوکلوئیدهای مواد طبیعی معموالً

به عنوان پرتوگیری شغلی به حساب نمی آید .پاراگراف  I.32از ضمیمه  ،BSS Iمسئولیت برآورد
پرتوگیری شغلی کارکنان ،مسئولین پروانه مشاغل و افرادی که شغل آزاد دارند را شرح می دهد.
کلیه کارفرمایان ،اعم از مشاغل آزاد باید مسئولیت ارزیابی پرتوگیری شغلی کارکنان تحت پوشش
خود را به عهده بگیرند .کارفرمایان برای انجام این امر باید از روش��های مناس��ب و معتبر دزیمتری
تحت یک سیستم کنترل کیفی مطمئن استفاده نمایند.
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 3-2-9آموزش
آموزش عامل بسیار مهمی در کاهش پرتوگیری افراد در شرایط عادی کار ،پیشگیری از بروز سوانح،
پیشگیری از آثار قطعی و کاهش آثار احتمالی افراد درگیر در سانحه یا عملیات رفع سانحه می باشد.
علل ضرورت آموزش پرتوكاران
• اطالع داشتن از اثرات پرتوها و روشهاي حفاظت از خود و ديگران در برابر اثرات ناخواسته
• كار صحيح و ايمن با منابع پرتو و دستگاه هاي پرتوساز
• كاهش احتمال وقوع سوانح پرتوي
• اطالع داشتن از قوانين ،مقررات و استانداردهايي كه رعايت آنها الزامي است.
موارد مورد توجه در طراحي يك دورهي آموزشي
• اهداف آموزش -با توجه به قانون حفاظتدر برابر اشعه و نوع فعاليت پرتوي
• آيا هدف از آموزش فقط آشنا شدن سطحي افراد با انواع پرتو و اثرات آنها است؟
• آيا هدف از آموزش اين است كه فرد بتواند به سايرين آموزش بدهد؟
• آيا شخص قرار است با استفاده از برنامه ي آموزشي مستقيماً با منبع پرتوي خاصي كار كند؟
مواد آموزشي -با توجه به اهداف آموزش
م��واد آموزش��ي در برنام��ه هاي حفاظ��ت در برابر اش��عه عبارتند از :ريس��ك كار ب��ا پرتو -عالئم
هش��داردهنده -مونيتورينگ پرتو -ان��دازه گيري انواع دز يا آلودگي -بررس��ي نتايج اندازه گيري-
ش هاي رفع آلودگي -روش هاي بازرس��ي -اقدامات الزم
كارب��رد صحيح تجهيزات حفاظت��ي -رو 
هنگام بروز سانحه -روشهاي محاسبه دز و حفاظ.
سطوح آموزش

• آموزش پايه -ش��امل مطالب پيش نياز س��اير دوره ها مثل رياضيات پايه ،فيزيك ،كامپيوتر و...
(براي همه ضروري نيست).
• آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اش�عه -اصول اوليه حفاظت در برابر اش��عه (براي همهي
افراد پرتوكار يا افرادي كه در مجاورت منابع پرتو يا تجهيزات پرتوساز كار مي كنند ضروري است).
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• آموزش پيش�رفته حفاظت در برابر اش�عه -آموزشهاي ويژه براي پرتوكاران براس��اس نوع
فعاليت (براي مسئولين طرح ،مسئولين فيزيك بهداشت ضروري است).
• بازآموزي -براي بهروز كردن اطالعات مرتبط و الزم براي دارندگان گواهينامهها (براي همه ي
دارندگان گواهينامه ضرورياست).
طبقهبندي آموزش براي گروههاي مختلف

• متخصصين

افرادي كه در زمينه ي خاصي در ارتباط با كار با منابع پرتو و دستگاه هاي پرتوساز تخصص دارند.
معموالً تهيه مطالب آموزشي براي پرتوكاران ،مديران ،كاركنان واحد قانوني و  ...با نظرات آنان تهيه
و تنظيم مي ش��ود .بايد از مهارت هاي فردي مناس��ب در ارتباطات ،تجزيه و تحليل ،و مهارت هاي
سرپرس��تي برخوردار باش��ند .معموالً آموزش اين افراد توسط تيم هاي خاص (متخصصين آژانس)
ي گيرد.
صورت م 
• مسئولين فيزيك بهداشت
دوره آموزش باید مرتبط با فعاليت تحت نظارت و مسئوليت باشد ،بر مطالب مربوط به حفاظت در
برابر اش��عه و ايمني كاربرد منابع پرتو تاکید ش��ود .بر قوانين ،مقررات ،استانداردها و ضوابط كار با
پرتو تاکید ش��ود .مدت دوره بس��تگي به نوع فعاليت دارد .مواد درسي و ميزان تعمق در هر يك به
نوع فعاليت و خطرات بالقوه آن بستگي دارد.
• پرتوكاران و كاركنان
بهطور كلي كاركناني كه بايد آموزش ببينند دو دسته هستند:
 -1 üافرادي كه در شرايط عادي كار روزانه در معرض پرتو هستند يا افرادي كه مستقيماً با منابع
ي كنند.
پرتو كار م 
 -2 üاف��رادي كه احتمال دارد پرتوگيري كنند يا افرادي كه در مجاورت منابع پرتو كار ميكنند
ي كنند.
ولي مستقيماً با منابع كار نم 
آموزش افراد فوق به لحاظ مدت دوره ،مطالب و ميزان تعمق در هر مطلب متفاوت است.
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آموزش دستة اول شامل مواد زير است:
 üخطرات كار با پرتو
 üاقدامات ايمني و حفاظتي كار با پرتو واهميت آنها
 üقوانين و مقررات ملي و محلي (مث ً
ال در مورد كاركنان زن باردار)
 üسيستمهاي مونيتورينگ
 üدستورالعمل اورژانس
 üخط��رات وآالينده هايي كه ممكن اس��ت بر ايمن��ي منابع پرتو تأثير بگذارند (اش��تعال ،انفجار،
پوسيدگي يا زنگ زدگي و )...
آموزش دستة دوم شامل مواد زير است:
 üشناخت پرتوها
 üخطرات پرتو
üروشهاي اوليه و مقدماتي حفاظت در برابر اشعه
 üعالئم هشدار دهنده
گاهي افرادي نظير طراحان و مهندسين نيز در دستهي دوم قرار ميگيرند .نتيجهي كار اين افراد
مي تواند در پرتوگيري عدهي ديگري مؤثر باش��د .اين افراد بايد از آموزش بيش��تري در ارتباط با
خطرات پرتوها و راهكارهاي جلوگيري از بروز اين خطرات بهرهمند ش��وند .کلیه افرادي كه :براي
انج��ام پروژهه��اي كوتاهمدت در مراكز پرت��وي كار مي كنند؛ به طور موق��ت در مراكز پرتوي كار
مي كنند؛ در حين تحصيل براي آموزش (دانش��جويان) در مراكز پرتوي هستند ،بايد دوره آموزش
مقدماتي حفاظت در برابر اشعه را بگذرانند.
• شخص مسئول
حداقل مواد آموزشي:
 üكاربرد ايمن منابع در فعاليت مرتبط
 üتأكيد بر قوانين ،مقررات ،استانداردها و ضوابط كار با پرتو
 üمهارت هاي فردي مانند ارتباطات ،تجزيه و تحليل ،ارتباط بين انسان و ماشين ،مهارت سرپرستي
 üبسيار شبيه به مواد آموزشي مسئول فيزيك بهداشت
 üمدت دوره و سطح مطالب به نوع فعاليت بستگي دارد.
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• متخصصين بهداشت حرفه ای
حداقل نيازهاي آموزشي:
 üشناخت پرتوها
 üتأكيد بر اثرات بيولوژيكي پرتوها
 üنحوه تشخيص و درمان آسيب هاي ناشي از پرتوگيري
 üمدت دوره و گستردگي آن به سطح مسئوليت متخصص بهداشت حرف ه اي بستگي دارد.
• كارفرمايان ،مديران ،دارندگان پروانه
منظور كساني است كه مسئوليت كلي كار با منابع پرتو در تمامي سطوح به عهدهي آنان است.
حداقل نيازهاي آموزشي:
üمباني حفاظت در برابر اشعه
 üمسئوليت مرتبط با مديريت سوانح
 üقوانين و مقررات مرتبط
 üاصول ايمني
 üاجزاء يك برنامه حفاظت در برابر اشعه
• كاركنان فوريتهاي پرتوي
در اغلب موارد اين افراد پرتوكار نيس��تند و پرتوگيري نم��يكنند .نظر به اينكه اينگونه وقايع زياد
نيست برنامه منظم بازآموزي و مانور حائز اهميت زيادي است.
حداقل نيازهاي آموزشي:
 üدرك صحيح و دقيق از خطرات و ريسكهاي مرتبط با فوريتهاي پرتوي و هسته اي
 üدانستن روشهاي مقابله با سانحه
 üتقويت توانايي كار در شرايط بسيار دشوار و پر اضطراب
کلیه پرتوکاران الزم است حداقل آموزش های الزم در زمینه کار با پرتوها را ببینند .این آموزش ها
در صنعت ،براس��اس ن��وع کاربرد به دو گروه آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اش��عه ویژه کاربرد
پرتونگاری صنعتی و آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اش��عه وی��ژه مراکز غیر پرتونگاری صنعتی
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تقسیم می گردند .در مراکز کاربرد پرتونگاری صنعتی ،اعم از کار با چشمه های پرتوزا یا دستگاه های
اش��عه ایکس ،عالوه بر س��ایر مدارک مورد نیاز واحد قانونی ،مس��ئولین فیزیک بهداشت و شخص
مسئول دارای گواهینامه مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتونگاری صنعتی ،ملزم به گذرانیدن
دوره آموزشی پیش��رفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین مراکز پرتونگاری صنعتی می باشند.
در خصوص مس��ئولین مراکز غیر پرتونگاری صنعتی ،گذرانیدن دوره آموزشی مقدماتی حفاظت در
برابر اشعه ویژه مراکز غیر پرتونگاری صنعتی کافی می باشد .الزم به ذکر است ،جهت برگزاری این
دوره های آموزشی الزم است مجوزهای مربوطه از مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور اخذ گردد.
 4-2-9معاینات پزشکی
كليه افرادي را كه به كار با اش��عه گمارده مي ش��وند ،قبل و بعد از استخدام به صورت دوره اي در
طول استخدام و يا در شرايط اضطراری ،تحت معاينه ها و آزمايش های پزشکی الزم و آزمايش های
تخصص��ي قرار گرفت��ه و مدارک مربوطه در اختيار واحد قانونی قرار می گيرد .مس��ئوليت پيگيري
انجام آزمايش ها و معاينات پزش��كي پرتوكاران با دارنده پروانه اش��تغال (مدير عامل شركت) بوده
كه از طريق مسئول فيزيك بهداشت كل ،بايد هماهنگي و برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد.
دارنده پروانه اشتغال (مدير عامل شركت) موظف به پيگيري انجام آزمايش ها و معاينه هاي پزشكي
پرتوكاران در بدو اس��تخدام ،و در زمان گمارده ش��دن به کار با اشعه به صورت دوره اي و در خاتمه
کار و در س��وانح پرتويي مي باش��د .اين پيگيري ها از طريق مس��ئول فيزيك بهداشت كل صورت
مي گيرد.
الف:آزمايشات و معاينات پزشكي قبل از استخدام
آزمايش ها و معاينات پزشكي اوليه نبايد زودتر از شش ماه قبل از شروع به کار با اشعه انجام شده
باشد .جهت هر شخص پرتوکار الزمست يک پرونده شخصي که حاوي كليه اطالعات فردی از جمله
س��وابق پرتوگيري و نتايج آزمايش ها و معاينه هاي پزش��كي باشد تش��كيل گردد .این آزمایش ها
عبارتند از:
 -1سابقه پزشكي:
ش��امل س��وابق بيماري هاي ارثي و يا اكتس��ابي ،س��وابق ابتالء به بيماري هاي مختلف در سنين
گذشته ،سوابق پزشكي در ارتباط با پرتوهاي يونساز و سوابق شغلي
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 -2آزمايشات هماتولوژيك:
ش��امل آزمايش كامل  -CBCش��مارش پالكتها -تس��ت هاي انعقاد خون  CTو  BTو همچنين
آزمايش اسپرماتوگرافي مي باشد.
 -3معاينه هاي فيزيكي:
ش��امل معاينه عمومي كل بدن بخصوص وضعيت غدد لنفاوي ،سيس��تم تنفس��ي ،بررسي سيستم
گردش خون ،پوست ،ژنيتال ،اعصاب و روان مي باشد.
ب :آزمايش ها و معاينه هاي پزشكي دوره اي
در صورتي که در هر مرحله براس��اس آزمايش��ها و معاينه های پزشکی تشخيص داده شد که ادامه
کار با اشعه برای پرتوکار زيان آور است الزم است توسط شخص مسئول و مسئول فيزيک بهداشت
از ادامه کار وي با اشعه جلوگيري گردد.
از پرتوکاران گروه الف الزمس��ت حداکثر هر ش��ش ماه يکبار و از پرتوکاران گروه ب حداکثر سالی
يکبار و از هر دو گروه در شرايط اضطراري آزمايش و معاينه هاي کامل پزشکی بر حسب تشخيص
و توصيه "واحد قانوني" به عمل آيد.
پرتوکار گروه الف :به شخص حقيقي اطالق مي گردد که در شرايطي کار مي کند که دز ساليانهآن مي تواند از  0/3حد دز مجاز ساالنه ( 0/6ميلي سيورت در سال) تجاوز نمايد.
پرتوکار گروه ب :به ش��خص حقيقي اطالق مي گردد که در ش��رايطي کار مي کند که معموالً دزساليانه آن از  0/3حد دز مجاز ساالنه ( 0/6ميلي سيورت در سال) تجاوز نمي نمايد.
آزمايش ها و معاينات پزشکي الزمست براساس دستورالعمل واحد قانوني به عمل آيد.
ج :آزمايش و معاينه هاي پزشكي در پرتوگيري هاي غير عادي و سوانح پرتويي
دارنده پروانه مکلف اس��ت در صورت بروز س��انحه و يا پرتوگيري مشکوک هر شخص حقيقي ناشي
از کار با اش��عه حوزه پروانه خود را مورد آزمايش ها و معاينه هاي پزش��کي قرار داده و ضمن ارائه
گزارش فوري حادثه به امور حفاظت در برابر اش��عه ،در صورت نياز و با صالحديد پزش��ك معتمد،
افراد فوق را جهت معاينه و انجام آزمايش هاي تكميلي به واحد قانوني معرفي نمايند و مراقبت هاي
پزشکي الزم را تا حصول اطمينان از سالمت وي ادامه دهد .کليه هزينه آزمايش ها و معاينه هاي
پزشکي قبل از استخدام و دوره اي و شرايط اضطراري به عهده دارنده پروانه اشتغال است.
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د :آزمايشات پزشکی در خاتمه کار
در صورتي که يک پرتوکار محل کار خود را تغيير دهد الزمست سوابق کار با اشعه ،سوابق پزشکي
و سوابق پرتوگيري وي عيناً به محل کار جديد منتقل شود.
 6-2-9مشخص نمودن وظایف و مسئولیت ها
با توجه به نوع کاربرد و ضوابط مربوطه وظایف و مس��ئولیت های کارکنان ،پرتوکاران ،مس��ئولین
و دارندگان پروانه مش��خص می گردد .براس��اس ضوابط مصوب سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان
باالتری��ن مرجع قانونگذاری و نظارت بر رعای��ت الزامات مرتبط با فعالیت های پرتوی ،به طور کلی
کاربردها به گروه های زیر تقسیم می گردند:
• کاربرد پرتونگاری صنعتی
• کاربرد سنجشگرهای پرتوی
• کاربرد دستگاه های آنالیز مواد با اشعه ایکس
• کاربرد آنالیز پیوسته نوترون (مشابه سنجشگرهای پرتوی)
در این قسمت وظایف و مسئولیتهای مهم افراد شاغل در هر یک از کاربردهای فوق الذکر ارائه شده
است .بدیهی است انجام وظایف ذیل نقش بسزایی در پیشگیری از بروز سوانح و کاهش پرتوگیری
کارکنان خواهد داشت.
وظایف و مسئولیت ها درکاربرد پرتونگاری صنعتی
الف -مسئوليتهاي دارنده پروانه

• قب��ل از ش��روع و اقدام به عملي��ات راديوگرافي ،در يك ات��اق راديوگرافي ثابت ي��ا اتاقك موقت
راديوگرافي ثابت ،بايد يك نس��خهاز روندهاي كاري كه در طول عمليات راديوگرافي از آن پيروي
مي گردد و نيز جزئيات دس��تورالعمل حفاظت و ايمني تهيه شده براي حفاظت پرتوكاران و تقليل
پرتوگيري آنان به حداقل ممكن شدني جهت تائيد به واحد قانوني ارسال گردد.
• قبل از اقدام به انجام عمليات راديوگرافي در سايت باز (سايت راديوگرافي خارج از محدوده تحت
اختيار دارنده پروانه) بايد اطمينان حاصل نماید كهاقدامات و هماهنگي هاي الزم در رابطه با موارد
ذيل با مسئول سايت (فرد داراي اختيارات اجرائي در محل انجام راديوگرافي) انجام شدهاست.
ال��ف) اقدامات الزم در م��ورد محدود كردن پرتوگيري افرادي كه در مجاورت س��ايت راديوگرافي
قرار دارند.
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ب) مشخص كردن پرتونگاران سايت راديوگرافي.
ج) معرفي يك نفر نماينده سايت ،رابط مابين پرتوكاران و ديگر كاركنان سايت به نحوي كهامكان
برقراري ارتباط و حفظ ايمني را فراهم نمايد.
• اطمينان از انجام اقدامات زير در مورد تجهيزات راديوگرافي:
• بررس��ي و كنترل كيفي تجهيزات راديوگرافي قبل از اولين استفاده و بررسي و كنترل كيفي آنها
در فواصل زماني مناس��ب براس��اس مصوبات واحد قانوني و حصول اطمينان از كارائي و س�لامت
سيستم هاي ايمني و قفل و مكانيزم كنترل تجهيزات مزبور.
• ثبت و نگاهداري نتايج آزمايشات مزبور.
• اطمينان از اينكه آس��يب هاي وارد ش��ده به تجهيزات و يا تغييرات قابل مالحظه بوجود آمده در
مقدار نش��تي منابع پرتو ،در نظر گرفته ش��ده و به آن توجه شدهاست و اقدامات ذكر شده در ذيل
در مورد دستگاه هاي آسيب ديدهانجام مي شود.
الف) تجهيزات آس��يب ديده بايداز دور اس��تفاده خارج گردد و توسط يك فردمجرب مورد بررسي
قرار گيرد.
ب) قبل از اس��تفاده مجدد از تجهيزاتي كه بر روي آنها تعميرات انجام ش��ده است بايد آزمايشات
كنترل كيفي بر روي آنها انجام گيرد و از درستي و صحت عملكرد آنها اطمينان حاصل گردد.
ج) مقررات ارائه شده در اين دستورالعمل جهت انجام تعميرات بايد رعايت گردد.
د) جزئيات تعميرات انجام پذيرفته بايد ثبت و نگاهداري شود.
• در سايت هاي باز ،راديوگرافي بايد حداقل توسط دو نفر پرتونگار واجد صالحيت انجام پذيرد.
• دستورالعمل اورژانس با در نظر گرفتن كلي ه احتماالت و حوادث محتمل در هنگام كار و روش هاي
بازيابي سانحه تهيه گردد به نحوي كه مقدار پرتوگيري پرتوكاران درگير در مهار سوانح حداقل باشد.
• تجهيزات حفاظتي و ايمني بايد تهيه شده و در دسترس باشد .به نحوي كهامكان پيروي از قواعد
كاري و دس��تورالعمل اورژانس توسط پرتوكاران فراهم گردد .ضمناً بايد موانع فيزيكي و حصارهاي
مناسب جهت محصور كردن مناطق با پرتودهي باال مهيا گردد .بايد روي دستگاه هاي مولد پرتو و
نيز مرز مناطق تحت كنترل و تحت نظارت عالئم مواد پرتوزا نصب گردد.
• اطمينان از تقليل پرتوگيريهاي پرتوكاران تا حداقل موجه ش��دني و نيز عدم تجاوز پرتوگيري
آنان از حدهاي دز ارائه شده.
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• افرادي كه براي كار با تجهيزات راديوگرافي انتخاب مي گردند بايد داراي شرايط زير باشند:
الف) دارا بودن برگه صالحيت كار با پرتو كهاز طرف واحد قانوني صادر شده باشد.
ب) اطالعات و دانش كافي از آسيبهاي پرتوي و صدمات ناشي از كار با تجهيزات راديوگرافي.
ج) صالحيت كاري با تجهيزات راديوگرافي و نداشتن سوء پيشينه.
د) دارا بودن گواهي پزشكي مبني بر بالمانع بودن كار با پرتو.
ه) حداقل سن  18سال تمام.
• به پرتونگاران و كاركنان عادي ش��اغل در محيط هایي كهاحتمال پرتوگيري از منابع راديوگرافي
صنعتي را دارند بايد آموزش هاي زير ارائه گردد.
الف) آسيبهاي ناشي از كار با پرتو.
ب) اقدامات مؤثر در كاهش پرتوگيري.
ج) انجام عمليات راديوگرافي بر حسب قواعد كاري.
د) رعايت دستورالعمل حفاظت و ايمني براي اجتناب از بروز سوانح راديوگرافي.
• بايد نظارت و تمهيدات الزم جهت حفاظت كاركناني كهاحتمال ميرود در معرض پرتوگيري هاي
ناشي از تجهيزات راديوگرافي قرار گيرند .براساس مفاد اين دستورالعمل فراهم گردد.
• بايد يك نفر داراي حداقل تحصيالت كارشناس��ي در يكي از رش��تههاي علميو فني با سابقه كار
مؤثر يا متخصص در زمينه راديوگرافي صنعتي و دارا بودن گواهينامه دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه
مسئولين به عنوان شخص مسئول عمليات راديوگرافي صنعتي براي انجام وظايف مربوطه معرفي نمايند.
• باي��د ي��ك نفر واج��د صالحيت كه تواناي��ي ،تخصص و تجربه م��ورد نياز براي انج��ام وظايف و
ي گردد مسئول
مسئوليت هاي مربوطه به عنوان مسئول فيزيك بهداشت كل تعيين گردد .توصيه م 
فيزيك بهداش��ت كل از يك يا دو نفر واجد ش��رايط و مجرب جهت كمك بهانجام وظايف محوله
در س��ايت هاي راديوگرافي استفاده نمايد و برخي از مسئوليت ها و وظايف خود را به آنان تفويض
نمايد .به عنوان مثال مي توان از راديوگرافهاي مجرب و با سابقه براي اين منظور استفاده نمود.
• بايد مقادير پرتوگيري روزانه پرتوكاران ،ثبت و نگاهداري شده و پرتوگيري روزانه ،هفتگي ،ماهانه
و ساالنه آنها مورد بررسي و ارزيابي واقع شود.
• كليه نقل و انتقاالت چشمههاي راديوگرافي و دستگاه هاي اشعهايكس تحت اختيار دارنده پروانه
بايد ثبت و نگاهداري گردد و در هر زمان قابل دسترس باشد.
• بايد بهمس��ئولين آتش نش��اني و س��رويس اورژانس محل��ي واقع در س��ايت راديوگرافي ،وجود
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چش��مه هاي راديواكتيو را اطالع داد و اخطارها و احتياط��ات الزم را به آنان متذكر گرديد .در غير
اينصورت بايد از وجود حداقل تجهيزات اورژانس در محل چشمههاي راديواكتيو تحت اختيار خود
اطمينان حاصل نمايد.
ب -وظایف پرتونگاران

• پرتونگاران از موارد ذكر شده در ذيل كام ً
ال آگاه باشند:
الف) وسائل راديوگرافي و نحوه استفادهاز آن.
ب) قواعد كاري مصوب.

ج) دستورالعمل اورژانس و روش هاي بازيابي و مهار چشمه.
د) دستورالعمل حفاظت و ايمني.
ه) دستورالعملهاي مونيتورينگ فردي و محيطي.
• بايد در هنگام نقل و انتقال چش��مههاي پرتوزا و يا دس��تگاههاي اش��عه  Xمورد اس��تفاده در
راديوگرافي صنعتي موارد ذكر شده در ذيل ثبت و نگاهداري گردد.
الف) شماره سريال دستگاهاشعهايكس و دوربينهاي راديوگرافي.
ب) در مورد دوربين هاي راديوگرافي نوع چشمه و اكيتويته آن در زمان انتقال.
ج) محل پروژه و سايت راديوگرافي كه تجهيزات بهآنجا منتقل شدهاند.
د) تاريخ و زمان انتقال تجهيزات.
ه) زمان و تاريخ واقعي برگشت تجهيزات.
و) اسامي پرتونگاران.
• مسئوليت دوربين راديوگرافي از لحظه تحويل دوربين از انبار محل نگاهداري منابع پرتو به عهده
فرد تحويل گيرندهاس��ت و بايد مقدار نشتي در سطح دوربين توسط دزيمتر محيطي اندازه گيري
و در دفتر ثبت نقل و انتقاالت منابع پرتو ثبت و امضاء گردد.
• قبل از شروع عمليات راديوگرافي بايد كليه تجهيزات راديوگرافي ،سيستم هاي ايمني ،كليماتورها،
بررس��ي و كنترل گردد و از اس��تقرار موانع فيزيكي و عالئم هشدار دهنده در محل هاي پيش بيني
شدهاطمينان حاصل گردد ،و از حضور افراد غير پرتوكار در منطقهامن اطمينان حاصل نمود .يك
دزيمتر محيطي مناسب در دسترس باشد.
• انجام عمليات راديوگرافي بدون تجهيز پرتونگاران به وسائل مونيتورينگ فردي و محيطي ممنوع
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مي باشد .هر يك از پرتونگاران بايد داراي حداقل يك عدد دزيمتر فردي  ،TLDيك عدد دزيمتر
فردي قرائت مس��تقيم و يك عدد دزيمتر هش��دار دهنده باشند .هر تيم راديوگرافي نيز بايد داراي
حداقل يك دزيمتر محيطي با دامنهاندازهگيري مناسب باشد.
• اس��تفاده از تجهي��زات راديوگرافي به ويژه در اتاقك موقت راديوگرافي و س��ايت باز بايد بر طبق
قواعد كاري تائيد شده در شرايط كاري مورد نظر انجام پذيرد.
• در خاتم��ه ه��ر پرتودهي و در پايان عمليات راديوگرافي بايد با اس��تفادهاز يك دزيمتر محيطي،
ميدان پرتو اندازه گيري شود و از برگشت چشمه به داخل كانتينر دوربين اطمينان حاصل گردد و
در مورد دستگاه هاي اشعهايكس از عدم پرتودهي دستگاهاطمينان حاصل شود.
• در هن��گام برگردان��دن دوربين به انبار مح��ل نگاهداري از قفل بودن دوربي��ن و صحت عملكرد
سيس��تم هاي ايمني و قفل و نيز قرار گرفتن درپوش هاي ايمني بر روي آن اطمينان حاصل نمود
و با اس��تفادهاز يك دزيمتر محيطي و انداز ه گيري آهنگ دز از اس��تقرار چش��مه در داخل كانتينر
دوربين در وضعيت ايمن اطمينان حاصل نمود.
• بايد از بکارگیری هرگونه وسيله راديوگرافي آسيب ديده و يا مشكوك خودداري شده و بالفاصله
بايد موضوع جهت بررسي به مسئول فيزيك بهداشت كل و يا دارنده پروانه گزارش گردد.
• در صورت مش��اهده و بروز هر يك از موارد ذيل بايد بالفاصله عمليات راديوگرافي متوقف و اقدام
به برگرداندن چشمه به داخل دوربين راديوگرافي و يا خاموش كردن دستگاهاشعه  Xشود.
الف -بروز هرگونه نقض يا آسيب تجهيزات راديوگرافي در خالل عمليات راديوگرافي.
ب -ورود افراد غير پرتونگار به داخل ميدان پرتو بيش از .25 µSv/h
ج -ايجاد خرابي و اشكال در دزيمتر محيطي.
• پرتونگاران بايد با شكل و مشخصات فيزيكي منابع پرتو تحت مسئوليت خود كام ً
ال آشنا باشد.
• در هنگام مواجهه با سوانح راديوگرافي ،بايد بالفاصلهانداز ه گيريهاي الزم براي كنترل و محدود
كردن س��انحه انجام پذيرد و يا در صورت عدم امكان برقراري وضعيت ايمن ،بايد بالفاصلهاقدام به
تخليهافراد از محيط نمود .پرتونگار بايد بالفاصله موضوع بروز س��انحه را بهاطالع مس��ئول فيزيك
بهداشت كل و دارنده پروانه برساند.
ج -مسئوليتها و وظايف مسئول فيزيك بهداشت كل
• باي��د اطمينان حاصل نمايد كه پرتون��گاران در طول عمليات راديوگرافي يا نگاهداري منابع پرتو،
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تعمير تجهيزات ،نقل و انتقال منابع پرتو مجهز به وس��ائل مونيتورينگ فردي و محيطي مناس��ب و
نيز دزيمتر فردي  TLDميباشند.
• آم��وزش نحوهاس��تفادهاز تجهيزات راديوگرافي به پرتوكاران و ني��ز آموزش عمليات راديوگرافي
ايمن براساس دستورالعمل حفاظت و ايمني به آنان.
• در رابطه با مونيتورينگ فردي و محيطي بايد موارد زير را انجام دهد.
 üتهيه وسائل مونيتورينگ فردي و محيطي مورد نياز پرتوكاران.
 üبررسي و اطمينان از صحت و عملكرد دزيمترها.
 üبرنامهريزي جهت كاليبراسيون دزيمترهاي قلميو محيطي بر حسب ضوابط واحد قانوني.
 üكنترل دامنه قابل اندازه گيري دزيمترها و مناس��ب بودن آن با توجه به نوع كار و ضوابط واحد
قانوني.
• مس��ئول فيزيك بهداش��ت كل بايد از تخصيص دزيمترهاي  TLDبه پرتوكاران و نيز اس��تفاده
صحيح آنها توس��ط آنان اطمينان حاصل نمايد و نيز اطمينان داش��ته باش��د كه نتايج پرتوگيري
پرتوكاران ثبت و نگاهداري مي گردد .مس��ئول فيزيك بهداش��ت كل بايد در مورد نحوهاستفادهاز
وسائل مونيتورينگ و ثبت نتايج از دستورالعملهاي واحد قانوني پيروي نمايد.
• اطمين��ان از ارزياب��ي نتايج دزيمترهاي قلميبالفاصله پس از اس��تفاده و ثبت و نگاهداري نتايج
پرتوگيري.
• بايد اطمينان يابد كه هرگونه پرتوگيري بيش��تر از  4ميلي س��يورت در خالل عمليات راديوگرافي
و يا هرگونه پرتوگيري غيرعادي دزيمترهاي پرتوكاران س��ريعاً مورد ارزيابي واقع شد ه و در صورت
عودت دزيمترها به يك مركز س��رويس دهنده ،بايد از ش��رايط و وضيعت پرتوگيري مركز سرويس
دهنده را مطلع نمايد.
• انجام انداز ه گيري محيطي به دفعات توصيه ش��ده و در مكانها و نقاط توصيه ش��ده توس��ط واحد
قانوني .تا از ايمني عمليات راديوگرافي تحت مسئوليت خود اطمينان حاصل نمايد.
• اطمينان از انجام بازرسي و كنترل دورهاي تجهيزات ذيل:
وسائل مونيتورينگ فردي ،دزيمترهاي محيطي ،كانتينرهاي حاوي چشمه ،مكانيزم كنترل چشمه،
چراغ هاي چشمك زن ،دستگاههاي اشعهايكس ،قفل هاي ايمني ،وسائل مونيتورينگ تعبيه شده
در اتاق راديوگرافي و اتاقك موقت راديوگرافي و كنترل س��اير تجهيزات مورد اس��تفاده براي انجام
عمليات راديوگرافي ايمن.
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• حصول اطمينان از انجام موارد ذيل:
 üنقل و انتقال دوربينهاي راديوگرافي و دس��تگاههاي اشعهايكس به نحو ایمن انجام ميگيرد
و در دفترچه نقل و انتقال منابع پرتو ثبت و نگاهداري مي گردد.
 üيك نس��خهاز گزارش محل استقرار چش��مههاي راديوگرافي صنعتي بايد در هر لحظه در انبار
محل نگاهداري منابع پرتو موجود باشد .براي اين منظور ميتوان جدولي در محل انبار نگاهداري
منابع پرتو نصب گردد كه در آن محل فعلي چش��مهها ،تاريخ انتقال از انبار و فرد تحويل گيرنده
در آن درج گردد.
• اطمينان از آنكهانبار محل نگاهداري منابع پرتو مناسب ميباشد.
• باي��د با انجام مونيتورين��گ دورهاي از انبارداري صحيح منابع پرتو اطمينان حاصل نمايد و يقين
پيدا كند ،چشمهها در محل كام ً
ال حفاظت شده نگاهداري مي گردد و هيچگاه مقدار آهنگ دز از
 25میکروسیورت در ساعت بيشتر نمي شود.
د -مسئوليتها و وظايف شخص مسئول
• دارنده پروانه موظف اس��ت اختيار مس��ئوليتهاي زيررا در ارتباط با امور راديوگرافي صنعتي به
شخص مسئول محول نمايد و مسئوليت اقدامات وي را بپذيرد.
• مسئوليت كليه منابع پرتو تحت اختيار دارنده پروانه
• تصميم گيري جهت اجراي عمليات راديوگرافي
ش هاي اجرائي عمليات راديوگرافي
• برنامهريزي و تائيد رو 
• برنام��ه ري��زي و تصميم گيري جه��ت انتخاب منابع پرت��و ،تجهيزات و اعضاء تي��م راديوگرافي
سياس��تگزاري و برنامهريزي جهت آموزشه��اي عملي وتئوري راديوگرافي ب��هپرتونگاران صدور
مجوز به پرتونگاران جهت انجام عملیات پرتونگاری.
• جه��ت هرگون��هاقدام در ارتب��اط با خرید یا فروش ،ره��ن ،اجاره ،تملک ،واگ��ذاری ،پيمانکاری،
جابجائی ،حمل و نقل و نگاهداری و بهرهبرداری هر نوع منبع پرتو ،در ارتباط با فعالیتهای دارنده
پرتو ،باید با نظارت شخص مسئول و درخواست کتبی اعضاء دارای حق امضاء اوراق تعهدآور نسبت
به اخذ مجوزهای الزم اقدام گردد.
• استفادهاز پرتوکاران واجد صالحیت و مورد تائید واحد قانونی.
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• شخص مسئول باید تمهیدات الزم را به منظور جلوگیری از مفقود شدن و یا سرقت رفتن منابع
پرتو تحت اختیار دارنده پروانه یا بکارگیری غیر مجاز منابع مزبور به عمل آورد.
وظایف و مسئولیت ها درکاربرد سنجشگرهای پرتوی
الف -مسئوليتهاي دارنده پروانه

كسي كه سنجشگر را مورد استفاده قرار مي دهد بايد الزامات زير را به جاي آورد.
• قبل از نصب سنجش��گر ،واحد قانوني را از جزيیات طرح و نقش��ه نصب تجهيزات يا تأسيس��اتي
كه سنجش��گر بر روي آن نصب ميش��ود مطلع نمايد .اين نقشه بايد نشان دهنده وضعيت مكاني
تأسيسات و تجهيزات با توجه به نواحي مورد اشغال (از نظر وجود افراد) باشد.
• قبل از اولين اس��تفاده از سنجش��گر و در فواصل مختلف زماني كمتر از دوازده ماه آزمايشهاي
الزم جهت اطمينان از موارد زير را به عمل آورد:
• آسيب ديدگي
• سالم و خوانا بودن برچسبها مطابق با بندهاي مربوط به ويژگي برچسب ها
• عملكرد صحيح شاتر يا مكانيسم كنترل چشمه
• اطمينان حاصل نمايد كه سنجشگر توسط افراد يا شركتهاي داراي مجوز از واحد قانوني نصب
مي گردد.
• با توجه به فواصل زماني مشخص شده توسط واحد قانوني نسبت به انجام آزمايش آلودگي سطح
كانتينر اقدام نمايد.
• اطمينان حاصل نمايد كه سنجش��گر به صورت دوره اي مورد بازرس��ي و آزمايش قرار ميگيرد
و بدين ترتيب از عملكرد صحيح كليه مكانيس��م هاي كنت��رل مطمئن گردد .توجه خاصي بايد به
عملكرد مكانيسم شاتر معطوف گردد.
• اطمينان حاصل نمايد كه سنجش��گرهای نصب ش��ده بر روي نقاله در خط توليد به نحوي عمل
مي نمايند كه با قطع حركت نقاله شاتر بسته ميشود.
• اطمينان حاصل نمايد كه در صورت آس��يب ديدگي كانيتنر چشمه و تغيير در الگوي پرتودهي تا
بر طرف شدن آسيب ديدگي و تعمير كانتينر چشمه و بدست آمدن نتايج مثبت آزمايش (از لحاظ
عملكرد و حفاظ) از بكارگيري آن پرهيز می شود.
• اطمينان حاصل نمايد كه در صورت بروز خرابي در ش��اتر يا مكانيس��م كنترل چشمه ،به سرعت
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تعمير گردیده و سالمتي آنها با آزمايشهاي الزم تاييد شود.
• نتايج آزمايش هاي انجام شده ثبت گردد.
• اطمينان حاصل نمايد بعد از هرگونه س��انحه اي نظير آتش س��وزي يا سرريز مذاب آزمايش هاي
الزم براي اطمينان از عدم آسيب ديدگي كانتينر چشمه و عملكرد مناسب سنجشگر به عمل آيد.
• اطمينان حاصل نمايد كه در كليه عمليات سنجشگر ،عملكرد كارگران ايمن و مطابق قواعد كاري
باشد .بايد اطمينان حاصل گردد كه كليه كارگران اين قواعد را رعـــايت مينمايند.
• اطمينان حاصل نمايد كه دس��تورالعمل هاي اورژانس به نحوي طراحي ش��ده اس��ت كه كمترين
ميزان پرتوگيري افراد در صورت بروز س��انحه محتمل باش��د .چنين دستورالعمل هایي بايد حاوي
جزييات كامل براي مقابله با كليه س��وانح مورد انتظار باش��ــد .اصول كلي اين دستورالعمل بايد به
تاييد واحد قانوني برسد.
• اطمينان حاصل نمايد كه پرتوگيري هر يك از افراد عادي در حد "هر چه كمتر موجه ش��دني"
نگهداشته شود و در هر صورت از حدود مشخص شده توسط واحد قانوني تجاوز ننمايد.
• محدوديتهاي الزم براي جلوگيري از پرتوگيري اضافي ناش��ي از قرار گرفتن مقابل دس��ته پرتو
اعم��ال گردد (با اس��تفاده از حفاظت هاي فيزيكي يا قفل) .به نح��وي كه هيچ يك از افراد بيش از
حدود مشخص شده توسط واحد قانوني پرتوگيري ننمايند .اصل  ALARAرعايت گردد.
• بازرسی از دستگا ه های مونیتورینگ به صورت دوره اي انجام شده و تجهيزات مونيتورينگ پرتو
و هرگونه تجهيزاتي كه براي محدود كردن پرتوگيري بكار ميآيد را در ش��رايط مناس��ب نگهداري
و مورد استفاده قرار دهد.
• اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان به ويژه آنهايي كه تازه به كار گرفته شده اند يا مجددا ً به كار با
پرتو مشغول شده اند با خطرات پرتوي مرتبط با سنجشگرهاي پرتوي ،دستورالعملهاي حفاظتي
كار با آنها ،توجهات الزم جهت جلوگيري از بروز سوانح و آسيب هاي پرتوي آشنا شده اند.
• اس��تفاده كنن��ده بايد اطمينان حاصل نمايد ك��ه عمل توجيه كارگران و آم��وزش آنها در زمينه
حفاظت در برابر اشعه در مقاطع مختلف زماني تكرار گردد.
• بازرسي و نظارت بر كار کارکنان به منظور اطمينان از انجام ملزومات اين مجموعه را به عمل آورد.
• از وضعيت مناس��ب عالئم حفاظتي و مش��خص شده مطابق اين مجموعه اطمينان حاصل كند .به
عنوان مثال اگر عالمت از جنس فلز است داراي مقاومت كافي نسبت به خوردگي ،گردوغبار و غيره
بوده و شرايط مختلف اين عالئم بايد هميشه در وضعيت واضح و خوانا نگهداري شود.

96

راهنمای شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات يونيزان در صنايع فلزي ...

• تعداد و مكان هر يك از سنجشگرهای متعلق به شركت را در يك پرونده مجزا ثبت كند.
• استفادهكننده بايد نسبت به معرفي يك نفر به عنوان شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت
اقدام نمايد .شخصي كه معرفي ميشود بايد داراي تخصص و دانش كافي باشد به نحوي كه توانايي
درك ضوابط اين مجموعه را داش��ته و بتواند وظايف محوله در چارچوب مس��ئوليت هاي قانوني را
انجام دهد.
• اطمينان حاصل نمايدكه عالئم از لحاظ ش��كل و ابعاد مناس��ب بوده و بر روي سنجشگر به نحوي
مناسبي نمايش داده شده است.
• اطمينان حاصل نمايد كه مسئول فيزيك بهداشت اندازهگيريها ،بررسیها و ارزيابي هاي ايمني
الزم را انجام داده و گزارشهاي الزم ارائه شده توسط مسئول فيزيك بهداشت را نگهداري نمايد.
• مسئول فيزيك بهداشت همواره بايد در مركز حضور داشته باشد.
• نزديكترين آتش نشاني به محل را از مكان كليه چشمههاي پرتوزا و تحت كنترل مطلع نمايد.
ب -مسئولیت های مسئول فیزیک بهداشت
مسئول فيزيك بهداشت بايد:
• اطمين��ان حاصل نمايد كه ط��ي مراحل مختلف نصب ،جابجايي ،جم��عآوري ،نگهداري ،تعمير،
نصب مجدد و انتقال محل سنجشگر ،هر يك از كاركنان كه ممكن است در معرض پرتو قرار گيرند
مجهز به تجهيزات مونيتورينگ فردي خاص خود باشند.
• در دوره هاي آموزش حفاظت در برابر اش��عه و دوره هاي بازآموزي مربوطه در مراكز مورد تاييد
واحد قانوني شركت نموده و گواهي مربوطه را اخذ نمايد.
• با ملزومات و قوانين كامل كار با سنجشگرهای پرتوي و روشهاي اورژانس ،روشهاي مونيتورينگ
پرتو و بكارگيري تجهيزات حفاظتي مشخص شده در اين مجموعه به خوبي آشنا گردد.
• از در دس��ترس ب��ودن و عملكرد صحيح كلي��ه مونيتورهاي پرتو و مونيتوره��اي فردي اطمينان
حاصل نمايد.
• كليه تجهيزات مونيتورینگ فردي را كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد ،در اختيار كاركنان
قرار داده و پس از استفاده جمع آوري نمايد.
• اطمينان حاصل نمايد كه تجهيزات مونيتورینگ فردي پس از استفاده به واحد قانوني ارسال گردد.
• اطمینان حاصل نماید که هر فردی که بیش از  1000میکروسیورت دز دریافت کرده یا مشکوک
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به دریافت چنین دزی می باشد بالفاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد .اطالع از دریافت چنین دزی
می تواند براساس نتایج ثبت شده توسط دزیمتر فردی شخص یا مفروضات شرایط پرتوگیری باشد.
در صورتی که دزیمتر فردی چنین ش��خصی برای ارزیابی به واحد قانونیارس��ال شود باید شرایط
پرتوگیری فرد نیز به آن مرکز اطالع دادهشود.
• نسبت به تهيه دزيمتر محيطي مورد تاييد واحد قانوني اقدام نمايد.
• وظايف محوله در خصوص شرایط اورژانس و حمل و نقل را بجا آورد.
ج -مسئولیتهای پرتوکاران
• هرگونه عيب جدي را كه بر روي تجهيزات مشاهده كند یا احتمال دهدكه اين عيب ممكن است
منجر به پرتوگيري يا افزايش آهنگ دز گردد به مسئول فیزیک بهداشت گزارش نماید.
• با عالئم و هش��دارها كه در نواحي كار نمايش داده ش��ده اند آش��نا گردد و از آنها تبعيت نمايد و
كليه دستورات الزم در رابطه با حفاظت و ايمني خود و ديگران را رعايت نمايد.
• از سهل انگاري و بيدقتي در حين انجام كار كه منجر بهبروز خطرات پرتوي براي او يا ديگران
گردد پرهيز نمايد.
• از تجهيزات و وس��ايلي كه به منظور ارزيابي پرتوگيري فردي توس��ط واحد قانوني ارائه مي گردد
به نحو مناسب و مطابق با توصيه هاي واحد قانوني استفاده نمايد.
وظایف و مسئولیت ها درکاربرد دستگاه های آنالیز مواد با اشعه ایکس
الف -مسئوليتهاي دارنده پروانه

• تمهي��دات الزم جهت حفاظت كاركناني كه احتمال ميرود در معرض پرتوگيري قرار بگيرند ،را
فراهم نمايد.
• اختيارات الزم را به شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت جهت نظارت بر فعاليت هاي پرتوي
و تهيه تجهيزات الزم اعطاء نمايد و بر عملكرد آنها نظارت كافي داشته باشد.
• اطمين��ان حاصل نماید مس��ئوليت کارکنان براي اجراي کليه روشهاي ايمن کار با دس��تگاه و
نگهداري تجهيزات مربوط به ايمني پرتوي تعيين شده است.
• از تأمین تيوب اش��عه ايكس دستگاه هاي آناليز مواد مطابق با معيارهاي الزم در طراحي ،ساخت
و آزمايش و نگهداري آنها اطمينان حاصل نماید.
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• برنام��ه مونيتورين��گ پرتو جهت ارزياب��ي دز افراد را ارائه نماید .مونيتورينگ ميتواند براس��اس
دزيمتري محيطي ،دزيمتري فردي و يا بررسي استانداردهاي ايمني دستگاه مربوطه انجام پذيرد.
• از به کارگیری دزيمتر محيطي متناس��ب با انرژي منبع پرت��و ،ب ه منظور اطمینان از پايين بودن
سطح آهنگ پرتو در صورت كاربرد دستگاه هاي آناليز متحرك ،اطمينان حاصل نماید.
• از تهيه و اجرای دس��تورالعمل امنيت منابع پرتو كه ش��امل كليه تدابير ،تجهيزات و امكانات الزم
بهمنظور تأمین امنيت منابع باش��د اطمینان حاصل نماید .وجود اين دستورالعمل در مراكز كاربرد
دستگاه هاي  XRFمتحرک از اهميت باالتري برخوردار است.
• از اجرای برنامه هاي آموزشي مناسب براي پرتوكاران اطمینان حاصل نماید.
• از نصب برچسب ها و عالئم هشدار دهنده اطمینان حاصل نماید.
• از اجرای برنامه منظم آزمايشات پزشكي پرتوكاران و آزمايشهاي بدو استخدام مطابق با آخرين
دستورالعملهاي واحد قانوني اطمینان حاصل نماید.
ی گردند.
• اطمینان حاصل نماید کليه اطالعات مرتبط ثبت و بايگاني م 
• از حضور و نظارت دائم مسئول فيزيك بهداشت اطمینان حاصل نماید.
ت هاي مسئول فيزيک بهداشت
ب -مسئولي 
مسئول فيزيك بهداشت بايد:
• قبل از اولين اس��تفاده از دس��تگاه اش��عه ايكس و در فواصل مختلف زماني كمت��ر از دوازده ماه
آزمايش هاي الزم جهت اطمينان از موارد زير را به عمل آورد:
الف -عدم وجود آسيب ديدگي،
ب -سالم و خوانا بودن برچسبها،
ج -عملكرد صحيح شاتر.
• اطمينان حاصل نمايد كه در صورت خراب ش��دن ش��اتر ،مورد بهسرعت تعمير و صحت كاركرد
آن با آزمايش هاي الزم تاييد ميشود.
• اطمينان حاصل نمايد بعد از وقوع هرگونه س��انحه نظير آتشسوزي ،آزمايشهاي كنترل كيفي
الزم براي اطمينان از عدم آس��يبديدگي تيوب اش��عه ايكس ،كليماتور و عملكرد مناس��ب آن به
عمل میآيد.
• اطمين��ان حاصل نمايد ك��ه توجيه پرتوکاران و آموزش آنها در زمينه حفاظت در برابر اش��عه در
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ي گردد.
مقاطع مختلف زماني انجام شده و مرتباً بهروز م 
• بازرسي و نظارت بر كار پرتوکاران بهمنظور اطمينان از اجراي الزامات اين مدرك را بهعمل آورد.
• از وضعيت مناسب عالئم حفاظتي و مشخص شده مطابق اين مدرك اطمينان حاصل كند.
• با كليه الزامات و قوانين كار با دستگاه و دستورالعملها و بهكارگيري تجهيزات حفاظتي مشخص
شده در اين مدرك بهخوبي آشنا گردد.
• در دورههاي بازآموزي حفاظت در برابر اشعه و در مراكز مورد تاييد واحد قانوني شركت و گواهي
مربوطه را اخذ نمايد.
• اندازه گيري ها ،بررسي ها و ارزيابي هاي ايمني الزم را انجام دهد.
• محدودي��تهاي الزم براي جلوگيري از پرتوگيري اضافي ناش��ي از ق��رار گرفتن مقابل پرتوهاي
ساطع شده را اعمال نمايد ،بهنحوي كه هيچ يك از افراد بيش از حدود مشخص شده توسط واحد
قانوني پرتوگيري ننمايند.
• در ص��ورت به كارگيري دزيمتر فردي يا محيطي جهت مونيتورينگ پرتو ،از عملكرد صحيح آنها
اطمينان حاصل نمايد و برنامه مونيتورينگ پرتوي تهيه نمايد.
• براي انجام آزمايشهاي پزشكي پرتوكاران در فواصل زماني مشخص در هر سال برنامهريزي نمايد.
ت هاي شخص مسئول
ج -مسئولي 
• اطمينان حاصل نمايد كه پرتوگيري هر يك از افراد عادي در حد "هر چه كمت ِر موج ِه قابل دستيابي"
نگه داشته شود و در هر صورت از حدود مشخص شده توسط واحد قانوني تجاوز ننمايد.
• اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان بهويژه آنهايي كه تازه به كار گرفته شدهاند يا مجددا ً به كار
با پرتو مشغول شدهاند با خطرات پرتوي مرتبط با دستگاه اشعه ايكس ،دستورالعملهاي حفاظتي
كار با آنها ،نكات الزم جهت جلوگيري از بروز سوانح و آسيب هاي پرتوي آشنا شدهاند.
• اطمينان حاصل نمايد كه مس��ئول فيزيك بهداش��ت انداز ه گيريها ،بررس��ي ها و ارزيابيهاي
ايمني الزم را انجام ميدهد و گزارشهاي الزم ارائه شده توسط وی را نگهداري نمايد.
• در دوره هاي بازآموزي آموزش حفاظت در برابر اشعه و در مراكز مورد تاييد واحد قانوني شركت
و گواهي مربوطه را اخذ نمايد.
مسئوليتهاي پرتوکاران
هر يک از پرتوکاران بايد:
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• هرگونه عيب جدي كه بر روي تجهيزات مشاهده مي كند يا احتمال ميدهد كه اين عيب ممكن
است منجر به پرتوگيري يا افزايش آهنگ دزگردد را به مسئول فيزيک بهداشت گزارش نمايد.
• با عالئم و هش��دارهايي كه در نواحي كار نصب ش��دهاند آشنا گردد و از آنها تبعيت نمايد و كليه
دستورات الزم در رابطه با حفاظت و ايمني خود و ديگران را رعايت نمايد.
• از س��هلانگاري و بيدقتي در حين انجام كار كه می تواند منجر بهبروز خطرات پرتوي براي او
يا ديگران گردد ،پرهيز نمايد.
• در دوره هاي بازآموزي حفاظت در برابر اشعه و در مراكز مورد تاييد واحد قانوني شركت و گواهي
مربوطه را اخذ نمايد.
در اجراي صحيح برنامه مونيتورينگ ،دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني ،و انجام آزمايشات دوره اي
پزشكي با مسئولين همكاري نمايد.
 6-2-9جابجایی پرتوکاران و تغییر شرایط کار
یکی از روش های کنترل پرتوگیری افراد ،جابجایی پرتوکاران و تغییر شرایط کار آنهاست .این کار
ب��ا توجه به میزان پرتوگیری دوره ای پرتوکار و حجم کار پرتوی انجام گرفته توس��ط وی در دوره
زمانی مربوطه انجام می پذیرد .باید در نظر داشت انتخاب پرتوکاران برای انجام یک فعالیت پرتوی
از وظایف ش��خص مس��ئول مرکز می باشد .این کار با توجه به اخذ مشاوره الزم از فیزیک بهداشت
ص��ورت می پذیرد .در واقع کس��ی که به پرتوگی��ری کلیه کارکنان در یک دوره زمانی مش��خص
دسترس��ی دارد مسئول فیزیک بهداشت است .مس��ئول فیزیک بهداشت ضمن مقایسه پرتوگیری
پرتوکاران و بررس��ی علت افزایش پرتوگیری افراد دارای شرایط کاری یکسان در خصوص ضرورت
جابجایی افراد تصمیم گیری می کند .بدیهی اس��ت در صورت افزایش پرتوگیری کارکنان از حدود
مش��خص شده در استانداردهای پایه حفاظت در برابر اش��عه ضروریست در خصوص ادامه فعالیت
پرتوی ایشان و با استناد به تشخیص واحد قانونی ،تصمیم گیری گردد.
 3-9روش های کنترل مسیر
 1-3-9تعیین نواحی کار

الف -تعیین نواحی براساس ICRP
با توجه به امکان بالقوه پرتوگیری 2 ،ناحیه زیر در اطراف منبع پرتو تعیین می گردد:
 -1ناحیه کنترل ش��ده :هر ناحیه ای که در آن معیارهای حفاظتی ویژه و مقررات ايمني به دلیل،
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كنت��رل پرتوگيري در ش��رايط عادي كار ،جلوگيري از پخش آلودگ��ي ،جلوگيري يا محدود كردن
پتانسيل پرتوگيري انجام گیرد و یا مورد نیاز باشد ناحيه كنترل شده نامیده می شود .آهنگ دز در
این ناحیه کمتر از  2 mSv/hو بیش از  25 mSv/hاس��ت .در این ناحیه تنها افراد پرتوکار مجهز
به تجهیزات حفاظتی و مونیتورینگ فردی می توانند حضور داشته باشند.
 -2ناحیه تحت نظارت :هر ناحیه خارج از ناحیه کنترل ش��ده که بررس��ی پرتوگیری شغلی در آن
ضروری باش��د ،ناحیه تحت نظارت نامیده می شود .در این ناحیه معموالً اجرای مقررات حفاظت و
ایمنی و مونیتورینگ فردی برای کارکنان ضرورت ندارد.
ب -دسته بندی مناطق کاری از دیدگاه اتحادیه اروپا
 -1هر پرتوکاری که پرتوگیری به میزان سه دهم ُدز ساالنه داشته باشد در گروه  Aقرار می گیرد،
این پرتوکاران باید تحت کنترل باش��ند و به صورتی عمل ش��ود مانند اینکه در منطقه کنترل کار
می کند.
 -2سایر پرتوکارانی که این شرایط را ندارد در گروه  Bهستند و به مونیتورینگ فردی نیاز ندارند.
 2-3-9مونیتورینگ محیطی
آگاهی از میزان آهنگ دز محیطی یکی از معیارهای حفاظت در برابر اش��عه می باش��د که حصول
اطمینان از عدم تجاوز میزان پرتوگیری کارکنان از حدود دز مش��خص شده در استانداردهای پایه
حفاظت در برابر اشعه را ممکن می سازد.

شکل  -56مونیتورینگ خارجی
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مونیتورینگ محیطی کمک ش��ایانی به رعایت اصول حفاظت در برابر اش��عه و اصل حداقل موجه
ش��دنی می نماید .دارنده پروانه اشتغال ،مس��ئول ارزیابی پرتوگیری شغلی کارکنان براساس برنامه
مونیتورینگ پیشنهادی می باشد.
اصول برنامه مونیتورینگ
دارن��ده پروانه باید برنامه مونیتورینگ محل کار (ف��ردی و محیطی) را تهیه ،اجرا و بازنگری نماید.
این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:
الف -امکان ارزیابی رادیولوژیکی در تمام نقاط محل کار.
ب -امکان ارزیابی پرتوگیری در نواحی کنترل شده و خارج از آن.
پ -امکان بررسی و تجدید نظر در طبقه بندی نواحی کنترل شده.
ت -کمیت های مورد اندازه گیری.
ث -زمان ،محل و تعداد دفعات اندازه گیری.
ج -مناسب ترین روش های اندازه گیری و دستورالعمل آنها.
چ -مشخص نمودن آستانه های اقدام و بررسی و چگونگی انجام اقدامات الزم در صورت افزایش از آنها.
ح -کالیبراسیون دزیمترهای محیطی.
رعایت موارد زیر قبل از استفاده از دزیمتر محیطی الزامی است:
الف -تاریخ اعتبار کالیبراسیون دزیمتر محیطی بررسی و یک ماه قبل از انقضای اعتبار کالیبراسیون
به مسئول فیزیک بهداشت گزارش گردد .مدت زمان کالیبراسیون نباید از یک سال تجاوز نماید.
ب -دزیمتر براس��اس دس��تورالعمل کارخانه سازنده روشن ش��ود و صحت عملکرد باتری دستگاه
بررسی و در صورت وجود اشکال اقدام به تعویض آن گردد.
پ -همواره باتری یدکی به همراه باشد.
ث -دزیمتر توسط چشمه همراه آن و یا در یک میدان مشخص پرتو به لحاظ اطمینان از پاسخگویی
دستگاه به میدان های پرتو کنترل گردد.
ث -از صحت عملکرد سیستم روشنایی دزیمتر در صورتی که چنین سیستمی در دستگاه پیش بینی
شده باشد ،اطمینان حاصل نموده و در غیر اینصورت همراه داشتن چراغ قوه ضروری است.
ج -از قرار دادن دستگاه در معرض عوامل محیطی نظیر باران ،رطوبت و  ...اجتناب گردد.
چ -دستگاه به گونه ای حمل شود که از ضربه خوردن و افتادن آن اجتناب گردد.
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مشخصات دزیمتر محیطی
یک دزیمتر محیطی باید دارای شرایط زیر باشد:
• حداق��ل محدوده اندازه گیری از  1 mSv/hتا  10 mSv/hرا داش��ته و عدم قطعیت در نمایش
آهنگ دز پرتوهای گاما در میدان مشخص کمتر از  %25باشد.
• متناسب با انرژی و نوع پرتو مورد کاربرد انتخاب شود.
• مجهز به هش��دار دهنده ای باشد که پس از افزایش آهنگ دز به بیش از  ،500 mSv/hحداکثر
صدای پیوسته قابل شنیدن را تولید نماید.

شکل  -57انواع دزیمتر محیطی جهت سنجش پرتوهای گاما و بتا

• جهت مونیتورینگ محیطی دس��تگاه اش��عه ایکس الزم اس��ت از دزیمترهای اتاقک یونیزاسیون
استفاده نمود.
• جهت مونیتورینگ محیطی چش��مه های نوترونی و تجهیزات و تاسیسات وابسته به آنها ضروری
است از دزیمتر حساس به نوترون استفاده نمود.

شکل  -58دزیمتر محیطی جهت سنجش نوترون
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اماکن و تعداد دفعات مونیتورینگ محیطی
هم��واره باید از ایمن بودن محل حضور افراد ،س��الم بودن تجهیزات ،کافی بودن حفاظ منابع پرتو،
عدم آلودگی محیط به مواد پرتوزا ،خاموشی دستگاه اشعه ایکس در شرایط عدم استفاده و به طور
کل ایمن بودن محیط کار اطمینان حاصل نمود .بدیهی اس��ت در ش��رایط سخت محیط کار امکان
آس��یب دیدگی تجهیزات و کاهش ایمنی افزایش می یاب��د و نیاز به دوره های زمانی مونیتورینگ
احساس می شود .این موضوع با توجه به منابع مختلف پرتو ،کاربردهای متعدد و شرایط کار متنوع،
موج��ب تغیی��ر در زمان مونیتورینگ محیط��ی و تعداد دفعات این کار می گ��ردد .اماکن و دفعات
مونیتورینگ در کاربردهای مختلف به شرح ذیل می باشد:
• کنترل و اندازه گیری آهنگ دز در محل نگهداری منابع پرتو.
• اندازه گیری آهنگ دز در مرز ناحیه کنترل شده.
• اندازه گیری آهنگ دز هنگام حمل و نقل مواد پرتوزا.

شکل  -59مونیتورینگ پرتو در سطح وسیله نقلیه

• ان��دازه گیری آهن��گ دز هنگام پرتوده��ی و در خاتمه پرتودهی یا هنگام تعمیر سنجش��گرهای
هسته ای
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شکل  -60مونیتورینگ پرتو هنگام تعمیر سنجشگر پرتوی

شکل  -61مونیتورینگ پرتو پس از پایان پرتودهی به منظور اطمینان از بازگشت چشمه
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• پرتونگار بايد بعد از هر پرتودهي با اس��تفاده از دزيمتر محيطي مطمئن شود كه دستگاه خاموش
شده است و مقدار  kVبر روي جعبه كنترل روي كمترين مقدار تنظيم شده باشد.
• اندازه گیری پرتو نش��تی در س��طح دوربین ،س��طح کانتینر حاوی چشمه ،پشت حفاظ ها ،محل
اتص��ال دیواره��ا ب��ا در و پنجره در ات��اق های پرتونگاری و ی��ا محل نگهداری مناب��ع پرتو ،اطراف
کانال های هواکش و فاضالب این اتاق ها.

شکل  -62مونیتورینگ پرتو نشتی در سطح دوربین پرتوگاری صنعتی

شکل  -63مونیتورینگ پرتو نشتی پشت در اتاق های پرتونگاری

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

107

• اندازه گیری پرتونشتی در سطح کانتینر حاوی چشمه.

شکل  -64مونیتورینگ پرتو نشتی در سطح کانتینر سطح سنج پرتوی

• اندازه گیری آهنگ دز در هنگام برداش��تن یا برگرداندن دوربين پرتونگاری صنعتی به انبار محل
نگاهداري.
• اندازه گیری آهنگ دز در پشت پاراوان ها و محل کار اعضای تیم پرتونگاری.

شکل  -65اندازه گیری آهنگ دز در محل کار اعضای تیم پرتونگاری
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• برآورد پرتوگیری کارکنان غیر پرتوکار
• برآورد پرتوگیری افراد عادی در شرایط سانحه
• بازیابی چشمه پرتوزا در عملیات رفع سانحه
• استفاده از دستگاه کنترل آلودگی سطحی به مواد پرتوزا قبل از ورود به اتاق پرتونگاری که دستگاه
پرتوساز آن خاموش است (به دلیل احتمال فعالسازی با نوترون در دستگاههای شتاب دهنده)
• اندازه گیری و کنترل پرتوهای پراکنده ناشی از برخورد پرتوهای اولیه با هوا.
• مونیتورینگ دستگاه آناالیزر مواد با اشعه ایکس فلورسانس در زمان نصب دستگاه ،پس از تعويض
تيوب ،پس از هرگونه اصالح يا دوباره سازي اجزا حفاظ ،در صورت پرتوگيري افراد يا مشكوك بودن
به پرتوگيري ،بعد از هر دوره طوالني استفاده نكردن از دستگاه.
• مونیتورینگ دستگاه آناالیزر مواد با اشعه ایکس فلورسانس در زمان بهره برداری ،اين اندازهگيري
پرتوها در حالتي كهتيوب دس��تگاه آناليز مواد با اش��عه ایکس در ماكزيمم ولتاژ و ماكزيمم جريان
قرار دارد علیرغم وجود فیلتر ذاتی و بدون استفاده از فیلتر پرتوهای اولیه انجام پذیرد.
• مونيتورينگ دوره اي هر دس��تگاه آناليز مواد با اش��عهايكس بايس��تي براساس يك برنامه منظم
انجام پذيرد .دوره تناوب اين مونيتورينگ نبايد از آنچهدر زير آمده است كمتر باشد.
دوره تناوب مونيتورينگ

نوع دستگاه

فصلي

حفاظ سازي شده

ماهيانه

قسمتی حفاظ سازي شده

• همچنین بایستی حداقل هفتهای یکبار شرایط ایمنی دستگاههای آناليز مواد با اشعهايكس كه
قسمتي از آن حفاظسازي شده در وضعيتهاي مخاطرهآمیز ،کنترل شود.
• با ثبت نتایج مونیتورینگ و بایگانی این نتایج و مقایسه آنها در بازه های زمانی مختلف می توان
به اطالعات مفیدی در خصوص شرایط ایمن محیط کار دست یافت.
آستانه های اقدام
همانگونه که در تعاریف ذکر شد آستانه اقدام مقداري است برحسب آهنگ دز كه اگر از آن تجاوز
ش��ود بايد اقدامات حفاظتي الزم جهت کاش آهنگ دز یا غلظت پرتوزایی انجام گيرد .آستانه های
اقدام مهم در کاربردهای مختلف پرتوها در صنعت به ش��رح ذیل می باش��ند .بدیهی است هرگونه
مغایرتی با این آس��تانه ها مس��تلزم بررسی و اعمال روش های س��ریع و مطمئن به منظور کاهش
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آهنگ دز به پایین تر از آس��تانه های اقدام می باش��د .ابزار مناس��ب جهت ارزیابی شرایط محیطی
با آس��تانه های اقدام دزیمتر محیطی اس��ت .الزم به ذکر هر یک از پرتوکاران به محض برخورد با
شرایطی بیش از آستانه های اقدام الزم است سریعاً نسبت به تغییر شرایط اقدام گردد.
• آس��تانه اقدام برای س��طح دوربین پرتونگاری صنعتی  2 mSv/hrو در  5سانتی متری از سطح
دوربین  500 mSv/hو در  1متری دوربین .20 mSv/h
• آس��تانه اقدام در محل سرنش��ین در اتومبیل حمل کانتینر حاوی چش��مه یا دوربین پرتونگاری
صنعتی .20 mSv/h
• آهنگ دز در س��طح درب چاهک نگهداری کانتینر حاوی چش��مه یا دوربین پرتونگاری صنعتی
برابر .25 mSv/h
• آهنگ دز در فاصله 5س��انتيمتري هر نقطه قابل دسترس��ي از سطح قسمت حفاظسازي شده
دستگاه آناليز مواد با اشعهايكس برابر .25 mSv/h
• آهنگ دز در پنج سانتيمتري هر نقطه از سطح محفظه تيوب دستگاه آناليز مواد با اشعهايكس
در هنگام بسته بودن شكافها (روزنهها) برابر .25 mSv/h
• شاترهاي خروجي پرتو در تيوب اشعه ايكس بايد به گونهاي طراحي و ساختهشوند كه آهنگ دز
پرتوهاي نشتي و پراكندهدر هر نقطهو در فاصله  5سانتي متري از شاتر از 25 mSv/hتجاوز ننمايد.
• وقتي كانتينر حاوی چشمه پرتوزا با حداكثر پرتوزايي مجاز آن بارگذاري شود ،آهنگ دز نبايد در
هيچ نقطهاي به فاصله  5سانتيمتر از سطح خارجي آن بيشتر از  500 mSv/hو در هيچ نقطهاي
ب��ه فاصله يك متر از  10 mSv/hتجاوز كند .ب��رآورد مقدار مذكور بايد در وضعيت قطع پرتودهي
انجام گيرد.

شکل  -66حداکثر آهنگ دز نبايد در فاصله  5سانتيمتر از سطح خارجي کانتینر بيشتر از
 500 mSv/hباشد.
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• آهنگ دز در مرز ناحیه کنترل شده برابر.25 mSv/h
 3-3-9بکارگیری عالئم ایمنی
براس��اس قوانین تعریف ش��ده تمامی بسته های حاوی مواد پرتوزا ،وسایل انتقال مواد پرتوزا ،منابع
مول��د پرت��و و نواحی ح��اوی مواد پرتوزا در مجموعه باید مش��خص و از اص��ول نصب عالئم ایمنی
رادیولوژیکی تبعیت کنند .تعیین خطر ،ارزیابی ریس��ک و پای��ش های کنترلی مجموعه ای منظم
درکنار هم هس��تند و اس��تفاده از عالمت ایمنی به عنوان بخشی از پایش های کنترلی می تواند به
ایجاد محیط ایمن کمک کند .قبل از نصب عالمت ایمنی باید مخاطرات و ریسک های همراه با این
مخاطرات مشخص گردد .پس از شناسایی خطر ،راههای کنترلی در نظر گرفته می شود .در مرحله
اول به حذف خطر باید فکر شود و در مرحله دوم می توان از تماس افراد با خطر ممانعت کرد .در
صورتی که انجام این مراحل امکان پذیر نباشد باید از عالمت ایمنی استفاده کرد.
عالئ��م ایمن��ی رادیولوژیک��ی از برخی اصول کلی طراح��ی عالئم ایمنی در حال��ت عمومی تبعیت
می کن��د .ب��رای نمونه یک عالمت ایمنی رادیولوژیکی از  3قس��مت کلمه اعالن ،پیام نوش��تاری و
پیام تصویری تش��کیل ش��ده و به صورتهای مختلف تکمیلی ،ترکیبی و چندگانه مورد استفاده قرار
می گیرد .رنگ های بکار رفته در عالمت ایمنی ،نوع کلمات اعالن ،پیام های تصویری و نوش��تاری
تف��اوت های��ی با طراحی عالئم ایمنی در حالت عمومی دارد .با توجه به اینکه منابع مولد پرتو به 2
گروه یونساز و غیر یونساز تقسیم می شوند ،عالئم ایمنی طراحی شده برای آنها متفاوت می باشد.

شکل  -67به کارگیری عالئم ایمنی
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انواع عالئم ایمنی

اتیکت

اتیکت از ورقه کاغذی ،پالس��تیکی یا مقوا و یک س��یم یا نخ برای اتصال آن تش��کیل ش��ده است.
از اتیکت ها بیش��تر جهت ارائه اطالعات در خصوص منابع پرتوزا اس��تفاده می شود .اتیکت ایمنی
عموماً به صورت قالب آویزان می ش��ود .اتیکت با توجه به فرایند مربوطه می تواند شامل اطالعات
کاملی باشد.

شکل  -68اتیکت ایمنی پرتوی

نوار ایمنی
نوار ایمنی ورقه ای پالس��تیکی یا کاغذی است که برای نشان دادن شرایط خطرناک مورد استفاده
قرار می گیرد .نوارهای ایمنی با توجه به کاربرد برای منطقه بندی خطر جهت هشدار پیرامون ورود
به آن منطقه و به صورت نوارهای ایمنی برای بس��ته بندی منابع مولد پرتو بکار می روند .نوارهای
ایمنی می تواند از هر  3قس��مت کلمه اعالن ،پیام نوش��تاری و پیام تصویری تشکیل شود .طراحی
رن��گ زمینه ب��رای نوارهای ایمنی باید به صورت زرد و تمامی کلماتی ک��ه بر روی زمینه زرد قرار
می گیرند عموماً به رنگ سیاه یا ارغوانی می باشند.
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شکل  -69نوار ایمنی پرتوی

برچسب
برچس��ب ایمنی از ورقه پالس��تیکی و یا کاغذی تشکیل ش��ده و به منظور انتقال پیام های ایمنی
پیرامون ش��رایط کار ،تشخیص ش��رایط خطرناک و هش��دار پیرامون مخاطرات مورد استفاده قرار
می گیرد .برچسب های ایمنی عموماً از کلمه اعالن ،پیام نوشتاری و پیام تصویری تشکیل شده اند.
پیام نوشتاری با توجه به ماهیت کار با منابع مولد پرتو می تواند به صورت های مختلف باشد.

شکل  -70نمونه ای از برچسب های ایمنی پرتوی

پالکاردهای ایمنی
پالکاردها برگه هایی پالس��تیکی یا ورقه های فلزی می باش��ند که برای آگاهی پیرامون مخاطرات
مواد رادیواکتیو مورد استفاده قرار می گیرند.
شرایط پالکاردهای مورد استفاده در حمل و نقل مواد پرتوزا در ذیل ارائه گردیده است:
 -استاندارد ساخت پالکاردهای حمل و نقل مواد رادیواکتیو به صورت  75/10می باشد.
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 در پالکاردهای حمل و نقل مواد رادیواکتیو عدد  7نباید کمتر از  25میلی متر ارتفاع داشته باشد. کلمه رادیواکتیو می تواند به صورت اختیاری در پالکارد قرار گیرد. پالکارد از نوع وینیل با چس��بندگی دائم به آسانی بر روی سطوح نرم ،تمیز و خشک می چسبد.الیه وینیل دارای ضخامت  3/5میلی متر می باش��د که با الیه آکریلیک پوش��یده ش��ده است .این
پالکارد باید در برابر پاک شدن در طول زمان مقاوم باشد.
 پالکاردهای وینیل با چس��بندگی قابل برداش��ت بر روی وسایل نقلیه قرار گرفته و پس از مدتیبرداش��ته می ش��وند .قابل ذکر است گرافیک بر روی پالکارد به صورت دیجیتال یا پوشش همراه با
جوهر  uvپرینت می شود .تصویر پرینت شده باید در برابر پاک شدن مقاوم باشد.
 پایداری پالکارد در محیط های بیرونی در صورتی که به درستی نگهداری شود برابر  3تا  5سالاست.
 پالکارده��ای حمل و نقل مواد رادیواکتیو در دامنه دمای  -40درجه س��انتی گراد تا  +82درجهسانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد .در ذیل شکل و اندازه پالکارد مورد استفاده در
 كانتينرهاي بزرگ و تانكرهای حمل مواد پرتوزا بايد داراي پالكارد مطابق با ش��كل باش��ند .رنگزمینه برای پالکاردهای باید به صورت سفید باشد و مثلث زرد در بخش باالیی قرار می گیرد .رنگ
پیام تصویری و حروف چاپی باید به رنگ مشکی باشد.

شکل  -71نمونه ای از پالکاردهای ایمنی پرتوی

قسمت های مختلف یک عالمت ایمنی کار با منابع مولد پرتو یونساز
یک عالمت ایمنی رادیولوژیکی همانند عالمت ایمنی عمومی از  3قسمت کلمه اعالن ،پیام تصویری
و پیام نوشتاری تشکیل شده است.
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کلمه اعالن

ب��ا توج��ه به ماهیت کار با مواد رادیواکتیو عموماً از کلمه اعالن احتیاط ،هش��دار و خطر اس��تفاده
می شود.
پیام تصویری
پیام تصویری تشعش��ع براس��اس رنگ س��یاه و ارغوانی در زمینه زرد تعریف شده است .این نشان
تصویری متشکل از دوایر متحدالمرکزی می باشد که به  6مقطع یکسان تقسیم می شوند به طوری
که  3قس��مت به رنگ نماد ایمنی و  3قس��مت به رنگ زمینه می باش��د .دایره مرکزی با شعاع ،x
ش��عاع داخلی  5/1و ش��عاع خارجی  5xبرای تیغه ها تعریف می ش��ود که هر کدام از آنها با زاویه
  60درجه از یکدیگر جدا می شوند.

شکل  -72مشخصات پیام تصویری ایمنی پرتوی استاندارد

پیام نوشتاری
پیام نوش��تاری با توجه به ش��رایط محیط کار و مخاطرات تعریف می گردد .همچنین ذکر معادل
انگلیسی پیام ایمنی در کنار متن فارسی توصیه می شود.
همچنین در بس��یاری از عالئم در بخش پیام نوشتاری می توان اطالعاتی در خصوص ماهیت خطر
(مانند نوع پرتو و شدت آن یا نوع ماده) و اطالعات تماس اضطراری ذکر می گردد.
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رنگ های مورد استفاده برای عالئم ایمنی کار با منابع مولد پرتو یونساز
عالئم ایمنی احتیاط ،هشدار و خطر به منظور کنترل رادیولوژیکی ترکیبی از رنگ های زرد ،ارغوانی
و سیاه می باشد .رنگ ارغوانی و سیاه به عنوان رنگ اصلی برای پیام تصویری و پیام نوشتاری بکار
می رود و از رنگ زرد به عنوان رنگ زمینه استفاده می شود .اطالعات دقیق رنگ های مورد استفاده
با توجه به  2نوع کد بندی در صنعت چاپ در جداول زیر ذکر گردیده است.
جدول  -6مشخصات رنگ ها مورد استفاده در عالئم ایمنی
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عالمت ایمنی جدید خطر تشعشع
این عالمت توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ( )IAEAو سازمان بین المللی استاندارد ()ISO
جهت جلوگیری از ایجاد حوادث جدی و مرگ طراحی ش��ده اس��ت .قابل ذکر اس��ت این عالمت
جهت کامل کردن عالمت ایمنی گذشته طراحی شده است زیرا با توجه به مطالعات صورت گرفته
میزان درک افراد از این عالمت بیش��تر می باشد .گروههای آزمایش متفاوت شامل سنین مختلف،
زمینه های تحصیلی متفاوت ،زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است تا درک پیام امینی مرتبط
با آن یعنی “خطر ،دور شوید” به وضوح برای همه قابل درک باشد.
همانطور که در شکل زیر دیده می شود پیام تصویری از  3قسمت تشکیل شده است نشان یا سمبل
ایمنی رادیولوژیکی ،اس��کلت که نشان دهنده مرگ می باش��د و انسانی که در حال فرار می باشد.
عالمت ایمنی جدید در مثلثی با اضالع برابر قرار می گیرد .پیام تصویری به رنگ س��یاه بوده و در
زمینه قرمز قرار می گیرد .حاشیه های مثلث به صورت سیاه می باشد.
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شکل -73عالمت ایمنی پرتوی جدید

الزامات نصب عالئم ایمنی
 نصب عالئم ایمنی مرتبط با مواد رادیواکتیو باید به صورتی باشد تا وجود مواد پرتوزا را نشان دادهو به افراد در کاهش پرتوگیری و ممانعت از انتشار آلودگی کمک کند.
 عالئم باید به وضوح نصب شده و کلمات در آنها از قابلیت خواندن مناسبی برخوردار باشند ،اینکلمات ممکن است شامل دستورالعمل های کنترلی رادیولوژیکی نیز باشد .نصب عالئم ایمنی باید
تنها شرایط بالقوه یا واقعی را نشان دهد.
 نگهداری عالئم ایمنی باید به درس��تی صورت گرفته و با توجه به بازرس��ی های موجود ش��رایطنصب بروز گردد.
 در صورتی که بیش از یک شرایط رادیولوژیکی (برای نمونه آلودگی و تشعشع زیاد) در یک محیطوجود داشته باشد هر کدام از شرایط باید به صورت مشخص بیان گردد.
 در فعالیت های در حال انجام ،عالئم ایمنی می تواند شامل میزان دز ،سطح یا دامنه آلودگی بودهو یا در صورت لزوم به صورت ضمیمه به عالئم ایمنی متصل شود.
 طناب ،نوار ،زنجیر و موانع مشابه که برای مرزبندی نواحی کار بکار می رود باید به رنگ های زردبا پیام نوشتاری ارغوانی یا سیاه باشد.
 موانع فیزیکی باید به صورتی قرار گیرد تا به وضوح از تمام جهات قابل دیدن باش��ند .این موانعباید به صورتی قرار گیرند تا از راه رفتن بر روی و زیر آن ممانعت به عمل آید.
 نصب عالئم ایمنی بر روی درها باید به صورتی باش��د تا در صورت باز یا بس��ته بودن درها از راهدور قابل مشاهده باشد.
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کلیه وس��ایل و تجهیزاتی که کاربرد زیادی در زمینه جابجایی مواد و پس��مان های رادیواکتیو و .....
دارند باید به وضوح و به صورت دائم برچسب گذاری شوند.
 تجهیزات و وسایل فوق نباید برای حمل و نقل مواد غیر رادیو اکتیو مورد استفاده قرار گیرند. در برخی از مواقع می توان از تجهیزات و وسایل معمول برای حمل و نقل مواد رادیواکتیو استفادهکرد .این تجهیزات باید به صورت موقت برچسب گذاری شوند .پس از استفاده باید اطمینان حاصل
کرد که هیچ آلودگی بر روی آن باقی نمانده است.
 می توان از برچسب های با زمینه زرد و نماد تصویری سیاه بر روی تجهیزات استفاده کرد .قابلذکر است این برچسب ها باید به آسانی بر روی وسایل نصب شده یا از روی آن برداشته شوند.
 عالمت ایمنی می تواند در جلو ،عقب و طرفین وسایل و تجهیزات نصب شود.عالمت ایمنی در حمل و نقل مواد رادیواکتیو به  2صورت پالکارد و برچس��ب مورد اس��تفاده قرار
می گیرد.
عموماً  1پالکارد و  4برچسب در حمل و نقل مواد رادیواکتیو مورد استفاده قرار می گیرد.
 پالکاردهای ایمنی حمل و نقل مواد پرتوزا بر روی منابع پرتوزا یا بر روی وسایل نقلیه مواد پرتوزاقرار می گیرد.
 هر پالكاردي كه مربوط به محتويات وسیله حمل و نقل یا حفاظ نباشد بايد زدوده شود. پالكاردها بايد به صورت عمودي نسبت به هر يك از ديوارهاي كناري و ديوارهاي انتهايي كانتينربزرگ حمل و يا تانكر نصب گردد.
 برچس��ب های حم��ل و نقل مواد رادیواکتیو باید در س��طح خارجی  2طرف مقابل بس��ته یا در 4سطح خارجی کانتینر حمل یا تانکر چسبانده شود.

شکل  -74نصب پالکارد ایمنی در محموله های پرتوزا
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 4-3-9تدوین و بکارگیری دستورالعملهای حفاظت و ایمنی
 1-4-3-9دستورالعمل ایمنی در پرتونگاری صنعتی

ال�ف -دس�تورالعمل حفاظت و ایمن�ی برای كار با دس�تگاه ه�ای راديوگراف�ي در اتاق

راديوگرافي

ايمني ذاتي یک اتاق راديوگرافي ،مي تواند حفاظت نسبي مناسبي را برای كليه افرادي كه در خارج
آن در هنگام پرتودهي قرار دارند با رعايت موارد و اصول زير تأمين نمايد:
 -1از س��ايت بايد صرفاً برای منظوري كه طراحي ش��ده اس��ت استفاده ش��ود ،و آهنگ دز بايد به
طور دوره ای توس��ط پرتونگار اندازه گيری و مقدار آن در هر جای قابل دس��ترس س��ايت نبايد از
 25ميكروسيورت بر ساعت تجاوز كند.
 -2پرتونگار قبل از شروع پرتودهي بايد اطمينان حاصل كند كه هيچ كس در داخل اتاق راديوگرافي
نباشد.
 -3كليه درهای منتهي به اتاق راديوگرافي بايد در هنگام پرتودهي بسته باشد و يا مجهز به سيستم
قفل ايمني داخلي با سيستم هشدار دهنده صوتي يا نوری در خالل پرتودهي باشد.
 -4پرتونگاران و كمك پرتونگار در طول عمليات راديوگرافي بايد از دزيمتر فردی قرائت مس��تقيم،
غير مستقيم و هشدار دهنده استفاده نمايند.
 -5در انتهای هر پرتودهي ،پرتونگار با اس��تفاده از یک س��روی متر باي��د اطمينان حاصل كند كه
دس��تگاه اش��عه ایكس خاموش و يا چشمه مورد اس��تفاده به داخل محفظه (کانتينر) برگشت داده
شده است.
 -6پرتونگار بايد براس��اس توصيه های آماده ش��ده توسط مسئول فيزیک بهداشت اطمينان حاصل
كند كه آهنگ دز در مناطق اش��غال ش��ده توس��ط مردم (افراد عادی) از  1ميلي سيورت در سال
تجاوز نمي كند.
ب -دستورالعمل كار با دستگاه های راديوگرافي در اتاقك موقت راديوگرافي
 -1تيم پرتونگاري بايد حداقل ش��امل دو نفر باشد كه نفر دوم بايد ،بتواند سريعاً در مواقع ضروری
درگير كار شود ،اين فرد بايد بتواند:
 اطمينان دهد كه هيچ فرد دیگری در ناحيه با آهنگ دز بيش��تر از  25ميكروس��يورت بر س��اعتقرار نداشته باشد.
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 از تجهي��زات كنترل چش��مه و يا هر وس��يله دیگ��ری جهت كنترل و به حال��ت ايمن در آوردنتجهيزات راديوگرافي استفاده كند.
 از دزيمتر محيطي برای تائيد وضعيت کاری استفاده كند.گم شدن چشمه گاما راديوگرافي را تشخيص دهد. هرگونه وضعيت اضطراري را بدون تأخير به مسئول فيزيك بهداشت و دارنده پروانه اطالع دهد. -2پرتونگار قبل از ش��روع پرتودهي بايد اطمينان حاصل كند كه هيچ كس در داخل اتاقك موقت
راديوگرافي نباشد.
 -3كليه دربهای منتهي به سايت بايد در هنگام پرتودهي بسته باشد.
 -4آهن��گ دز بايد به طور دوره ای توس��ط پرتونگار اندازه گيری ش��ود ،خصوصاً وقتي كه ش��كل
و روش كار تغيي��ر ك��رده باش��د و مق��دار آن در هر جای قابل دس��ترس در خ��ارج اتاقك نبايد از
 25ميكرو سيورت بر ساعت تجاوز كند.
 -5از اشغال غير ضروري نواحي نزديك به اتاقك در هنگام پرتودهي اكيدا ً جلوگيري شود مگر آنكه
اندازه گيري ها نش��ان دهد كه مقدار آهنگ دز قابل صرفنظركردن اس��ت.ودر حالت خاص نواحي
باالي اتاقك بايد در طول عمليات پرتودهي تحت نظارت باشد تا اطمينان حاصل شود كه افراد در
نواحي با آهنگ دز بيش از  25ميكروسيورت در ساعت قرار نمي گيرند.
 -6پرتونگاران و كمك پرتونگار در طول عمليات راديوگرافي بايد از دزيمتر فردی قرائت مس��تقيم،
غير مستقيم و هشدار دهنده استفاده نمايند.
 -7در انتهای هر پرتودهي ،پرتونگار با اس��تفاده از یک س��روی متر باي��د اطمينان حاصل كند كه
دس��تگاه اش��عه ایكس خاموش و يا چشمه مورد اس��تفاده به داخل محفظه (كانتينر) برگشت داده
شده است.
 -8پرتونگار بايد براس��اس توصيه های آماده ش��ده توسط مسئول فيزیک بهداشت اطمينان حاصل
كند كه آهنگ دز در مناطق اش��غال ش��ده توس��ط مردم (افراد عادی) از  1ميلي سيورت در سال
تجاوز نمي كند.
ج -دستورالعمل كار با دستگاه های راديوگرافي در سايت باز
• مش��خص نمودن سايت مورد نظر براي انجام عمليات راديوگرافي و تخمين مقدار زمان مورد نياز
براي تكميل كار.
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• مش��خص نمودن نوع ،دوره و محل كليه كارهاي ديگري كه بايد در مجاورت س��ايت انجام شود و
نقاط احتمالي جهت ورود به سايت.
• قبل از شروع پرتودهي ،بايد محدوده سايت مورد نظر به طور دقيق و واضح مرزبندي شود (شامل
نواح��ي باال و پائين محل پرتودهي در صورت نياز) ،ب��ه طوريكه آهنگ دز در زمان پرتودهي نبايد
از  25ميكروس��يورت در س��اعت تجاوز كند .اين موضوع بايد توس��ط پرتونگار به طور دوره اي و با
اس��تفاده از يك دزیمتر محیطی کنترل ش��ود .اين مرز بايد با عالئم خطر اشعه عالمت گذاري شود
(نمونه عالئم خطر اش��عه در قسمت عالئم ایمنی آمده است) ،همچنين بايد از چراغ هشدار دهنده
به منظور نشان دادن خطر پرتوگيري ناشي از عمليات پرتودهي استفاده شود.
• ب��ه منظور اطمينان از عدم ورود افراد به داخل ناحيه مرزبندي ش��ده بايد ناحيه مذكور در طول
زمان پرتودهي تحت مراقبت باشد و همچنين توصيه مي شود كه از اشغال غير ضروري در نواحي
نزديك به سايت در هنگام راديوگرافي جلوگيري به عمل آيد.
• پرتونگار بايد براساس توصيه های ارائه شده توسط مسئول فيزیک بهداشت اطمينان حاصل كند
كه آهنگ دز در مناطق اش��غال شده توس��ط مردم (افراد عادی) از  1ميلي سيورت در سال تجاوز
نمي كند.
• منبع پرتو (چشمه و يا دستگاه اشعه ايكس) نبايد در خارج از ناحيه مرزبندي شده مورد استفاده
قرار گيرد.
• منطقه پرتودهي بايد به وضوح از محل كنترل قابل رويت باشد ،كنترل بايد در محلي انجام پذيرد
كه از نظر ايمني مناس��ب بوده و حتي االمكان دور از موقعيت پرتودهي قرار داش��ته باشد ،و ميزان
آهنگ دز در محل كنترل بايد به طور منظم اندازه گيري شود.
• پرتونگار دوم ،بايد در طول عمليات راديوگرافي حضور فعال داشته باشد و اين فرد بايد بتواند:
 -1اطمينان دهد كه هيچ فرد دیگری در ناحيه با آهنگ دز بيش��تر از  25ميكروس��يورت بر ساعت
قرار نداشته باشد.
 -2از تجهيزات كنترل چش��مه و يا هر وس��يله دیگری جهت كنترل چش��مه يا به حالت ايمن در
آوردن تجهيزات راديوگرافي استفاده كند.
 -3از دزيمتر محيطي برای تائيد وضعيت کاری استفاده كند.
 -4گم شدن چشمه گاما راديوگرافي را تشخيص دهد.
 -5هرگونه وضعيت اضطراري را بدون تأخير به مسئول فيزيك بهداشت و دارنده پروانه اطالع دهد.
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• هر جا كه عملي باش��د بايد براي محدود كردن ابعاد دس��ته پرتو اوليه به كمترين مقدار ممكن از
كوليماتور استفاده شود.
• در صورت امكان بايد دسته پرتو اوليه به سمت زمين باشد و در مواقعي كه اين روش امكان پذير
نيست مي توان از حفاظ مناسب جهت محدود كردن پرتو استفاده نمود.
• تجهيزات راديوگرافي و وسايلي كه قرار است از آنها آزمايش به عمل آيد ،بايد طوري تنظيم شوند
كه هر يك از تجهيزات آن ،خصوصاً منبع پرتو (چشمه و يا دستگاه اشعه ايكس) بايد وضعيتي ثابت
داشته ،به طوري كه در طول عمليات پرتودهي امكان حركت نداشته باشد.
• قبل از شروع پرتودهي بايد پرتونگار بوسيله بازرسي اطمينان حاصل كند كه هيچ كس در داخل
ناحيه مرزبندي شده نباشد.
• شروع عمليات پرتودهي بايد با ارسال عالئم هشدار دهنده به افرادي كه در فاصله قابل قبولي از
محل پرتودهي قرار دارند اعالم گردد.
• پرتونگار و كمك پرتونگار در طول عمليات راديوگرافي بايد از دزيمتر فردی قرائت مس��تقيم ،غير
مستقيم و هشدار دهنده استفاده نمايند.
• پرتونگار بايد با اس��تفاده از يك دزيمتر محيطي به طور پيوسته ميزان آهنگ دز را در محل خود
را در خالل پرتودهي اندازه گيري نمايد.
• فقط پرتونگاران بايد وضعيت چش��مه و چگونگي اشغال س��ايت را با نظارت پيوسته و درست در
طول پرتودهي كنترل نمايد.
• بايد اطمينان حاصل ش��ود كه در كليه زمان ها افراد غير مجاز امکان کار با تجهيزات راديوگرافي
را ندارند.
• تجهيزات راديوگرافي صنعتي نبايد هيچ وقت بدون توجه و نظارت رها شوند.
• در صورت عدم استفاده دستگاه در مدت زمان طوالني بايد چشمه به محل انبار نگهداري مناسبي
منتقل شود.
• قب��ل از ترك س��ايت ،پرتونگار بايد بوس��يله انج��ام مونيتورينگ اطمينان حاص��ل كند كه كليه
چشمه هاي پرتوزا در داخل محفظه قرار گرفته و محفظه قفل شده باشد و يا دستگاه خاموش شده
باش��د و چش��مه ها به داخل كانتينر يا وسيله حمل و نقل برگشت داده ش��ده باشد .پرتونگار بايد
اطمينان حاصل كند كه كليه تجهيزات مشخص كننده مزر سايت برداشته شده است.
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 2-4-3-9دستورالعمل کار با سنجشگرهای پرتوی
• تنها افراد آموزش دیده و واجد صالحیت مجاز به کار با منابع پرتوزا هستند.
• بررسی راهکارهای ایمنی قبل از شروع به کار الزامی است.
• قبل از شروع به کار تجهیزات حفاظتی باید تأمین و در شرایط کار باید مورد استفاده قرار گیرد.
• آهنگ دز نش��تی کانتینر و محل نگهداری چشمه ها در دوره های زمانی مشخص اندازه گیری و
ثبت گردد.
• مرز نواحی مشخص گردد.
• ناحیه کنترل عالمت گذاری شود.
• ناحیه کنترل شده با کمک موانع فیزیکی مشخص گردد.
• چشمه ها در صورت عدم استفاده موقت در چاله سورس یا انبار مناسب نگهداری شوند.
• کلید این محل در اختیار فرد واجد شرایط و صالحیت قرار گیرد.
• قبل از جابجایی منابع نام جابجا کننده و مقصد ثبت گردد.
• از دزیمتر فردی هنگام کار و نزدیک شدن به دستگاه استفاده گردد.
• برای دستگاههایی که به روش انتقالی کار می کنند از متوقف کننده استفاده شود.
• از حفاظ مناس��ب جهت کاهش آهنگ دز به کمتر از  25میکروس��یورت در ساعت استفاده گردد.
(یا به وسیله حفاظ کمکی)
• دریچه خروج پرتو در حالت سبز به معنای بسته بودن و در حالت قرمز با معنای باز بودن دریچه
و خطر پرتوگیری است.
• این عالئم باید واضح و قابل رویت باشد.
• به صورت دوره ای از عملکرد صحیح دریچه باید اطمینان حاصل نمود.
• قبل از تعمیر باید دریچه بسته باشد.
• منابع پرتو دارای یک پالک واضح و خوانا شامل اطالعات چشمه نظیر قدرت چشمه و نوع چشمه
و شماره سریال ،تاریخ بارگذاری باشد.
 3-4-3-9دستورالعمل کار با دستگاههاي آناليز مواد با اشعه ايكس
• تا زمانيكه تمام عالئم هشدار دهنده نوري درست عمل نكنند ،نبايد دستگاهروشن شود.
• نمونه مورد آناليز يا كليماتور نبايد وقتي كه باريكه اصلي از كليماتور عبور مي كند يا بر نمونه يا
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بل��ور فرود ميآيد تعويض يا تنظيم ش��ود ،مگر آنك��ه در طول تغيير يا تنظيم و بعد از آن ،نمونه يا
كليماتور درون محفظه بسته حفاظ دار قرار داشته باشد يا تغيير و يا تنظيم در بيرون از محفظه و
ب ه صورت كنترل از راه دور انجام گيرد.
• كار با دس��تگاه نبايد توس��ط فرد بيتجربه انجام ش��ود مگر آنكه تحت نظارت مستقيم فرد واجد
صالحيت ديگري باشد.
• عمل تنظيم يا هممحورس��ازي نبايد وقتي كه تيوب روشن است با چشم صورت گيرد ،مگر آنكه
از يك حفاظ مناسب براي جلوگيري از پرتوگيري با پرتوهاي اوليه استفاده شود.
• هيچگاهنبايد با غير فعال كردن يا بازكردن قفل داخلي تيوبآنرا روشن كرد ،مگر آنكه تيوب
درون محفظه بستهاش بوده و شكافها پوشيده شده باشند.
• اگر دس��تگاه با غير فعال كردن قفل داخلي يا باز كردن آن روش��ن ش��ده باش��د بايد موارد ذيل
رعايت شوند:
الف -تعداد افرادي كه هممحور سازي دوربين يا نمونه را در مسير اشعه ايكس يا هرگونه تنظيمي
را در زمان روشن بودن تيوب انجام ميدهند بايد به حداقل ممكن برسد.
ب -ف��ردي ب��ا تجربه ك��ه در عمليات ش��ركت نمي كند بايد ب��ر روش كار افراد نظارت داش��تهو
هشدارهاي الزم را به آنان دهد.
ج -وقتي تيوب روش��ن اس��ت ،بايد توسط موانع فيزيكي از دسترس��ي غير ضروري سايرين به اتاق
مربوطه جلوگيري ش��ود .عالئم هش��دار دهنده “عمليات در حال انجام” در تمام وروديهاي اتاق
نصب شده باشد.
• تغيير ،تعمير و يا تنظيم شاترها و ديگر قسمت هاي دستگاه مانند محفظه المپ اشعه ايکس ،باید
توسط افراد صالحيت دار و پس از اطمينان کامل از خاموش بودن آن انجام شود.
• پس از س��رويس و يا تعمير دس��تگاه ،بايد حفاظهاي پرتوي به ويژه حفاظ اطراف تيوب اش��عه
ايکس در جاي خود قرار گيرد.
• تيوب وقتي خارج از محفظه تيوب باش��د ،و وقتي حفاظ يا هيچگونه مانع حفاظتي جلوي شكاف
نباشد نبايد روشن شود.
• هنگام کار با آناالیزر قابل حمل به هيچوجه نبايد نمونه در دس��ت قرار داش��ته باشد ،بلكه بايد بر
روي س��طحي مانند ميز قرار گيرد .در صورتيكه كاربر نمونه را در دس��ت قرار داده و با دستگاهي
با شرايط مثال باال آزمايش  20ثانيه اي انجام دهد ،دز انگشتان وي به  1/5ميلي سيورت ميرسد
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و در صورت تكرار اين عمل براي هفتهاي يكبار ،دز دریافتی ساالنه وي توجیهپذیر نمی باشد.
• از آنجا كه اش��عه توليد شده ،بدون كاهش شدت ،قابليت عبور از نمونه و ميزي كه نمونه بر روي
آن قرار مي گيرد دارد ،لذا ضروري اس��ت در زمان روش��ن بودن آناالیزر قابل حمل ،بدن فرد كاربر
يا افراد ديگر در پش��ت نمونه و در معرض اش��عه نباشد .همه افراد بايد در بيشترين فاصلة ممكن از
دريچه خروجي دستگاه و در كمترين زمان ممكن حضور داشته باشند.
• با توجه به آنكه ميزان كمي از پرتوهاي ايكس توليد شده ،به سمت عقب پراكنده ميشوند الزم
است دستان كاربر دور از بخش فوقاني دريچه آناالیزر قابل حمل نگداشته شود.
• هن��گام کار ب��ا آناالیزر قابل حمل ،جهت محدود نمودن پرتوگيري افراد بايد ناحيه كنترل ش��ده
تعيين شده و محصور گردد.
• هرگز نبايد در فضاي خالي براي امتحان دس��تگاه آناالیزر قابل حمل ،را روش��ن كرد و حتي در
صورتي كه دستگاه خاموش است نبايد دريچه آن به سمت كسي گرفته شود.
• براي افرادي كه به صورت روزمره از دس��تگاه آناالیزر قابل حمل اس��تفاده مي كنند ،اس��تفاده از
دزيمتر فردي غيرمستقيم (فيلم بج) توصيه ميشود.
• با توجه به كاربرد دس��تگاه آناالیزر قابل حمل ،امكان افتادن و آسيب ديدن دستگاه و المپهاي
هش��دار دهنده آن (نشاندهنده باز بودن شاتر ،روش��ن بودن تيوب و  )...وجود دارد ،بنابراين الزم
است مسئول فيزيك بهداشت قبل از شروع عمليات از صحت كاركرد دستگاه و سالم بودن المپ ها
اطمينان حاصل نمايد.
• هنگام��ي ك��ه دس��تگاه آناالیزر قابل حمل مورد اس��تفاده ق��رار نميگيرد ،جه��ت جلوگيري از
آسيب ديدگي ،سرقت و يا دسترسي افراد غير مجاز بايد در مكاني امن و داراي قفل نگهداري گردد.
 5-3-9حفاظ گذاری یا ایمن نمودن محیط کار
با توجه به شرایط کار و امکان دسترسی افراد مجاز به منابع پرتو ،محیط های کاری به  3گروه باز،
بسته و نیمه بسته تقسیم می شوند .محیط های کاری بسته و نیمه بسته باید حائز شرایط خاصی
باش��ند تا ایمنی افراد در خارج از محیط کاری تأمین گردد .جهت ایمن نمودن محیط های کاری
ب��از اصوالً افزایش فاصله ،مرزبندی و مش��خص نمودن حدود زمان کار و تا حد امکان کاهش زمان
می تواند راه مناس��بی جهت تأمین حفاظت افراد خارج از محیط کاری باش��د .بدیهی است کار در
محیط های کاری بس��ته به دلیل ایمنی بیش��تر ،دارای ش��رایط مناسب تری نسبت به محیط های
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کاری باز می باشد .محیط های کاری نیمه بسته حالت بینابینی را داشته و برای شرایطی که امکان
جابجایی قطعات با جرثقیل وجود دارد ،گزینه مناسبی می باشد.
رایج ترین ش��کل محیط های کاری بس��ته ،اتاق پرتونگاری صنعتی می باش��د که در ادامه به ذکر
مشخصات آن می پردازیم.
 1-5-3-9ضوابط اتاق راديوگرافي
• يك اتاق راديوگرافي به نحوي بايد طراحي ش��ود كه كليه پرتوهاي مس��تقيم و پراكنده ناش��ي از
عمليات راديوگرافي را در محوطه كام ً
ال بس��ته نگهداش��ته و كليه عمليات از خارج از اتاق توس��ط
كنترل از راه دور قابل اجرا باش��د .هنگام پرتودهي هيچ فردي نبايد داخل اتاق راديوگرافي حضور
داشته باشد.

شکل  -75شمای اتاق بسته پرتونگاری صنعتی

• اتاق راديوگرافي بايد به نحوي س��اخته ش��ود كه ،در ش��رايط بس��ته بودن در يا مبادي ورودي،
مجموعه ديواره ها ،كف و سقف ،يك محوطه كام ً
ال حفاظ بندي شده را ايجاد نمايد.
• حفاظ س��ازي اتاق راديوگرافي بايد به نحوي باشد كه تحت هيچ شرايطي هنگام پرتودهي آهنگ
دز در فاصله  5سانتيمتري از هر ديواره قابل دسترس از  25ميكروسيورت در ساعت بيشتر نباشد.
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همچنين حفاظ و محل استقرار اتاق راديوگرافي بايد به نحوي باشد كه پرتوگيري افراد عادي بيش
از  1ميلي سيورت در سال نباشد.
• اتاق راديوگرافي بايد با بكارگيري عالئم هش��دار دهنده به وضوح مش��خص باش��د .همجنين يك
چراغ ايمني بايد فراهم ش��ود به نحوي كه هنگام پرتودهي روش��ن شده و از فاصله  5متري اتاق به
وضوح قابل رويت باشد.

شکل  -76به کارگیری چراغ ایمنی در خارج از اتاق پرتونگاری صنعتی

• قف��ل هاي داخل��ي بايد در تمام مبادي ورودي اتاق راديوگرافي به نحوي نصب ش��وند كه هنگام
پرتودهي در صورت باز ش��دن قفل داخلي ،هش��دار دهنده هاي صوتي و تصويري فعال ش��ده و تا
شروع مجدد دستگاه اشعه ايكس از محل ميز كنترل ،امكان شروع به كار مجدد دستگاه و پرتودهي
وجود نداشته باشد.

شکل  -77قفل داخلی در اتاق پرتونگاری صنعتی
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• اتاق راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هش��دار دهنده صوتي و تصويري باش��د به نحوي كه در
ش��رايط پرتودهي فع��ال گردند .همچنين بايد مجه��ز به كليد قطع اضطراري باش��د تا همزمان با
فعال س��ازي يك هش��دار دهنده ،افرادي كه در مواقع پرتودهي در اتاق مانده اند ،با قطع پرتودهي
امكان خروج از اتاق را داش��ته باش��ند بستن خروجي نبايد منجر به قطع هشدار دهنده يا شروع به
كار مجدد تيوب اشعه ايكس گردد.

شکل -78در اتاق پرتونگاری صنعتی

• كليه درزهاي موجود در اتاق راديوگرافي ،بر روي درها و پانلها بايد به نحو مناسبي پوشانده شده
و هم پوشي داشته باشند تا امكان نشت پرتو پراكنده از اتاق وجود نداشته باشد .در شرايطي كه از
طراحي مارپيچ براي دسترس��ي افراد اس��تفاده مي شود ،در يا حصار فيزيكي قابل قفل شدن همراه
با قفل داخلي مناسب مطابق باید بكارگرفته شود.
• در صورت نياز به عبور كابل يا كانال از ميان ديوار يك اتاق راديوگرافي جهت مصارف مختلف از
جمله برق رس��اني يا خدمات ديگر ،بايد تدابير الزم جهت جلوگيري از عبور مس��تقيم پرتو از منفذ
ايجاد شده توسط كانال اتخاذ گردد ،به نحوي كه حفاظ ديواره آسيب نبيند.
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 2-5-3-9ضوابط محیط های کاری نیمه بسته
• رایج ترین شکل محیط های کاری نیمه بسته اتاق های رادیوگرافی موقت می باشند .اتاقك موقت
راديوگرافي بايد به نحوي طراحي ش��ود كه كليه پرتوهاي مس��تقيم ناشي از عمليات راديوگرافي را
در اتاقك راديوگرافي نگهداشته و پرتوهاي پراكنده خارج از اتاقك را به مقدار قابل توجهي محدود
نمايد .اتاقك موقت راديوگرافي معموالً به صورت چهار ديواري بدون س��قف در يك س��اختمان يا
محوطه بزرگ طراحي مي گردد .البته در برخي شرايط يك ديواره براي انتقال قطعه مورد آزمايش
باز گذاش��ته مي ش��ود ولي در هر صورت اين اتاقك از نواحي اشغال شده بايد به نحو مناسبي مجزا
گ��ردد .كلي��ه عمليات باید از خارج از اتاقك توس��ط كنترل از راه دور قابل اجرا مي باش��د .هنگام
پرتودهي هيچ فردي نبايد داخل اتاقك موقت راديوگرافي حضور داشته باشد.
• يك اتاقك موقت راديوگرافي بايد به نحوي ساخته شود كه داراي ديوارهايي از جنس حفاظ و به
ارتفاع حداقل  2/2متر بوده ،به طوري كه در ش��رايط پرتودهي ،آهنگ دز در فاصله  5س��انتيمتري
از هر نقطه قابل دس��ترس ديوار كمتر از  25ميكروس��يورت در س��اعت باش��د .همچنين حفاظ و
مح��ل اس��تقرار اتاقك موق��ت راديوگرافي بايد به نحوي باش��د كه پرتوگيري اف��راد عادي بيش از
 1ميلي سيورت در سال نباشد.
• اتاقك موقت راديوگرافي بايد با بكارگيري عالئم هش��دار دهنده در مبادي ورودي و اطراف سايت
به وضوح مشخص باشد .همچنين يك چراغ هشدار دهنده (يا چراغهايي) بايد فراهم شود به نحوي
كه هنگام پرتودهي روشن شده و از فاصله  5متري اتاق به وضوح قابل رويت باشد.
• در ص��ورت امكان قفل هاي داخلي بايد در تمام مبادي ورودي اتاقك موقت راديوگرافي به نحوي
نصب ش��وند كه هنگام پرتودهي در صورت باز ش��دن قفل داخلي ،هش��دار دهن��ده هاي صوتي و
تصويري فعال ش��ده و تا شروع مجدد دستگاه اشعه ايكس از محل ميز كنترل ،امكان شروع به كار
مجدد دستگاه و پرتودهي وجود نداشته باشد.
• اتاقك موقت راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هش��دار دهنده صوتي و تصويري باشد به نحوي
كه در ش��رايط پرتودهي فعال گردند و از هر دو طرف داخل و خارج محوطه قابل ديدن و ش��نيدن
باشند.
• يك اتاقك موقت راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هش��دار دهنده صوتي و تصويري باش��د به
نحوي كه در ش��رايط پرتودهي فعال گردند .همچنين بايد مجهز به كليد قطع اضطراري باش��د تا
همزمان با فعال س��ازي يك هشدار دهنده ،افرادي كه در مواقع پرتودهي در اتاق مانده اند ،بتوانند

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

129

با قطع پرتودهي امكان خروج از اتاق را داش��ته باش��ند .نبايد بس��تن خروجي منجر به قطع هشدار
دهنده يا شروع به كار مجدد تيوب اشعه ايكس گردد.
• در ص��ورت ام��كان كليه درزهاي موج��ود در اتاق راديوگرافي ،بر روي دره��ا و پانلها بايد به نحو
مناس��بي پوشانده ش��ده و هم پوشي داشته باشند تا امكان نشت پرتو پراكنده از اتاق وجود نداشته
باشد .در شرايطي كه از طراحي مارپيچ براي دسترسي افراد استفاده مي شود ،در يا حصار فيزيكي
قابل قفل شدن همراه با قفل داخلي مناسب بايد بكارگرفته شود.
• هن��گام طراح��ي اتاقك موق��ت راديوگرافي بايد جهت مح��دود نمودن پرتوه��اي پراكنده كه از
قس��متهاي باز عبور نموده و به نواحي اش��غال شده مي رس��د توجه خاص مبذول داشت .به عنوان
مثال ،يك اتاقك موقت راديوگرافي كه از سمت باال باز است نبايد به نحوي استقرار يابد كه پرتوهاي
پراكنده از سقف ساختمان يا اتاقي كه در آن ساخته شده است بتواند خطر پرتوي در نواحي اشغال
شده خارج از محوطه ايجاد نمايد.
• در صورت نياز به عبور كابل يا كانال از ميان ديوار اتاقك موقت راديوگرافي جهت مصارف مختلف
از جمله برق رساني يا خدمات ديگر ،بايد تدابير الزم جهت جلوگيري از عبور مستقيم پرتو از منفذ
ايجاد شده نوسط كانال اتخاذ گردد ،به نحوي كه حفاظ ديواره آسيب نبيند.
 3-5-3-9استقرار ایمنی در محیط های کاری باز
به داليل اقتصادي ،سادگي كار يا مشكالت عملي عمدتاً عمليات راديوگرافي بدون هرگونه محوطه
داراي حفاظ انجام مي ش��ود .به خصوص در ش��رايطي كه الزم است از سازه هاي غير قابل حركت
آزمون راديوگرافي به عمل آيد .در يك سايت باز بايد به منظور جلوگيري از پرتوگيري غير ضروري
افراد و هر چه كمتر موجه شدني پرتوگيري آنها برنامه ريزي دقيقي نمود.
• در صورت امكان ازكاليماتور براي محدود نمودن بيم پرتواستفاده گردد.

شکل  -79کالیماتور یا محدود کننده پرتو
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• عمليات راديوگرافي در سايت باز بايد توسط يك تيم شامل حداقل دو نفر پرتونگار انجام شود.
• اعضاء تيم راديوگرافي در تمام مدت بايد در محل حضور داشته باشند.
• اعض��اء تي��م راديوگرافي بايد پيش از ش��روع عملي��ات راديوگرافي ،مرزهاي ناحيه كنترل ش��ده
(اطراف ،باال ،پايين) را با موانع فيزيكي يا هر روش ممكن ديگر مشخص و مسدود نموده و بر روي
مرز به تعداد كافي عالمت اس��تاندارد خطر اش��عه كه روي آن عبارت خط��ر پرتوگيري ،ورود افراد
متفرقه ممنوع نوش��ته شده باش��د ،نصب نمايند .فواصل اين مرزبندي بايد به نحوي محاسبه گردد
كه آهنگ دز بر روي مرزها از  52ميكروسيورت در ساعت بيشتر نباشد.

شکل  -80مرزبندی اطراف ناحیه پرتونگاری در سایت باز

• آهنگ دز واقعي بر روي مرزها در زمان پرتودهي و با استفاده از دزیمتر محیطی بايد اندازه گيري
شده و در صورت لزوم قبل از پرتودهي بعدي ،بايد مرزها تصحيح گردند.

شکل  -81اندازه گیری آهنگ دز در مرز ناحیه کنترل شده
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• امكان��ات و تدابي��ر الزم بايد به نحوي پيش بيني گردد كه پرتونگاران به س��هولت بتوانند از ورود
افراد غير مجاز به ناحيه كنترل شده جلوگيري به عمل آورند .اعضاء تيم راديوگرافي همواره قبل از
شروع به عمليات راديوگرافي بايد داخل ناحيه كنترل شده را كام ً
ال بازرسي نموده تا از عدم حضور
افراد عادي در اين ناحيه مطمئن گردند.
• در س��ايتهايي كه احتمال حضور افراد عادي زياد است ،نظير كارخانه ،معابر عمومي و سازه هاي
چن��د طبقه ،دارنده پروانه بايد ب��ه تعداد كافي نيروهاي كمكي جهت كنت��رل ورود افراد به ناحيه
كنترل شده در اختيار اعضاي تيم راديوگرافي قرار دهد.
• كنترل از راه دور چشمه بايد در محلي استقرار يابد كه آهنگ دز تا حد امكان پايين باشد .هنگام
پرتودهي اعضاء تيم راديوگرافي بايد به سرعت به مكاني كه آهنگ دز از  25ميكروسيورت در ساعت
كمتر اس��ت رفته و تا انتهاي زمان پرتودهي در اين محل باقي بمانند .در شرايطي كه كنترل از راه
دور در ناحيه اشغال شده قرار گرفته يا اعضاء تيم در زمان پرتودهي در كنار كنترل از راه دور قرار
دارند ،آهنگ دز بايد مرتباً توسط دزیمتر محیطی كنترل گردد.
• اعضاء تيم راديوگرافي بايد در تمام مدت راديوگرافي تردد افراد در ناحيه آزاد را به نحوي كنترل
نماين��د ك��ه از توقف بي مورد و ورود ناگهاني آنها به ناحيه كنترل ش��ده جلوگيري نموده و قبل از
ورود افراد غير مجاز به ناحيه كنترل شده ،پرتودهي قطع گردد.
• اعض��اء تي��م راديوگرافي بايد حدود ناحيه ممنوعه را با روش محاس��باتي تخمي��ن زده و قبل از
عمليات راديوگرافي مرزهاي آن را مشخص و در صورت امكان روي آن به تعداد الزم عالمت خطر
اش��عه كه روي آن عبارت خطر پرتوگيري باال ،ورود افراد مطلقاً ممنوع نوش��ته ش��ده باشد ،نصب
نماين��د .با توجه به باال بودن آهنگ دز نبايد مرزه��اي ناحيه ممنوعه را در طول عمليات پرتودهي
كنترل و يا اصالح كرد.
 6-3-9حمل و نقل ایمن مواد پرتوزا
این بند برای هرگونه حمل و نقل سنجش��گرهای پرتوي در مس��افتهای بین تهیه کننده اصلی،
عامل فروش ،مصرف کننده ،شرکت نصب و نگهداری و یا هر سازمان دیگری به کار می رود .الزامات
این بخش باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد به طوری که حمل و نقل سنجش��گرهای پرتوي
نباید خطری را برای افرادی که درگیر حمل و نقل هس��تند ایجاد کند .اینگونه افراد عموماً دارای
اطالعات بسیار کمی در رابطه با خطرات پرتوها هستند و نباید در معرض خطر ناشی از بسته بندی
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نامناسب سنجشگرهای پرتوي قرار گیرند.
کلیه بسته های حاوی مواد پرتوزا الزم است دارای برچسب حمل باشند .یکی از مشخصات مندرج
در برچسب حمل شاخص حمل یا  TIمی باشد.
شاخص حمل ) (TIعددي است كه براي يک بسته ،بر طبق روش زير تعيين می گردد:
ش��اخص حمل برابر با ماکزيمم آهنگ دز بر حس��ب ميلی سيورت بر ساعت ) (mSv/hدر فاصله
يك متري از سطوح خارجی بسته ،یا کانتينر حمل ضربدر عدد  100مي باشد.

شکل  -82نحوه اندازه گیری شاخص حمل ()TI

برچس��ب حاوی اطالعات میران پرتوزایی و نوع رادیوایزوتوپ داخل بسته می باشد .نوع برچسب با
توجه به حداکثر آهنگ دز در سطح بسته و حداکثر  TIو با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:
جدول  -7حدود دز و شاخص انتقال در برچسب های حمل مواد پرتوزا
TRANSPORT
)INDEX (TI

0

≤ 1.0

≤ 10.0

@1M

-

0.01 mSv/h

0.1 mSv/h

SURFACE
DOSE RATE

0.005 mSv/h

0.5 mSv/h

2 mSv/h

٤٩
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آمادگی برای حمل و نقل
الزامات زیر باید برآورده شود:
• مکانیسم کنترل چشمه یا شاتر در داخل کانتینر چشمه باید در وضعیت  beam offقفل گردد.
• مس��ئول فیزیک بهداشت بوس��یله مونیتورینگ مناس��ب باید مطمئن ش��ود که پرتوی ناشی از
سنجش��گر بوسیله مکانیسم کنترل چشمه یا شاتر در وضعیت  beam offبه طور مناسب تضعیف
شده و پرتودهی آن مطابق الگوی پرتودهی پیش بینی شده است.
• کانتینر چش��مه باید در داخل یک بس��ته بندی بیرونی محکم و مناس��ب برای حمل آماده گردد.
کانتینر باید در داخل این بس��ته بندی بیرونی ،محکم و بدون حرکت نگاه داشته شود( .برای مثال
کانتینرهای سنگین با استفاده از زنجیر و پیچ و مهره در داخل بسته بندی بیرونی ثابت شود).
• بس��ته بندی بیرونی باید دارای برچسب مناسب براساس اس��تانداردهای حمل و نقل مواد پرتوزا
باشد.
حمل و نقل

• دستگاه اشعه ايكس صرفاً وقتي كه خاموش است بايد جابجا يا انتقال يابد.
• در حین حمل و نقل چشمههای پرتوزا در وسیله نقلیه باید الزامات زیر رعایت گردد:
 بسته حاوی مواد پرتوزا باید طوری در وسیله نقلیه قرار داده شود که دز دریافتی در محل سرنشینانآن به حداقل ممکن برس��د .آهنگ دز در محل سرنشین نباید از  20میکروسیورت بر ساعت تجاوز

کند.
 بس��ته ها باید به گونه ای بارگیری گردند که در حوادثی که به طور معمول برای وس��ائل نقلیهاتفاق می افتد جابجا نگردند.
• جابجائی کانتینر حاوی چشمه در داخل مرکز استفاده کننده:
 باید قبل از هرگونه اقدام برای برداشتن کانتینر از روی تجهیزات ثابت کننده آن ،مکانیسم کنترلچشمه یا شاتر کانتینر چشمه در وضعیت قطع پرتودهی قفل گردد.
 مس��ئول فیزیک بهداش��ت بوسیله مونیتورینگ مناس��ب باید مطمئن ش��ود که پرتوی ناشی ازسنجشگر بوسیله مکانیسم کنترل چشمه یا شاتر در وضعیت قطع پرتودهی به طور مناسب تضعیف
شده و پرتودهی آن مطابق الگوی پیش بینی شده است.
 -کانتینر حاوی چش��مه باید به گونه ای با اس��تفاده از وس��ائل بلند کردن و حمل مناسب از محل
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نصب آن برداشته و در داخل تأسیسات حمل گردد که پرتوگیری افراد به هر چه کمتر موجه شدنی
کاهش یابد.
• اقداماتی که باید در پی آسیب به کانتینر در حین حمل انجام شود:
 اگر کانتینر آسیب دیده یا به نظر می رسد که آسیب دیده باشد ،الزامات زیر باید برآورده گردد: شخص مسئول کانتینر در هنگام حادثه باید دارنده پروانه و واحد قانونی را آگاه سازد. دارنده پروانه باید مطمئن گردد که کانتینر چش��مه به دقت مورد آزمایش قرار گرفته و کماکانبا الزامات این دس��تور العمل مطابقت دارد .در غیر این صورت باید تمام آس��یبهای وارده به کانتینر
قبل از استفاده مجدد از آن رفع گردد.

 -10برنامه شرايط اضطراری

احتمال بروز سوانح پرتوي ،در اثر نقص تجهيزات و دستگاهها ،خطاهاي انساني ،حوادث غير مترقبه

مانند س��يل ،زلزله و حوادثي چون آتش س��وزي ،تصادفات رانندگي ،س��رقت و عمليات تروريستي
افزایش می یابد.
سانحه ��.:عبارتند از:
عوامل موثر در بروز
ﻋﻮ�ﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ �� ﺑﺮ�� ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻋﺒﺎ�ﺗﻨﺪ

با توجه به ش��رایط کار ،صالحیت علمی و فنی کارکنان و منابع پرتو مورد اس��تفاده ،احتمال وقوع
س��انحه و شدت خطر در کاربرد پرتونگاری صنعتی بیشتر از سایر کاربردهای منابع پرتو در صنعت
می باشد.
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از سال  1371تا پایان سال  1391حدود  160سانحه پرتوي در کاربرد پرتونگاري صنعتي ايران به
واحد قانونی گزارش و ثبت شده است .پرتوگیری در برخی از این سوانح در حد بسیار کم بوده است.
• حدود  300نفر از پرتونگاران درگیر در رفع س��انحه ،پرتوگیری بیش از آس��تانه بررس��ی ساالنه
( 6میلی سیورت) داشته اند.
• پرتوگیری تعداد  21نفر از افراد درگیر به حدی بود که موجب بروز اثرات قطعی در آنان شده است.
•  12نفر غیر پرتوکار در نتیجه سوانح پرتوی ،پرتوگیری داشته اند.
با توجه به نکات فوق الذکر ،الزم است جهت پیشگیری ،مقابله ،و بازسازی این سوانح برنامه ریزی
جدی به عمل آید .با توجه به گستردگی سوانح در پرتونگاری صنعتی ،در ادامه اصول برنامه ریزی
جهت مقابله با سوانح پرتوی در پرتونگاری صنعتی ارائه می گردد.
دستورالعمل آمادگي براي سوانح محتمل در عمليات پرتونگاري با چشمه پرتوزا
 -1ضوابط كلي براي آمادگي مقابله با سوانح به شرح زير است:
• تهيه تجهيزات قبل از بروز سانحه
• كنترل صحت عملكرد تجهيزات و مونيتورها
• در صورتي كه در هنگام سانحه ،دزيمتر مناسب وجود نداشته باشد ،با توجه به مشخصات چشمه
بايد مرز ناحيه كنترل شده مشخص و عالمت گذاري شود ،در این حالت اگر چشمه گم شده باشد
هيچ اقدامی تا تهيه دزيمتر انجام نگيرد و اگر چش��مه قابل رويت باش��د به کمک محاسبات مرزها
مشخص می شوند.
Rc(m)=14×A1/2
پرتوزایی چشمه برحسب کوری=A
شعاع ناحیه مرزبندی برحسب متر=Rc
• در هنگام بروز س��انحه ،اصول فاصله ،حفاظ و كمترين زمان رعايت گردد و تحت هيچ ش��رايطي
چشمه با دست لمس نشود.
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 -2در ص��ورت مالحظه هرگونه حالت غير عادي در هدايت چش��مه ب��ه داخل دوربين و يا كانتينر
اقدامات زير به ترتيب انجام گيرد:
• تخليه محل و ايجاد مرزبندي جديد ،به طوري كه آهنگ دز روي مرز از  25ميكروسيورت بيشتر
نباشد.
• عالمت گذاري روي مرزها و نصب تابلو "خطر اشعه -ورود ممنوع"
• شناسايي افرادي كه احتمال پرتوگيري دارند.
• اعالم به مسئول فيزيك بهداشت كل
• برنامه ريزي جهت رفع سانحه و تهيه تجهيزات الزم
• تالش الزم جهت انتقال چشمه به كانتينر به عمل آيد.
• هنگام عمليات الزم اس��ت يك نف��ر زمان پرتوگيري پرتوكاراني را كه در عمليات ش��ركت دارند
كنترل نمايد.
• حداکث��ر زم��ان كنترل س��انحه براي پرتوكار بر حس��ب ثاني��ه در فاصله يك متری از چش��مه
ايريديم– 192
)t(S)=3000/A(Ci
• پرتوكاران براي كاهش پرتوگيري بايد از هر وسيله ممكن نظير كيسه سربي ،بلوك سيماني ،انبر
و حتي چوب و يا شن و خاك استفاده نمايند.
• پرتونگاران در صورت عدم موفقيت در رعايت موارد فوق بايد تا رس��يدن مسئول فيزيك بهداشت
كل منتظر بمانند.
• مس��ئول فيزيك بهداشت به مجرد رس��يدن به محل سانحه موظف است مرزها را كنترل نموده و
اگر چشمه قب ً
ال به كانتينر منتقل شده باشد ،حفاظ كانتينر را نيز كنترل نمايد و اگر انتقال چشمه
به كانتينر ممكن نباش��د ،در صورت امكان حفاظ موقت براي چشمه طراحي و تهيه نمايد و سپس
چشمه را به محل امن منتقل سازد .در غير اين صورت از كارشناس واحد قانوني كمك بگيرد.
• مسئول فيزيك بهداشت براساس آهنگ دز و زمان حضور و يا با استفاده از قرار دادن دزيمتر در
شرايط مشابه ،بايد پرتوگيري افراد را تخمين بزند.
• دزيمت��ر ترمولومينس��انس افرادي كه در طول س��انحه پرتوگيري كرده ان��د بايد بالفاصله جهت
بررسي به واحد قانوني ارسال گردد.
• ادامه پرتونگاري توس��ط افرادي كه احتمال پرتوگيري قابل مالحظه اي دارند تا مش��خص شدن
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پرتوگيري واقعي ممنوع است.
• اقدامات الزم جهت انجام آزمايشات پزشكي افرادي كه احتمال پرتوگيري باال دارند بايد صورت گيرد.
• گزارش كامل چگونگي بروز س��انحه ،نحوه مهار و پرتوگيري افراد بايد توس��ط مس��ئول فيزيک
بهداشت کل تهيه گردد و يك نسخه از آن به واحد قانوني تحويل گردد.
• جهت مقابله با س��انحه پرتونگاری با دستگاه ايکس ،بالفاصله اقدام به خاموش نمودن دستگاه به
هر طريق ممکن از طريق کليد خاموش پانل کنترل يا قطع برق دس��تگاه با کش��يدن دو ش��اخه يا
اتصاالت مربوطه کنيد.
به کارگیری تجهیزات حفاظتی و اضطراری
انتخاب و تهیه تجهیزات اضطراري متناس��ب با نوع س��انحه پیش بینی ش��ده بس��یار حائز اهمیت
می باش��د .اين تجهیزات بايد در دس��ترس اعضاء تیم پرتونگاری قرار داشته و از کارکرد صحیح آنها
در ش��رایط سانحه اطمینان حاصل ش��ود .بدین منظور باید همواره کنترل کیفی تجهیزات سانحه،
نظارت بر عملکرد تجهیزات و تمرین مستمر با آنها مورد نظر باشد .به طور کلی تجهيزات مورد نياز
براي مقابله با سوانح رایج در پرتونگاری صنعتی به شرح زیر مي باشند:
الف -وس��ائل مونيتورينگ محیطي -جهت انجام مونيتورينگ محیطي نياز به يك دزيمتر محيطي
در گس��تره انرژی و دز منابع پرتو مورد اس��تفاده در راديوگرافي صنعتي مي باشد .به طوري كه در
برخی س��وانح ،استفاده از تله دتكتور که قابلیت اندازه گیری پرتو در فاصله نسبتاً دور از منبع پرتو
را داراست ،توصیه می گردد.

شكل  -83نمونه اي از روش انجام مونيتورينگ محيطي در عمليات پرتونگاري صنعتي
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ب -وس��ايل مونيتورين��گ فردي -هر ی��ک از اعضاء تیم پرتونگاری بای��د دارای فيلم بج یا ،TLD
دزيمتري قرائت مس��تقیم نظیر دزیمتر قلمی یا دیجیتالی ،ش��ارژ دزيمت��ر قلمي یا باطری اضافه،
دزيمتر جیبی و هشدار دهنده صوتی باشند.
در خصوص دزیمتر فردی در قسمت های قبل بحث شد .در مورد کار با هشدار دهنده های صوتی
ذکر این نکته قابل اهمیت اس��ت که با افزایش آهنگ دز ،فاصله صداهای هشدار دهنده کوتاه شده
و این مسئله تا جایی ادامه می یابد که هشدار دهنده صدای ممتد ایجاد می نماید .با توجه به نوع
آشکارساز مورد استفاده در هشدار دهنده صوتی (آشکارساز گایگر مولر) ،در میدانهای قوی پرتوی
این دستگاه اشباع شده و دیگر ایجاد هشدار نمی نماید و لذا قابلیت اطمینان به این وسیله کاهش
می یابد.

شكل  -84نمونه هايي از ابزار مونيتورينگ فردي در عمليات پرتونگاري صنعتي
پ -كانتينر موقت و ورق سربي با ضخامت  5ميليمتر و ابعاد )(20×20mm

کانتینر به عنوان حفاظ موقت برای نگهداری چش��مه پرتوزا ،تا زمان آماده شدن کانتینر استاندارد
و واقعی یک چش��مه عمل می نماید .کانتینر باید متناس��ب با انرژی چش��مه ،مشخصات ابعادی و
ن��وع پرتو انتخاب گردد .ورق س��ربی به عنوان یک حفاظ موقت در اطراف چش��مه موجب کاهش
پرتوگیری چشمه های گاما می گردد.
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شكل  -85نمونه اي از محفظه نگهداري چشمه پرتونگاري صنعتي

ت -كيسه ساچمه سربي با پوشش پارچه ،حداقل دو عدد برای هر چشمه پرتوزا.
این ابزار به عنوان حفاظ روی چشمه پرتوزا قرار می گیرد و موجب کاهش شدت پرتو و در نهایت
کاهش پرتوگیری افراد می شود.

شكل  -86نحوه استفاده از كيسه ساچمه سربي

ث -انبر بلند  1متري و  2متري برای سوانح مربوط به چشمه.
براس��اس قانون عکس مج��ذور فاصله ،ایجاد فاصله بین منبع پرتو و ف��رد می تواند موجب کاهش
پرتوگری افراد گردد ،این وس��یله امکان کنترل چش��مه پرتوزا از فاصله بیش��تر را فراهم می آورد و
بدین ترتیب زمان عملیات می تواند افزایش یابد.
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شكل  -87نحوه استفاده از انبر چشمه گير در پرتونگاري صنعتي

ج -چراغ قوه ،جعبه ابزار ،جعبه کمکهای اوليه
چ -دفترچه تلفن ش��امل شماره تماس :مسئولين ش��رکت ،آتش نشانی و بيمارستان نزديک محل،
گروه اورژانس حفاظت در برابر اشعه و تلفن های ضروری
ح -دستورالعمل اورژانس
با توجه به تجربیات قبلی و درس های برگرفته از س��وانح متداول ،می توان دس��تورالعمل مناسبی
جه��ت مقابله با انواع س��وانح پرتوی محتم��ل در یک کاربرد پرتوی فراه��م آورد .به کارگیری این
دس��تورالعمل در ش��رایط س��انحه از انجام اقدامات خودسرانه توس��ط افراد جلوگیری می نماید و
می تواند راهنمای خوبی جهت رفع سانحه می باشد.
خ -تجهیزات ارتباطی نظیر تلفن یا بیسیم
اعالم س��انحه به افراد ذی صالح نظیر افراد ایمنی و حراس��ت ،جهت کمک به پیش��گیری از ورود
افراد غیر به نواحی با خطر پرتوگیری باال ،اعالم به مس��ئول فیزیک بهداش��ت و درخواس��ت کمک
ی��ا تجهیزات رفع س��انحه ،اعالم به پلیس یا هماهنگی بین حمل کننده و مالک چش��مه پرتوزا ،با
بکارگیری تجهیزات ارتباطی میسر می گردد.
د -کپسول آتش نشانی
استفاده از کپسول آتش نشانی در محل انبار نگهداری چشمه پرتوزا و حین حمل از گسترش آتش
جلوگیری نموده و عملیات رفع سانحه پرتوی را ممکن می سازد .هنگام کار با کپسول باید تناسب
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ماده قابل اش��تعال با محتویات کپسول در نظر گرفته شود تا موجب گسترش دامنه حریق یا ناکام
ماندن عملیات اطفاء نگردد.
ذ -طناب يا ديگر وسايل محصور کننده
با کمک طناب یا س��ایر وس��ایل محصور کننده ،مرز الزم برای جلوگیری از دسترسی و پرتوگیری
افراد غیر پرتوکار فراهم می آید.
ر -وسائل ديگري كه بسته به موقعيت مي بايستي از آنها استفاده نمود.

 -11رفع آلودگی بدن

پوست بر اثر تماس با مایعات ،سطوح آلوده و ذرات معلق در هوا (آئروسلها) آلوده می شود .کپسول

حاوی مواد پرتوزا در نتیجه عواملی نظیر پوسیدگی ،ضربه ،برش یا سوراخ شدگی می تواند آسیب
دی��ده و در نتیجه مواد پرتوزا به خارج از آن نش��ت کن��د .بدترین حالت ممکن در این وضعیت رها
شدن مواد پرتوزا به صورت گرد و غبار و آئروسل است .در مورد آئروسلهایی که روی پوست نشست
می کنند عواملی مانند اندازه ذرات از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت زیرا دز پوس��ت ناشی از ذرات
بزرگتر ،بخصوص در مورد رادیونوکلئیدهای بتا دهنده ،بیشتر است .آلودگی لباس منشأ مهم دیگر
آلودگی پوس��ت است .لباس��هایی که خیس و آلوده به مواد پرتوزا هستند موجب تماس بیشتر این
مواد با پوس��ت و در نتیجه دز بیش��تر پوست می شوند .رادیونوکلئیدهای بتا دهنده بیشترین خطر
را دارند و س��بب س��وختگیهای شدید پوس��ت و بافتهای زیرین می گردند .درمان آلودگی خارجی
به س��ادگی با خارج کردن لباس��های آلوده و شستش��وی کامل پوس��ت ،مو ،چشم و گوش بر طبق
دستورالعمل ها انجام می شود .به طور کلی رادیونوکلئیدها از پوست سالم عبور نمی کنند ،بنابراین
جذب از این طریق انجام نمی ش��ود .مهمترین موارد اس��تثناء تریتیوم ،ید و س��زیم هستند .در هر
صورت ش��دت سوختگی ناشی از آلودگی پوست به حاللیت ترکیب ،نوع تابش و مدت زمان تماس
مواد با پوس��ت بس��تگی دارد .اولین گام در رفع آلودگی شناخت قسمت های آلوده است .این کار با
مونیتورینگ سطح لباس و بدن امکان پذیر است.
مونیتورینگ آلودگی بدن یا لباس
جهت مونیتورینگ بدن به ترتیب زیر عمل می کنیم:
• آژير مونيتور آلودگي را روشن كنيد و پروب را در يك كيسه پالستيكي سبك يا پوشش قرار دهيد
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تا آلوده نشود .پنجره پروب را نپوشانيد.
• بايد سطح فعال مونيتور حداقل  20سانتي متر مربع باشد تا نتايجي در سطوح قابل قبول بدهد.
• س��طح تابش زمينه را در همان محلي كه مونتيورينگ انجام مي ش��ود مرتباً اندازه گيري كرده و
ثبت نماييد.
• در صورت��ي كه آنچه از مونيتور مي خوانيد ده برابر بزرگتر از س��طح تابش زمينه در حالت عادي
است مكان حفاظ گذاري شده بهتري پيدا كنيد.
پروب را در فاصلة يك س��انتي متري بدن فرد قرار دهيد .دقت كنيد با بدن او تماس نداش��ته باشد.
از باالي س��ر ش��روع كنيد و پروب را از يك سمت گردن ،گريبان ،ش��انه ،بازو ،مچ ،دست ،زير بازو،
زير بغل ،پهلو و تا كفش به سمت پايين حركت دهيد .قسمت داخلي پاها را مونيتور كنید و سمت
ديگر بدن را به ترتيب نشان داده شده در شكل مونيتور كنيد .به طور خاص به كف پا ،باسن ،آرنج
و صورت توجه كنيد .پروب بايد با سرعت تقريبي  5سانتي متر در ثانيه حركت داده شود .در صورت
آلودگي آژير به صدا در مي آيد .اگر در محيط پرصدا هستيد مي توانيد از گوشي براي شنيدن آژير
دستگاه استفاده كنيد.

شكل  -88روشی جهت ارزیابی آلودگی سطحی

رفع آلودگی پوست و لباس
در موارد اورژانس ،پوس��ت پرتودیده بايد مونيتور ش��ده ،س��پس از فرد خواسته شود لباسهايش را
تعويض كند .بعدا ً مي توان لباس��هايي را كه احتماالً آلوده اس��ت مونيتور كرد .اگر احتمال آلودگي
جدي وجود دارد بايد به فرد كمك كرد تا لباس��هايش را تعويض كند و به او دس��تكش داده شود تا
از انتقال آلودگي جلوگيري گردد.
رفع آلودگي را از لبه هاي خارجي محدودة آلوده به س��مت داخل با حركتهاي يكطرفه به س��مت
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داخ��ل و يا حرك��ت بر روي دايره هاي هم مركز كه ش��عاع آنها به تدريج كوچك مي ش��ود انجام
دهيد .اين عمل را دو مرتبه يا بيش��تر با يك دس��تمال تميز و نرم و يا گاز  4×4س��انتي متر انجام
دهيد .سپس بايد ناحيه را با آب گرم آبكشي كرده و با ماليمت خشك كنيد .باید به چشم ،گوش،
دهان و بینی توجه خاص شود زیرا جذب مواد پرتوزا از این راه ها بسیار سریعتر از جذب از طریق
پوست است.
دهان :دندانها را با مسواک و خمیر دندان شسته و چندین بار دهان را با اسید سیتریک سه درصد
بشویید.
ناحیة حلق :با آب اکسیژنه) (H2O2سه درصد قرقره کنید.
در صورت بلع مواد پرتوزا ،معده شستشو داده شود.
بینی :با آب یا سرم فیزیولوژیکی بشویید.
گوش :مجرای آن را با استفاده از سرنگ گوش بشویید.
چشم :با آب یا محلول نمكي ايزوتونيك به طوری که غدد اشکی آلوده نشوند بشویید.
در صورتي كه س��طح آلودگي با اس��تفاده از روش هاي ماليم و روش هاي كامل تر كاهش نيافت
و تجمع خون يا سوزش و خراش ظاهر شد ،رفع آلودگي را متوقف و با متخصص مشورت كنيد.
مواد مناسب برای رفع آلودگی پوست
صاب��ون ی��ا محلولهای پاک کنن��ده معمولی :برای پوس��ت و مو ،خاصیت اس��یدی کم )(pH~5
توصیه می شود.
عوامل شالته کننده :محلول  EDTAده درصد برای آلودگی پوست یا مو به ترانس اورانیوم ،فلزات
قليايي خاكي و عناصر واس��طه .محلول آبي يك درصد ) DTPA (pH~4برای شستشوی پوست
پس از آلودگی به ترانس اورانيوم ،النتانیدها یا فلزات (کبالت ،آهن ،روی و منگنز).
پرمنگنات پتاسیم :محلول آبي  5درصد (عامل اكسيد كننده براي جدا كردن اليه سطحي پوست)
بايد با احتياط بكار برده ش��ود .براي صورت ،چش��م ،گوش ،دهان ،بینی و نواحي تناس��لي توصيه
نمي ش��ود .در صورتي كه شستش��وي متداول بي اثر اس��ت از آن استفاده ش��ود .پس از بکار بردن
پرمنگنات پتاسیم ،از يك عامل كاهنده نظیر محلول آبي تازه تهیه شده  5درصد هيدروكسي المين
يا هيپو س��ولفيت س��ديم استفاده و سپس آبکشی شود .پس از بکار بردن پرمنگنات پتاسيم موضع
با آب شسته شود.
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پماد موضعي آنتي فلوجس��يتيك ) :(Antiphlogisticبراي آلودگي هاي تثبيت ش��ده اس��تفاده
مي شود و بايد  24تا  48ساعت زير پوشش محافظي قرار گيرد .عملكرد آن بدين ترتيب است كه
مادة پرتوزا را از پوست به خارج پمپ مي كند و به خصوص براي رفع آلودگي انگشتان مفيد است.
محلول نمكي ايزوتونيك :برای چشمها.

 -12مجموعه قوانین و دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و مستندات
احتمالي موجود و مرتبط

قوانين و استانداردهاي مرتبط با حفاظت و ايمني به ترتيب اهميت عبارتند از:
 .1قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  1368مچلس شوراي اسالمي

 .2آييننامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  1369هيئت وزيران و اصالحیه آييننامه
مصوب 1386
 .3اس��تانداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو مصوب 1388سازمان
استانداردسازي ايران
 .4ضوابط دريافت پروانه در كاربرد پرتونگاري صنعتي مصوب  1390مركز نظام ايمني هسته اي كشور
 .5ضواب��ط درياف��ت پروان��ه در كاربرد سنجش��گرهاي پرتوي مص��وب  1384مركز نظ��ام ايمني
هسته اي كشور
 .6ضوابط دريافت پروانه در كاربرد دستگاه هاي آناليز مواد با اشعه ايكس مصوب  1388مركز نظام
ايمني هسته اي كشور
 .7ضوابط دريافت پروانه در کاربرد دس��تگاههاي آناليز مواد به روش فعال س��ازي نوترون مصوب
 1389مركز نظام ايمني هسته اي كشور
 .8قواعد کار درکاربرد پرتونگاری صنعتی مصوب  1384مركز نظام ايمني هسته اي كشور
 .9قواعد کار در کاربرد کمیت سنجهای ثابت مصوب  1384مركز نظام ايمني هسته اي كشور
 .10دستورالعمل بازرسی از مراکز صنعتی مصوب  1384مركز نظام ايمني هسته اي كشور
 .11دس��تورالعمل امتیازدهی و طبق��ه بندی مراکز پرتونگاری صنعتی مص��وب  1384مركز نظام
ايمني هسته اي كشور
 .12دس��تورالعمل طراحی و س��اخت هلدرهای پرتونگاری صنعتی مصوب  1384مركز نظام ايمني
هسته اي كشور
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 -13چك ليست ارزيابي خطرات خاص مشاغل صنعتی

در این قس��مت کلیه مخاطرات پرتوی ،منابع پرتو رایج ،نوع کاربرد مورد استفاده و تجهیزات مورد

نیاز در مشاغل مورد نظر این راهنما ارائه شده است .الزم به ذکر است مفهوم آلودگی در این جدول،
آلودگی خارجی در نتیجه آسیب دیدن کپسول خارجی چشمه های پرتوزا می باشد .البته احتمال
بروز سوانحی که منجر به آسیب دیدگی کپسول گردد بسیار کم می باشد.

جدول  -8چک لیست ارزیابی خطرات در مشاغل صنعتی
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30-60 KVp

�ﺳﺘﮕﺎ� �ﻧﺎﻻﻳﺰ� ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

15-40 KVp

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
ﻓﻠﻮ��ﺳﻜﻮﭘﻲ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

160-300 KVp

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-400 KVp

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
ﻓﻠﻮ��ﺳﻜﻮﭘﻲ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

160-300 KVp

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﻲ

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ

1

ﻓﻮﻻ�

2

ﺧﻮ���ﺳﺎ��

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

3

ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺳﺎ��

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

4

ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎ��

5

ﺳﻴﻤﺎ�

6

ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ�� ﺑﺎ
XRF

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﺪﻳﻢ �192
ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﻠﻨﻴﻢ 75

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﺧﻴﻠﻲ �ﻳﺎ�

0.1-5 TBq

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-300 KVp

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ
�ﻳﺎ�

0.1-20 GBq

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﺰﻳﻢ
137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1-20 GBq

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻛﻢ

0.4-3 GBq

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ��ﺑﺎXRF

�ﺳﺘﮕﺎ� �ﻧﺎﻻﻳﺰ� ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻛﻢ

30-60 KVp

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ�� ﺑﻪ ���
ﻓﻌﺎ� ﺳﺎ�� ﻧﻮﺗﺮ��

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ 252

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.1-1 GBq

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ
�ﻳﺎ�

0.1-20 GBq

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1-20 GBq

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﻣﺘﺤﺮ�

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-300 KVp

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﺪﻳﻢ �192
ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﻠﻨﻴﻢ 75

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﺧﻴﻠﻲ �ﻳﺎ�

0.1-5 TBq

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ �ﻣﺮﺳﻴﻢ241
�ﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺠﻲ

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺑﺮﻟﻴﻢ � ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺰﻳﻢ �137
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ 252

3

ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺳﺎ��

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-400 KVp

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
ﻓﻠﻮ��ﺳﻜﻮﭘﻲ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

160-300 KVp

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﺪﻳﻢ �192
0.1-5
ﺧﻴﻠﻲدر�ﻳﺎ�صنايع TBq
فلزي ...
تشعشعات يونيزان
كنترل
� 60كار و
بهداشت
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺳﻠﻨﻴﻢ 75
راهنمای شرايط ﻛﺒﺎﻟﺖ

146
4

ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎ��

5

ﺳﻴﻤﺎ�

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-300 KVp

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ
�ﻳﺎ�

0.1-20 GBq

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1-20 GBq

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﻲ

ادامه جدول -8

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﺰﻳﻢ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
137ارزیابی خطرات در مشاغل
چک لیست

�ﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ �ﻣﺮﺳﻴﻢ241
ﺑﺮﻟﻴﻢ � ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺰﻳﻢ �137
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ 252

ﻧﻮ�

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ��ﺑﺎXRF

ﻛﺎ�ﺑﺮ�ﻫﺎ�

ﭘﺮﺗﻮﺛﺎﺑﺖ
�ﻧﺎﻻﻳﺰ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﺮﺗﻮ����
�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ�� ﺑﻪ
ﻓﻌﺎ� ﺳﺎ�� ﻧﻮﺗﺮ��

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ 252

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﻲ

ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺗﺮﻣﺰ�
ﻫﺎ� �ﻳﻜﺲ
ﭼﺸﻤﻪ �ﺷﻌﻪ
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﺳﺰﻳﻢ 137
ﻫﺎ� ﺳﺰﻳﻢ
�137
ﻛﺒﺎﻟﺖ 60
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ�
ﭼﺸﻤﻪ

��ﻳﻒ

16

ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ
ﻓﻮﻻ�

2

ﺧﻮ���ﺳﺎ��

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﻲ
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ�� ﺑﺎ
XRF
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

صنعتی
ﻛﻢ

ﭘﺮﺗﻮ��ﻳﻲ0.4-3
GBq
ﻣﻌﻤﻮ�

ﺧﻄﺮ

�ﺣﺘﻤﺎ�

) (Bqﻳﺎ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻛﻢ

30-60 KVp

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ �

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ�

�ﻟﺘﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.1-1
GBq
(KVp
)

�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﺳﺰﻳﻢ 137
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ 60
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﻣﺘﺤﺮ�
�192
ﭼﺸﻤﻪ
�ﻳﺮﻳﺪﻳﻢﺛﺎﺑﺖ
ﻫﺎ��ﻧﺎﻻﻳﺰ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﻠﻨﻴﻢ 75
�ﺳﺘﮕﺎ� �ﻧﺎﻻﻳﺰ� ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
ﻓﻠﻮ��ﺳﻜﻮﭘﻲ

ﺧﺎ�ﺟﻲ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺧﺎ�ﺟﻲ �

ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
�ﻳﺎ�
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ

�ﻟﻮ�ﮔﻲ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�
ﻣﺘﻮﺳﻂ

200-400
KVp
0.1-20 GBq
10-1000 GBq
1-20 GBq

ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺧﺎ�ﺟﻲ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�
�ﻳﺎ�

0.1-10 GBq
160-300
KVp

ﻛﻢ
ﺧﻴﻠﻲ �ﻳﺎ�
ﻣﺘﻮﺳﻂ

30-60
KVp
0.1-5 TBq
15-40 KVp

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

160-300 KVp

�ﻳﺎ�
ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﺛﺎﺑﺖ
پرتو در صنعت
کار با
مراکز
 -14چک لیست های بازرسی از
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ

160-400 KVp

160-300 KVp
3
موثر
ﻓﻠﻮ��ﺳﻜﻮﭘﻲ ضوابط و دستورالعمل های مرتبط و عوامل
ﺻﻨﻌﺘﻲ اشعه و با توجه به
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� برابر
ﺳﺎ�� حفاظت در
براساس قانون
ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻣﺎﺷﻴﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻴﻠﻲ
0.1-5
ایمنی
TBqنظام
بازرس��ی�ﻳﺎ�در مرکز
های
پرتوی،
در کاه��ش ایمنی در کاربردهای مختلف
چک لیس��ت�ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺳﻠﻨﻴﻢ 75
ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﺪﻳﻢ �192

ﺧﺎ�ﺟﻲ �

ﺧﺎ�ﺟﻲ
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��
ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎ�
4
160-300 KVp
کاربردهای
زمانی بازرسی�ﻳﺎ�از هریک از
ﺛﺎﺑﺖ دوره
است
ﺻﻨﻌﺘﻲ شده است .بدیهی
مصوب
کشور� تهیه و
هسته ای
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60

ﺧﺎ�ﺟﻲ �

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ

مثال ،کاربرد�ﻳﺎ�
باش��د .به عن��وان �ﻟﻮ�ﮔﻲ
پرتوی متناس��ب با ریس��ک پرتوگیری میﺳﺰﻳﻢ 137
 0.1-20که
GBqصنعتی
پرتون��گاری
ﺧﺎ�ﺟﻲ �
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﺰﻳﻢ
صورت ساالنه مورد بازرسی قرار می گیرد درﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻨﺠﻲ
حالی که GBq
1-20مانند
کاربردی
ﭼﮕﺎﻟﻲ به
ریسک نسبتاً باالیی دارد
�ﻟﻮ�ﮔﻲ
137
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ �ﻣﺮﺳﻴﻢ241
بازرسی قرار می گیرد .برخی چک
یک بار مورد
ﺳﻴﻤﺎ�اش��عه ایکس فلورس��انس هر  5سال
تجزیه مواد با
5
ﺧﺎ�ﺟﻲ �
ﻛﻢ

0.4-3 GBq

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ��ﺑﺎXRF

�ﺳﺘﮕﺎ� �ﻧﺎﻻﻳﺰ� ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎ�ﺟﻲ

ﻛﻢ

30-60 KVp

�ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮ�� ﺑﻪ ���
ﻓﻌﺎ� ﺳﺎ�� ﻧﻮﺗﺮ��

ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮ�ﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ 252

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.1-1 GBq

ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ
�ﻳﺎ�

0.1-20 GBq

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﻲ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� ﻛﺒﺎﻟﺖ � 60
ﺳﺰﻳﻢ 137

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1-20 GBq

�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﻣﺘﺤﺮ�

ﺧﺎ�ﺟﻲ

�ﻳﺎ�

160-300 KVp

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺮﻳﺪﻳﻢ �192
ﻛﺒﺎﻟﺖ  � 60ﺳﻠﻨﻴﻢ 75

ﺧﺎ�ﺟﻲ �
�ﻟﻮ�ﮔﻲ

ﺧﻴﻠﻲ �ﻳﺎ�

0.1-5 TBq

�ﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺠﻲ

ﺑﺮﻟﻴﻢ � ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺰﻳﻢ �137

ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﻢ
�ﻟﻮ�ﮔﻲذیل است:
مراکز252صنعتی به شرح
لیست های مورد استفاده جهت بازرسی از

6

ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ

ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
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الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ� �� ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮ�� ﺑﺎ �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﻓﻠﻮ�ﺳﺎﻧﺲ ﻫﺮ  5ﺳﺎ� ﻳﻚ ﺑﺎ� ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻗﺮ�� ﻣﻲ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ� �� ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎ�ﺑﺮ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮ�� ﺑﺎ �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ ﻓﻠﻮ�ﺳﺎﻧﺲ ﻫﺮ  5ﺳﺎ� ﻳﻚ ﺑﺎ� ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻗﺮ�� ﻣﻲ
ﮔﻴﺮ� .ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﺳﻲ �� ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ �ﺳﺖ:
ﮔﻴﺮ� .ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﺳﻲ �� ﻣﺮ�ﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ �ﺳﺖ:

الف -فرم بازرسي دوره اي از دستگاههاي ثابت پرتونگاري صنعتي
تاريخ بازرسي:

نام بازرسين:

�ﻟﻒ -ﻓﺮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ ���� �� �� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
�ﻟﻒ -ﻓﺮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ ���� �� �� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ

نوع بازرسي :برنامهريزي شده □

واکنشي سرزده □

ﻧﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:

 -1ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
ﻧﺎ�
مشخصات و وضعيت مرکز
ﻧﻮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� □
ﺑﺎ��ﺳﻲ:مرکز:
 1-1نام
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� □
ﻧﻮ�

با اعالم قبلي □

ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □
ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □

��ﻛﻨﺸﻲ ﺳﺮ��� □
��ﻛﻨﺸﻲ ﺳﺮ��� □

�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
-1
تلفن و فاکس:
آدرس�� مرکز،
2-1
�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
-1

 1-1ﻧﺎ� ﻣﺮﻛﺰ:
1-1
ﻣﺮﻛﺰ :الکترونيکي:
3-1ﻧﺎ�پست
 ���� 2-1ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﻠﻔﻦ � ﻓﺎﻛﺲ:
 ���� 2-1ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﻠﻔﻦ � ﻓﺎﻛﺲ:
مجوز :تأسيس □ پروانه اشتغال □ فاقد پروانه
وضعيت
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
4-1ﭘﺴﺖ
3-1
 3-1ﭘﺴﺖ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
□
ﭘﺮ��ﻧﻪ
ﻓﺎﻗﺪ
□
�ﺷﺘﻐﺎ�
ﭘﺮ��ﻧﻪ
□
ﺳﻴﺲ
ﺄ
ﺗ
ﻣﺠﻮ�:
�ﺿﻌﻴﺖ
مجوز يا پروانه:
باشد؟
مجوز
�ﺿﻌﻴﺖداراي
11آيا44--مرکز
شمارهﭘﺮ��ﻧﻪ □
�ﺷﺘﻐﺎ� □ ﻓﺎﻗﺪ
معتبر ميﭘﺮ��ﻧﻪ
ﺳﻴﺲ □
ﻣﺠﻮ� :ﺗﺄ
ﺷﻤﺎ�� ﻣﺠﻮ� ﻳﺎ ﭘﺮ��ﻧﻪ:
�ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ����� ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﺷﻤﺎ�� ﻣﺠﻮ� ﻳﺎ ﭘﺮ��ﻧﻪ:
پرتوکاران:ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ
-2ﻣﺮﻛﺰ �����
�ﻳﺎ
مشخصات
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎ�
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ:
1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ�
1-2
مسئولين:
مشخصات
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ:
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﺳﻤﺖ
ﺳﻤﺖ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ�
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ�
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
���ﻧﺪ� ﭘﺮ��ﻧﻪ
���ﻧﺪ� ﭘﺮ��ﻧﻪ
 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���

□
تاريخ اعتبار:

ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:

���� � ﺗﻠﻔﻦ
���� � ﺗﻠﻔﻦ

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

 2-2مشخصات ساير پرتوکاران
��ﻳﻒ
��ﻳﻒ

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ
 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ
� 1-3ﺳﺘﮕﺎ� �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ
�ﻳﻜﺲ
� 1-3ﺳﺘﮕﺎ� �ﺷﻌﻪ
-3
مشخصات منابع

ﺳﻤﺖ
ﺳﻤﺖ

ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﭘﺰﺷﻜﻲ
 6ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺪ� �ﺳﺘﺨﺪ��
 6ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺪ� �ﺳﺘﺨﺪ��

ﻣﺪ�� ���� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ
ﻣﺪ�� ���� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺻﺪ��
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺻﺪ��
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

پرتو

 1-3دستگاه اشعه ايکس
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻮ� �

ﺷﻤﺎ��

ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﻣﺪ�

ﺳﺮﻳﺎ�

��ﻳﻒ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
kVp

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
mAp

ﻋﻤﻠﻜﺮ�

�� ﺣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﺳﺎﻟﻢ

ﺧﺮ��

ﺑﻠﻲ

ﺧﻴﺮ

109
109

 2-3ﺷﺘﺎ� �ﻫﻨﺪ� ﻫﺎ

��ﻳﻒ

ﻧﻮ� �

ﺷﻤﺎ��

ﻣﺪ�

ﺳﺮﻳﺎ�

ﻧﻮ� ﭘﺮﺗﻮ

ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺧﺮ�ﺟﻲ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
mA

ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�

��ﻳﻒ
��ﻳﻒ

148

ﺷﻤﺎ��
ﺷﻤﺎ��
ﺳﺮﻳﺎ�
ﺳﺮﻳﺎ�

ﻧﻮ� ��
ﻧﻮ�
ﻣﺪ�
ﻣﺪ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
kVp
kVp

ﻋﻤﻠﻜﺮ�
ﻋﻤﻠﻜﺮ�
ﺧﺮ��
ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮ��
ﺳﺎﻟﻢ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
mAp
mAp

�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﺣﺎ�
��
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻲ
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺗﻮﺿﻴﺢ

راهنمای شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات يونيزان در صنايع فلزي ...

ﻫﺎ
�ﻫﻨﺪ� ﻫﺎ
ﺷﺘﺎ� �ﻫﻨﺪ�
 22--33ﺷﺘﺎ�

 2-3شتابدهندهها
��ﻳﻒ
��ﻳﻒ

ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﻧﻮ� ��
ﻧﻮ�
ﻣﺪ�
ﻣﺪ�

ﺷﻤﺎ��
ﺷﻤﺎ��
ﺳﺮﻳﺎ�
ﺳﺮﻳﺎ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺧﺮ�ﺟﻲ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺧﺮ�ﺟﻲ

ﻧﻮ� ﭘﺮﺗﻮ
ﻧﻮ�
ﭘﺮﺗﻮ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
mA
mA

ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺗﻮﺿﻴﺢ

���ﺑﻴﻦ ���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ
��� 33--33ﺑﻴﻦ
���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ
راديوگرافي
دوربين
3-3

��ﻳﻒ
��ﻳﻒ

ﻧﻮ� ���ﺑﻴﻦ
ﻧﻮ�
���ﺑﻴﻦ

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﺷﻤﺎ��
ﺳﺮﻳﺎ�
���ﺑﻴﻦ
���ﺑﻴﻦ

ﺷﻤﺎ��
ﺷﻤﺎ��
ﻫﻠﺪ�
ﻫﻠﺪ�

��
�� ��
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ�ﻫﻨﮓ ��
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ�ﻫﻨﮓ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ�
 5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ�
ﻓﺎﺻﻠﻪ 5
ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﻓﻌﻠﻲ
ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
�ﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎ
���ﺑﻴﻦ
���ﺑﻴﻦ ﺑﺎ �ﺧﺮﻳﻦ

ﺳﻄﺢ
ﺳﻄﺢ

�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ��ﺳﺎﻟﻲ
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ
��ﺳﺎﻟﻲ

�ﺿﻌﻴﺖ
�ﺿﻌﻴﺖ
���ﺑﻴﻦ
ﻓﻨﻲ ���ﺑﻴﻦ
ﻓﻨﻲ

� -4ﺗﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��

 -4اتاق پرتونگاري
ﺑﻠﻲ ﺧﻴﺮ

ﻣﻮﺿﻮ�

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﻔﺎ� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� �ﺗﺎ� ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﻇﻬﺎ��� ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ � �ﺑﻌﺎ� �ﺗﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮ� �ﻧﺮ�� � ﺷﺪ� ﺗﺎﺑﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺨﺮ� ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﻃﻮﺑﺖ� ﺣﺮ���� ﮔﺮ� � ﻏﺒﺎ� �...
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻃﻔﺎ� ﺣﺮﻳﻖ �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ �ﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ �ﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ��� �ﺗﺎ� ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﭘﺮﺗﻮ�ﻫﻲ �����ﻧﺲ �ﺟﻮ� �����

110
110

�ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �� �ﺗﺎ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� ��� �ﺗﺎ� �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� ��� ﺳﻄﻮ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﺮ� ﭘﺸﺖ �ﺗﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ��  25 µSv/hﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ� ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ ﺑﺮ ��� ﻣﺮ�ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮ� ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻫﺸﺪ�� �ﻫﻨﺪ� ﺻﻮﺗﻲ � ﻧﻮ�� ﻛﻪ ﻧﺸﺎ� �ﻫﻨﺪ� �ﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮ�ﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﻛﺎﻓﻲ �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ�� ﻋﻼﻣﺖﮔﺬ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ )ﻣﻨﺎﺑﻊ( ��� �� �ﺳﺘﺮ� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺿﻮ�ﺑﻂ ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ�� ﻋﺎ��� �ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�*
* �ﻫﻨﮓ �� �� ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ��  25ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
عادي
* آهنگ دز در بيرون محل نگهداري بايد کمتر از  25ميکروس��يورت در س��اعت باش��د و مقدار پرتوگيري افراد
ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.
ميلي سيورت در سال گردد.
همواره کمتر از 1
 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﻮ� � ﻣﺪ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

�ﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎ�ﻛﺮ�

�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﻛﺎﻓﻲ �ﺟﻮ� �����
�ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ�� ﻋﻼﻣﺖﮔﺬ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ )ﻣﻨﺎﺑﻊ( ��� �� �ﺳﺘﺮ� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
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رهنمودهای ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﺖ�
ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺿﻮ�ﺑﻂ ��ﺣﺪ
الزامات،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ���
�ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ��
تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
دستورالعمل و

�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ�� ﻋﺎ��� �ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�*

* �ﻫﻨﮓ �� �� ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ��  25ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.

دزيمترهاي محيطي
 -5مشخصات
 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﻮ� � ﻣﺪ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

�ﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎ�ﻛﺮ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

ﺧﺮ��

ﺳﺎﻟﻢ

ﺷﺪ� کنترل شده
ناحيه
 -6تعيين مرزبندي
 -6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ�
 -6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
ﻣﻘﺪ�� �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

ﻣﻘﺪ�� �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
111

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
�ﺳﺖ�
ﮔﺬ��� ﺷﺪ�
ﻋﻼﻣﺖ
ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ
�ﻳﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�

� -7ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� � ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ ﻣﺤﻴﻄﻲ

مونيتورينگ محيطي
 -7آگاهي پرتونگار و ثبت
ﻣﻮﺿﻮ�
� -7ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� � ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﺑﻠﻪ

ﻣﻮﺿﻮ�
ﻣﻮﺿﻮع�� �� ﺳﻄﺢ �ﻗﺪ�� �ﮔﺎﻫﻲ �����
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺗﺠﺎ�� �ﻫﻨﮓ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

�����
�ﮔﺎﻫﻲ
�ﻗﺪ��
ﺳﻄﺢ
�ﺳﺖ���
�ﻫﻨﮓ��
�ﻫﻨﮓ
ﺗﺠﺎ��
ﻫﻨﮕﺎ�
�ﻗﺪ�ﻣﺎ�ﻻ��
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�����
�ﮔﺎﻫﻲ
�ﻗﺪ��
ﺳﻄﺢ
�� ��
ﺗﺠﺎ��
ﻫﻨﮕﺎ�
ﻧﻘﺎ�ﺑﻪﺑﻪ
ﻻ��
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ����
ﻣﻄﻠﻊ
�ﻫﻤﻴﺖ
ﺣﺎﺋﺰ
�ﻗﺪ�ﻣﺎ���
���ﻫﻨﮓ
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ
�ﺳﺖ�
ﻣﻄﻠﻊ
�ﻫﻤﻴﺖ
ﺣﺎﺋﺰ
ﻧﻘﺎ�
�ﻫﻨﮓ��
���ﻫﻨﮓ
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ
�ﺳﺖ�
ﻣﻄﻠﻊ
�ﻫﻤﻴﺖ
ﺣﺎﺋﺰ
ﻧﻘﺎ�
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ��
�ﺳﺖ�
ﻣﻄﻠﻊ
ﻛﻨﺘﺮ�
ﻣﺤﻞ
������
���ﻫﻨﮓ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﺳﺖ�
ﻣﻄﻠﻊ
ﻛﻨﺘﺮ�
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪﻣﺤﻞ
���ﻫﻨﮓ
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ
�ﺳﺖ�
ﻣﻄﻠﻊ
ﻛﻨﺘﺮ�
ﻣﺤﻞ
�ﻫﻨﮓ��������
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ����
�����
�ﻃﻼ�
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻃﻼ������
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ�ﻃﻼ�
ﻧﺎﺣﻴﻪﻣﻤﻨﻮﻋﻪ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�ﺎ� ���� ﻧﺎﺣﻴﻪ
�ﻳﺎ
�����
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕ
 -8ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮ�
تجهيزات ﻣﻮﺟﻮ�
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ
-8ﻟﻴﺴﺖ
-8
اورژانس موجود
ليست
ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ

ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ
�����ﻧﺲ
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
�ﻫﻨﺪ�
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪ��
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺸﺪ��
ﻋﻼﺋﻢ
ﻧﺸﺎﻧﻲ
�ﻫﻨﺪ��ﺗﺶ
ﻛﭙﺴﻮ�
�ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻲ
�ﺿﻄﺮ����ﺗﺶ
ﻗﻄﻊﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮ�
�ﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻛﻠﻴﺪ
�ﺿﻄﺮ��� ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ
ﻗﻄﻊ�ﺿﻄﺮ���
ﻛﻠﻴﺪﻗﻄﻊ
ﻛﻠﻴﺪ
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ
�ﺿﻄﺮ���
ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ
ﺣﺮﻳﻖ
�ﺷﻜﺎ�ﺳﺎ�
ﺣﺮﻳﻖ
�ﺷﻜﺎ�ﺳﺎ�
��
ﭼﺸﻤﻚ
ﭼﺮ��
ﭼﺮ�� ﭼﺸﻤﻚ ��

ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
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� -9ﺿﻌﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮ�عملکرد
وضعيت
ﻋﻤﻠﻜﺮ�
�-9ﺿﻌﻴﺖ
-9
ﺷﺮ�
ﺷﺮ�
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �� ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ �ﮔﺎ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �� ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ �ﮔﺎ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﻛﺎﻓﻲ � ﻻ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﻛﺎﻓﻲ � ﻻ�� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺧﺘﻴﺎ��� ﻻ�� �� ﺑﺮ�� ﻧﻈﺎ�� � ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﻛﺎ� ﻏﻴﺮ �ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� � ﻣﺴﺌﻮ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺧﺘﻴﺎ��� ﻻ�� �� ﺑﺮ�� ﻧﻈﺎ�� � ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﻛﺎ� ﻏﻴﺮ �ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� � ﻣﺴﺌﻮ�
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ���� �ﺳﺖ�
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� �� ﺗﺠﺮﺑﻪ � ��ﻧﺶ � ﻣﻬﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� �� ﺗﺠﺮﺑﻪ � ��ﻧﺶ � ﻣﻬﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� �ﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ � ﻧﻈﺎ�� ﻻ�� ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﻛﺎ� �ﻳﻤﻦ �����
�ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ� �ﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ � ﻧﻈﺎ�� ﻻ�� ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﻛﺎ� �ﻳﻤﻦ �����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﺗﺠﺮﺑﻪ � ��ﻧﺶ � ﻣﻬﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﺗﺠﺮﺑﻪ � ��ﻧﺶ � ﻣﻬﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �ﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ � ﻧﻈﺎ�� ﻻ�� ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﻛﺎ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �ﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ � ﻧﻈﺎ�� ﻻ�� ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ���ﻳﻮﮔﺮ�ﻓﻲ ﺑﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﻛﺎ�
�ﻳﻤﻦ �����
�ﻳﻤﻦ �����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � �ﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � �ﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ �ﻧﺠﺎ� ��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ �����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ �ﻧﺠﺎ� ��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ �����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ �ﻣﻮ�� ﭘﺮﺳﻨﻞ �����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﺑﺮ �ﻣﻮ�� ﭘﺮﺳﻨﻞ �����
 -10ﺛﺒﺖ �ﻃﻼﻋﺎ�
اطالعات
-10ﺛﺒﺖثبت
�ﻃﻼﻋﺎ�
-10

ﻣﻮ���
ﻣﻮ���

ﺳﻮ�ﺑﻖ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﻏﻴﺮ ﻋﺎ��
ﺳﻮ�ﺑﻖ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﻏﻴﺮ ﻋﺎ��
ﺳﻮ�ﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺳﻮ�ﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﺎ�ﻳﺦ � ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ��ﺳﻲ ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺎ�ﻳﺦ � ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ��ﺳﻲ ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﮔﺰ��� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ
ﮔﺰ��� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﻣﻮ�ﺷﻲ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
ﻧﻘﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻳﺎ �ﺳﺘﮕﺎ�
ﻧﻘﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻳﺎ �ﺳﺘﮕﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ � ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﺗﺎ�ﻳﺦ � ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﺗﻌﻤﻴﺮ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﺗﻌﻤﻴﺮ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﻧﻜﺎ� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ:
ﻧﻜﺎ� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ:

�ﺟﻮ�
�ﺟﻮ�
ﻧﺪ���
����
ﻧﺪ���
����

نکات حائز اهميت:

113
113

ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ
ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
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الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

ب -فرم بازرسي دورهاي از دفاتر شركتهاي پرتونگاري صنعتي
تاريخ بازرسي:

نام بازرسين:
نوع بازرسي :برنامهريزي شده □

با اعالم قبلي □

واکنشي سرزده □

-1مشخصات و وضعيت مرکز
مرکز:
1-1ﻓﺮ�نام
���� �� �� �ﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺎ��ﺳﻲ
�-
ﺻﻨﻌﺘﻲﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
تلفن ��و �ﻓﺎﺗﺮ
ﺑﺎ��ﺳﻲ و���� ��
ﻓﺮ�
ﻧﺎ�-
�
فاکس:
آدرس
2-1
��ﻛﻨﺸﻲ ﺳﺮ��� □
ﻧﻮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� □
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﻧﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
الکترونيکي:
3-1
پست�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
-1
��ﻛﻨﺸﻲ ﺳﺮ��� □
ﻧﻮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ� □
 1-1ﻧﺎ� ﻣﺮﻛﺰ:
�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
-1
مجوز :تأسيس □ بهره برداري □
وضعيت
4-1
 � ���� 2-1ﺗﻠﻔﻦ � ﻓﺎﻛﺲ:
 1-1ﻧﺎ� ﻣﺮﻛﺰ:
شماره
مجوز معتبر ميباشد؟
مرکز داراي
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
آيا 3ﭘﺴﺖ
-1
 � ���� 2-1ﺗﻠﻔﻦ � ﻓﺎﻛﺲ:
ﭘﺮ��ﻧﻪ �ﺷﺘﻐﺎ� □
ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� □
� 4-1ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮ� :ﺗﺄﺳﻴﺲ □
 3-1ﭘﺴﺖ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
ﺷﻤﺎ�� ﻣﺠﻮ� ﻳﺎ ﭘﺮ��ﻧﻪ:
�ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ����� ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﭘﺮ��ﻧﻪ �ﺷﺘﻐﺎ� □
ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� □
� 4-1ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮ� :ﺗﺄﺳﻴﺲ □
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎ�
پرتوکاران:
مشخصات
ﺷﻤﺎ�� ﻣﺠﻮ� ﻳﺎ ﭘﺮ��ﻧﻪ:
ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ
-2ﻣﺮﻛﺰ �����
�ﻳﺎ
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ:
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
 1-22مشخصات مسئولين:
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ:
ﺳﻤﺖ
ﺳﻤﺖ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ�
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ�
ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ
���ﻧﺪ� ﭘﺮ��ﻧﻪ
ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
���ﻧﺪ� ﭘﺮ��ﻧﻪ

ﻧﺎ� � ﻧﺎ�

ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □
ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □

پروانه اشتغال □
مجوز يا پروانه:

���� � ﺗﻠﻔﻦ �ﺿﻄﺮ���

ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

تاريخ اعتبار:

ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮ��ﻧﻪ □
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮ��ﻧﻪ □
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:

���� � ﺗﻠﻔﻦ �ﺿﻄﺮ���

ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� � ﻧﺎ�

فاقد پروانه □

ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺻﺪ�� ﻣﺪ��

ﺑﺪ�
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﺮ�ﻧﺪ� 6
�ﺳﺘﺨﺪ��
ﺑﺪ�
 6ﻣﺎﻫﻪ
�ﺳﺘﺨﺪ��

��
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺪ��
ﺻﺪ��
ﺗﺎ�ﻳﺦ
�ﺷﻌﻪ
ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ

 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
��ﻳﻒ ��ﻳﻒ

ﺷﻤﺎ��ﺷﻤﺎ��

TLDTLD
��� ���

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺎ�

ﻣﺎ�

ﺳﺎ� ﺳﺎ�

ﺑﺪ� ﺑﺪ�

�ﺳﺘﺨﺪ��
�ﺳﺘﺨﺪ��

 6ﻣﺎﻫﻪ 6ﻣﺎﻫﻪ

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
ﻧﺎ� � ﻧﺎ�

ﺳﻤﺖ

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺎ�ﻳﺦ

 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���:
ﻧﺎ� � ﻧﺎ�

ﺳﻤﺖ

ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ��*

ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ

ﺻﺪ�� ﺻﺪ��

 2-2مشخصات ساير پرتوكاران:

ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ��*

ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺪ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ

* �� ﺻﻮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺪ�  �� �2ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻋﺪ�  �� � 1ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﺟﻮ� ) ��� (-ﮔﺮ�� �� .ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ �
��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﺪ�  �� �2ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪ�� ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﺪ�  �� � 1ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﺟﻮ� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ
* �� ﺻﻮ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ �ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﺪ�  �� �2ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺑﺮ�ﺳﻲ ﻋﺪ�  �� � 1ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﺟﻮ� ) ��� (-ﮔﺮ�� �� .ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ �
) ��� (-ﮔﺮ��.
��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﺪ�  �� �2ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ��ﻣﺎﻳﺸﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪ�� ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﺪ�  �� � 1ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﺟﻮ� ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ
) ��� (-ﮔﺮ��.
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منابع پرتو
 -3مشخصات
 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ

���1-3ﺑﻴﻦ ﻫﺎ�
1-3
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��:پرتونگاري:
دوربينهاي
 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻮ�ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
��ﻳﻒ
���ﺑﻴﻦ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��:
1-3
���ﺑﻴﻦ
���ﺑﻴﻦ

ﺷﻤﺎ��

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ��

ﻫﻠﺪ�

��� ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﺷﻤﺎ��

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ��

ﻫﻠﺪ�

��� ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ

ﻧﻮ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﺷﻤﺎ��

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ��

���ﺑﻴﻦ

���ﺑﻴﻦ

ﻫﻠﺪ�

��� ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ
�ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮ�
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
�ﺳﺖ�
�����
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ

ﻧﻮ�
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ
��-3ﻳﻒ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ����� :ﺑﻴﻦ
���ﺑﻴﻦ
��� 1-3ﺑﻴﻦ ﻫﺎ�

�ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮ�
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
�ﺳﺖ�
�����
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ
�ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮ�
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ

��ﻳﻒ

�ﺳﺖ�
�����

� 2-3ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻣﻮﻟﺪ �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ:
�� ﺣﺎ� ﻛﺎ�
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ

��ﻳﻒ
ﻣﺪ� ايكس:
�ﻳﻜﺲ:اشعه
هاي�ﺷﻌﻪمولد
دستگا
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﻫﺎ�ه ﻣﻮﻟﺪ
�2-3ﺳﺘﮕﺎ�
2-3

ﺷﻤﺎ��
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�
ﺳﺮﻳﺎ�

ﺟﺮﻳﺎ�
ﺑﻠﻪ

ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
��ﻳﻒ
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
� 2-3ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻣﻮﻟﺪ �ﺷﻌﻪ �ﻳﻜﺲ:

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
�ﺳﺖ

ﺷﻤﺎ��
ﻣﺪ�

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
�� ﺣﺎ� ﻛﺎ�

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
�ﺳﺖ

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�
ﺟﺮﻳﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

�� ﺣﺎ� ﻛﺎ�
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ
��ﻳﻒ

ﺷﻤﺎ��
ﻣﺪ�

ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
�ﺳﺖ

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�
ﺟﺮﻳﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ��ﺋﻢ
ﺑﻠﻪ

ﺷﺮ�ﻳﻂ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ � ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� �ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
 -4ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ��ﺋﻢ
�ﻳﺎ ��� �� �ﺳﺘﺮ� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺷﺮ�ﻳﻂ
�ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﺧﻠﻲ �ﻧﺒﺎ� �� ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
�ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
ﻣﻲﻫﺎ�
ﺗﻠﻔﻦ
�� ﭘﺮﺗﻮ �
ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ
�ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺎﺷﺪ�
�ﺳﺘﺮ�
ﺣﺮﻳﻖ
�����ﻧﺲ�� �ﻃﻔﺎ�
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
�ﻳﺎ
دائم
نگهداري
محل
مشخصات
ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﻲ
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ�
�ﻓﺮ��
�ﺳﺘﺮ�
��
��� -4
�ﻳﺎ
��ﺋﻢ
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
�ﺿﻌﻴﺖ ���ﺑﻴﻦ �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺿﻮ�ﺑﻂ ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﺖ�*
�-4ﻳﺎ
�ﺳﺖ�
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
�
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ
��
�ﻧﺒﺎ�
��ﺧﻠﻲ
ﺷﺮ�ﻳﻂ
�ﻳﺎ
ﺷﺮ�ﻳﻂﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�**
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� �ﻳﺮ ﺣﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ�
ﻧﮕﻬﺪ�����ﺑﺎ�ﺳﺘﺮ�
�ﻃﻔﺎ� ﺣﺮﻳﻖ
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ
ﺷﺪ� �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
ﻣﻲ���ﺋﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﻣﺸﺨﺼﺎ��ﻣﺤﻞ
�ﻳﺎ ���� �
�ﻳﺎ
�ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ � ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� �ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﺖ�*
��ﺣﺪ
ﺿﻮ�ﺑﻂ
ﺑﺮ�ﺳﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﻞ
��
���ﺑﻴﻦ
�ﺿﻌﻴﺖ
���ﺑﻴﻦ ﻗﻔﻞ � ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ��ﭘﻮ� ﻫﺎ� ﺟﻠﻮ � ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
*�ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ
�ﻳﺎ ��� �� �ﺳﺘﺮ� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�**
ﺑﺎﻳﺪ�ﻳﺮ
ﻋﺎ��
�ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ��
�ﻫﻨﮓ��������ﻣﺤﻞ
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
ﺣﺪ�� 25
ﻛﻤﺘﺮ
ﻧﮕﻬﺪ���
ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﻞ
**
�ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﺧﻠﻲ �ﻧﺒﺎ� �� ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
�
����
�ﻳﺎ ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ � �ﻃﻔﺎ� ﺣﺮﻳﻖ �� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
* ﺑﺎﻳﺪ ���ﺑﻴﻦ ﻗﻔﻞ � ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ��ﭘﻮ� ﻫﺎ� ﺟﻠﻮ � ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
�ﻳﺎ �ﺿﻌﻴﺖ ���ﺑﻴﻦ �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺿﻮ�ﺑﻂ ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﺖ�*
** �ﻫﻨﮓ �� �� ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ��  25ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ �ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� �ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�**
ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.
�ﻳﺎ ���� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
* ﺑﺎﻳﺪ ���ﺑﻴﻦ ﻗﻔﻞ � ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ��ﭘﻮ� ﻫﺎ� ﺟﻠﻮ � ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
باشد.
* بايد دوربين قفل و مجهز به درپوشهاي جلو و عقب115
** �ﻫﻨﮓ �� �� ﺑﻴﺮ�� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ��  25ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
** آهنگ دز در بيرون محل نگهداري بايد کمتر از  25ميکروسيورت در ساعت باشد و مقدار پرتوگيري افراد عادي
ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.

همواره کمتر از  1ميلي سيورت در سال گردد.
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 -5مشخصات تجهيزات حفاظتي
 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

ﻣﺤﻴﻄﻲ:محيطي:
دزيمترهاي
��1-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ�
1-5
ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�
 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
�� 1-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ:

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ

 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
�� 1-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ:
ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�
�� 2-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻓﺮ�� ﻗﺮ�ﺋﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ:
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ

ﺑﻠﻪ

قرائت مستقيم:
فردي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ:
دزيمترهايﻗﺮ�ﺋﺖ
��2-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻓﺮ��
2-5
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﺧﻴﺮ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

�� 2-5ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻓﺮ�� ﻗﺮ�ﺋﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ:
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�
 3-5ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻳﻤﻨﻲ � �����ﻧﺲ:
ﻧﻮ� �ﺳﻴﻠﻪ

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﺑﻠﻪ
ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ
 3-5ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �ﻳﻤﻨﻲ � �����ﻧﺲ:
ﻃﻨﺎ� ﻳﺎ ﻧﻮ�� ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ
�ﺷﻌﻪ
ﻧﻮ�ﺧﻄﺮ
ﻋﻼﺋﻢ
�ﺳﻴﻠﻪ
ﭼﺮ�� ﭼﺸﻤﻚ ��
�����ﻧﺲ
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮ
�ﻧﺒﺮ
اورژانس:
�����ﻧﺲ:و
ايمني
تجهيزات
3-5
�ﻳﻤﻨﻲ �ﻳﺎ
ﻃﻨﺎ�
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
�ﺷﻌﻪ� ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ(
ﺧﻄﺮ)ﺑﻪ ���
ﻧﻮ�� ﻋﺪ�
ﺳﺮﺑﻲ 2
ﺳﺎﭼﻤﻪ
3-5ﻛﻴﺴﻪ
ﺑﻮ��ﺧﻄﺮ
�� �ﺳﺘﺮ�ﻋﻼﺋﻢ
�ﺷﻌﻪ�ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻛﭙﺴﻮ�
ﻧﻮ�
�ﺳﻴﻠﻪ��
ﭼﺸﻤﻚ
ﺗﺮ�ﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ
ﭼﺮ��ﺑﻮ��
�� �ﺳﺘﺮ�
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮ
�ﻧﺒﺮ
�����ﻧﺲ
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ
�ﺷﻌﻪ� ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ(
ﺧﻄﺮ)ﺑﻪ ���
ﻧﻮ�� ﻋﺪ�
ﺳﺮﺑﻲ 2
ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺎﭼﻤﻪ
ﻃﻨﺎ� ﻳﺎ
�ﺷﻌﻪ�ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻛﭙﺴﻮ�
ﺑﻮ��
�ﺳﺘﺮ�
��
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ
ﺗﺮ�ﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ
ﺑﻮ��
�ﺳﺘﺮ�
��
ﭼﺮ�� ﭼﺸﻤﻚ ��
�ﻧﺒﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮ
ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺳﺮﺑﻲ  2ﻋﺪ� )ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ(
�� �ﺳﺘﺮ� ﺑﻮ�� ﻛﭙﺴﻮ� �ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
�� �ﺳﺘﺮ� ﺑﻮ�� ﺗﺮ�ﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

116

116

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ
ﺑﻠﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ
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ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲبايگاني
مدارك و
-6ﻣﺪ��� �
-6
�ﻳﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺪ��� �ﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﻓﺮ� ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ��ﺋﻢ ���ﺑﻴﻦ
ﺛﺒﺖ �� ﺳﻄﺤﻲ ���ﺑﻴﻦ )ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� � ﭘﺲ ��
ﭘﺎﻳﺎ� ﻛﺎ�(
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲﻛﻴﻔﻲ ���ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��
ﻓﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ�
 -6ﻣﺪ���
ﺑﺎ�ﻧﮕﺮ� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﻛﺎ��
�ﻳﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺪ��� �ﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﺑﻴﺶ �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ�ﺳﻲ � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ�
ﺷﺪ� ) 2ﻣﺎﻫﻪ(
ﻓﺮ� ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ��ﺋﻢ ���ﺑﻴﻦ
��ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ���� �� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
)ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� � ﭘﺲ ��
���ﺑﻴﻦﭘﺰﺷﻚ
ﺛﺒﺖ �� ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﻳﺎ� ﻛﺎ�(

ﻣﻮﺟﻮ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻴﺮ

ﻓﺮ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻴﻔﻲ ���ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��
 -7ﻋﻤﻠﻜﺮ�
ﺑﺎ�ﻧﮕﺮ� �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﻛﺎ��
ﻣﻮ����ﻗﺪ�ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ�
ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﺑﻴﺶ �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ�ﺳﻲ �

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺷﺪ� )
ﻣﺎﻫﻪ(�ﺧﺘﻴﺎ� �ﻓﺮ�� ﻗﺮ�� ﻣﻲ �ﻫﺪ�
ﻻ���� �� 2
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ��
��ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ ���� �� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺧﺘﻴﺎ��� ﻻ�� �� ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ���� �ﺳﺖ�
ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ
�ﺳﺖ�
عملكرد
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��� ���� � ��
ﻣﺴﺌﻮ�
�ﻳﺎ
 -7ﻋﻤﻠﻜﺮ�
-7
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � �ﺿﻌﻴﺖ �ﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
ﻣﻮ���
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻘﺮ��� ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮ�ﻧﺢ �ﻃﻼ� �����
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻻ�� �� �� �ﺧﺘﻴﺎ� �ﻓﺮ�� ﻗﺮ�� ﻣﻲ �ﻫﺪ�
�ﻳﺎ ﻣﺪ��� � ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﺧﺘﻴﺎ��� ﻻ�� �� ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﻣﺪ�� ﺑﺮ�� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
�ﺳﺖ�
�����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﻧﻈﺎ�� ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��� ���� � ��
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� �� �� ﻣﻮ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﻫﺎ�
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ � �ﺿﻌﻴﺖ �ﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
ﺑﻴﺶ �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻧﺠﺎ� ���� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �� ﻣﻘﺮ��� ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮ�ﻧﺢ �ﻃﻼ� �����
ﻧﻜﺎ� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ:
�ﺳﺖ�
ﻣﻮ��ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻨﺪ��
�ﻣﻀﺎ�ﻣﺪ��� �
�ﻳﺎ
ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
�ﻣﻀﺎ�ﻣﺤﻞ
�ﻳﺎ

ﺑﻠﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺧﻴﺮ

ﺗﺎ�ﻳﺦ:

�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻣﻮ�ﺷﻲ ﻣﺪ�� ﺑﺮ�� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
�����
�ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� �� �� ﻣﻮ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� ﻫﺎ�
ﺑﻴﺶ �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻧﺠﺎ� ���� �ﺳﺖ�
ﻧﻜﺎ� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ:
�ﻣﻀﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ:
�ﻣﻀﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
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ﺗﺎ�ﻳﺦ:
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ج -فرم بازرسي دورهاي از سايت شرکتهاي پرتونگاري صنعتي
تاريخ بازرسي:

نام بازرسين:
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
�� ��
ﺑﺎ��ﺳﻲ ����
نوع ﻓﺮ�
�-
واکنشي□
ﺳﺎﻳﺖشده□
ريزي
برنامه
بازرسي:

سرزده □

با اعالم قبلي□

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﻧﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
ﺳﺎﻳﺖمرکز:
وضعيت
مشخصات و
-1
ﺷﺮﻛﺖ
���� ��
ﺑﺎ��ﺳﻲ
ﻧﻮ� -ﻓﺮ�
�
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ��□ﺻﻨﻌﺘﻲﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ□
ﻫﺎ� ﺳﺮ���
��ﻛﻨﺸﻲ□
ﺷﺪ���□
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ�
ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
ﻧﺎ�
�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ:
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
-1
مرکز:
 1-1نام
ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ□
ﺳﺮ��� □
��ﻛﻨﺸﻲ□
ﻣﺮﻛﺰ:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﺷﺪ�□
ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﻧﻮ� 1ﻧﺎ�
-1
تلفنﻣﺮﻛﺰ:سايت:
آدرس و
�ﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
ﺳﺎﻳﺖ:
ﺗﻠﻔﻦ
� ����2-1
2-1
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� �� �� ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺎ��ﺳﻲ ����
ﻓﺮ�
ﻣﺮﻛﺰ:
 1--�21ﻧﺎ�
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
پرتوکاران
مشخصات
-2
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ �:ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻳﺖ:
1ﻧﺎ����� 2-
�ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ□
��ﻛﻨﺸﻲ□
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﺷﺪ�□
ﻣﺸﺨﺼﺎ�ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ�
ﻧﻮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ:
-2
ﺳﺮ��� □ﺷﻤﺎ�� ﺑﺎﺳﺮﻳﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ
�ﺿﻌﻴﺖ�
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎ� � ﻧﺎ�
ﺷﻤﺎ��
ﻣﺮﻛﺰ:
��ﻳﻤﺘﺮ ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﺳﻤﺖ
��ﻳﻒ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
 1-1ﻧﺎ� ﻣﺮﻛﺰ :ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
TLD
ﺳﺮﻳﺎ�
ﺷﻤﺎ��
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 � ���� 2-1ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎ� �
ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺷﻤﺎ��
ﺳﺎﻳﺖ:
ﺳﻤﺖ
��ﻳﻒ
��ﻳﻤﺘﺮ ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻧﺎ�
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
TLD
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺷﻤﺎ��
ﺳﺮﻳﺎ� ﻫﺸﺪ��
ﺷﻤﺎ��
�ﻫﻨﺪ�

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ� ﻫﺸﺪ��

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�ﻫﻨﺪ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﻧﺎ� �
��ﻳﻒ
ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ

ﺗﺎ�ﻳﺦ

ﺷﻤﺎ��
TLD

ﺳﻤﺖ

ﺷﻤﺎ��

��ﻳﻤﺘﺮ ﻗﺮ�ﺋﺖ

ﺳﺮﻳﺎ� ﻫﺸﺪ��
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

منابع پرتوﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
مشخصات
-3
ﻣﺪ�ﭘﺮﺗﻮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
���ﺑﻴﻦ
�� -3ﻳﻒ
���ﺑﻴﻦ
ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﻣﺪ� ���ﺑﻴﻦ
��ﻳﻒ
���ﺑﻴﻦ
 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ
�ﻳﺎ ﻓﺮ� ﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻴﻔﻲ ���ﺑﻴﻦ �ﺟﻮ� �����
ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﻣﺪ� ���ﺑﻴﻦ
��ﻳﻒ
�ﺟﻮ� �����
���ﺑﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻲ
ﻛﻨﺘﺮ�
آيا -ﻓﺮ�
�4ﻳﺎ
���ﺑﻴﻦ
کيفي�ﻳﻜﺲ
ﻣﻮﻟﺪ �ﺷﻌﻪ
ﻫﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
وجود
دوربين
کنترل
فرم
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ�ﺷﻌﻪ
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻣﻮﻟﺪ
�ﻳﻜﺲ ﻣﺪ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
��-4ﻳﻒ
�ﺟﻮ� �����
���ﺑﻴﻦ
��ﻳﻒﻛﻨﺘﺮ� ﻛﻴﻔﻲ
�ﻳﺎ ﻓﺮ�
ﻣﺪ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�ﻫﻨﺪ�
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲ

ﺷﻤﺎ��
ﺷﻤﺎ��
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎ��
���ﺑﻴﻦ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ﺑﺮ ���

ﻫﻠﺪ�
ﺷﻤﺎ��

ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ﺑﺮ ���

ﻫﻠﺪ�

ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ

���ﺑﻴﻦ ﺑﺎ �ﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻌﻠﻲ
ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
��ﺳﺎﻟﻲ
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ
���ﺑﻴﻦ ﺑﺎ �ﺧﺮﻳﻦ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
���ﺑﻴﻦ

�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ��ﺳﺎﻟﻲ

ﺷﻤﺎ��

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲ
ﺷﻤﺎ��

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻫﻨﮓ ﺑﺮ ���

ﻫﻠﺪ�

ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

دارد؟
���ﺑﻴﻦ

���ﺑﻴﻦ ﺑﺎ �ﺧﺮﻳﻦ
�ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ��ﺳﺎﻟﻲ
�� ﺣﺎ� ﻛﺎ�
ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ

ﺷﻤﺎ��
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺮﻳﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�
ﺷﻤﺎ��

ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�

�ﺳﺖ
ﻛﺎ�
�� ﺣﺎ� ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
�ﺳﺖ

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺮﻳﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�

�ﻳﻜﺲاشعه ايکس
مولد
 -4دستگاههاي
� -4ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� ﻣﻮﻟﺪ �ﺷﻌﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

�� ﺣﺎ� ﻛﺎ�
ﺷﻤﺎ��
��ﻳﻒ

ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�

ﻣﺪ�

ﺳﺎﻟﻢ �ﺳﺖ
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ �ﻟﺘﺎ�

�ﺳﺖ

ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺮﻳﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�
ﺑﻠﻪ

118

118

118

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ
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نگهداري موقت
مشخصات محل
ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻮﻗﺖ
-5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ
-5
ﺑﻠﻪ

ﺷﺮ�ﻳﻂ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

�ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ � ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� �ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ��� �� �ﺳﺘﺮ� �ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻮﻗﺖ
ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
ﻣﺤﻞ�ﻧﺒﺎ� ��
ﻣﺸﺨﺼﺎ���ﺧﻠﻲ
�-5ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﺷﺮ�ﻳﻂﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� �����ﻧﺲ � �ﻃﻔﺎ� ﺣﺮﻳﻖ �� �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�

ﺑﺎﺷﺪ���* ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
�ﺿﻄﺮ���
ﺣﺪ ﻫﺎ�
ﭘﺮﺗﻮ ��ﻳﺮﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻄﺮ���ﺷﻌﻪ
�ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ
ﻣﻨﺒﻊﻋﺎ��
ﻣﺸﺨﺼﺎ��ﻓﺮ��
ﻣﺤﻞ� �ﺳﺘﺮﺳﻲ
�ﻫﻨﮓ ��
�ﻳﺎ
ﻣﻮﻗﺖ
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ
ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﻲ
ﻣﺠﺎ�
ﻏﻴﺮ
�ﻓﺮ��
�ﺳﺘﺮ�
��
�ﻳﺎ ���
�-5ﻳﺎ
���� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
�ﻳﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﺧﻠﻲ �ﻧﺒﺎ� �� ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ � ﺷﺮ�ﻳﻂ
25ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
ﻣﺤﻴﻄﻲ
افراد 1ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﻤﺘﺮ ��
ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ���
س��اعتﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ�
در � ﻣﻘﺪ��
ميکروس��يورتﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ
محلﻧﮕﻬﺪ���
بيرونﻣﺤﻞ
�� ﺑﻴﺮ��
عادي
پرتوگيري
باش��د و�ﻓﺮ��مقدار
ﻛﻤﺘﺮ��کمتر از 25
ﺑﺎﻳﺪ بايد
نگهداري
�ﻫﻨﮓدز��در
**آهنگ
�ﺿﻄﺮ��� �� ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
ﻣﻲﻫﺎ�
ﺗﻠﻔﻦ
�� ﭘﺮﺗﻮ �
ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
�ﺷﻌﻪ
ﺧﻄﺮ
��ﻳﺎﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺎﺷﺪ�
�ﺳﺘﺮ�
ﺣﺮﻳﻖ
�ﻃﻔﺎ�
�����ﻧﺲ��
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﮔﺮ��.
�� ﺳﺎ�
ﺳﻴﻮ��

همواره کمتر از  1ميلي سيورت در سال گردد.

�ﻓﺮ�� ﻏﻴﺮ
�ﻳﺎ ��� ��
ﺑﺎﺷﺪ��ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�*
ﻣﻲ ﻋﺎ��
ﻣﺠﺎ��ﻓﺮ��
�ﺳﺘﺮﺳﻲ
�ﺳﺘﺮ�ﻣﺤﻞ
�ﻫﻨﮓ �� ��
�ﻳﺎ
�ﺳﺖ�
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
�
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﻈﺮﺷﺮ�ﻳﻂ
��
�ﻧﺒﺎ�
��ﺧﻠﻲ
ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ�ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�ﻣﺸﺨﺼﺎ�
�ﻳﺎ ���� �
�-6ﻳﺎ
ﺑﺎﺷﺪ�
�ﺳﺘﺮ�
ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻳﻖ ��
ﺑﻴﺮ�� �ﻃﻔﺎ�
�����ﻧﺲ �
ﻛﺎ�ﻛﺮ�  1ﻣﻴﻠﻲ
�ﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ��
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ���
ﻣﻲ 25
ﻛﻤﺘﺮ��
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ���� ��
*�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﻧﻮ� � ﻣﺪ�
ﺧﺮ��
ﺳﺎﻟﻢ
�ﺳﺘﺮﺳﻲ �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� �ﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�*
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ
ﻣﺤﻞﮔﺮ��.
ﺳﻴﻮ��������ﺳﺎ�

�ﻳﺎ ���� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� �� �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ �����
دزيمترهاي محيطي
 -6مشخصات
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ��  25ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻘﺪ�� ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮ� �ﻓﺮ�� ﻋﺎ�� ﻫﻤﻮ��� ﻛﻤﺘﺮ ��  1ﻣﻴﻠﻲ
��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ�ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺨﺼﺎ��� �� ﺑﻴﺮ��
� -*6ﻫﻨﮓ
ﺳﻴﻮ�� �� ﺳﺎ� ﮔﺮ��.
ﻧﻮ� � ﻣﺪ�

ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�

�ﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎ�ﻛﺮ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

ﺳﺎﻟﻢ

 -7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
 -6ﻣﺸﺨﺼﺎ� ��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻘﺪ�� �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� �ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�
ﺷﻤﺎ�� ﺳﺮﻳﺎ�
ﻧﻮ� � ﻣﺪ�

ﺧﺮ��

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
�ﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎ�ﻛﺮ�
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
ﺧﺮ��
ﺳﺎﻟﻢ

 -7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
ﺷﺪ�
ﻛﻨﺘﺮ�
ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ
�ﮔﺎﻫﻲ�ﻫﻨﮓ
-8ﻣﻘﺪ��
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ
�� ���ﺛﺒﺖ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

ﻣﻮﺿﻮ�شده
کنترل

ﺑﻠﻪ

ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ�
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
ﺷﻮ��(
)ﺛﺒﺖ
ﻣﻲ�ﺳﺖ�
ﺷﺪ�
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ���
)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��(
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺧﻴﺮ

ناحيه
تعيين
ﺷﺪ�
مرزبنديﻛﻨﺘﺮ�
ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� ﻧﺎﺣﻴﻪ
-7ﺗﻌﻴﻴﻦ
-7
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺗﺠﺎ�� �ﻫﻨﮓ �� �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻗﺪ�� �ﮔﺎﻫﻲ �����
�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
���ﺑﻴﻦﺷﺪ�
ﺳﻄﺢﻛﻨﺘﺮ�
���ﻧﺎﺣﻴﻪ
���ﻫﻨﮓ����ﻣﺮ�
�ﻫﻨﮓ ��
ﻣﻘﺪ��
ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �
�-8ﻳﺎ�ﮔﺎﻫﻲ
���ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
ﻧﮕﻬﺪ���
ﺛﺒﺖ�� ﻣﺤﻞ
���ﻫﻨﮓ ��
ﻣﻮﺿﻮ�
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� ﺷﻌﺎ� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ �ﻃﻼ� �����

�ﻳﺎ ﻣﺮ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�

�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺗﺠﺎ�� �ﻫﻨﮓ �� �� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻗﺪ�� �ﮔﺎﻫﻲ �����
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮ�ﻳﻨﮓ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �
�-8ﻳﺎ�ﮔﺎﻫﻲ
ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
���ﺑﻴﻦ
ﺛﺒﺖ��� ﺳﻄﺢ
���ﻫﻨﮓ ��
ﻣﻮﺿﻮ�ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ���ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ
������� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻗﺪ�� �ﮔﺎﻫﻲ �����
�ﻫﻨﮓ ��
ﻫﻨﮕﺎ�
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ��
ﺗﺠﺎ�� �ﻃﻼ�
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ���� ﺷﻌﺎ�
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

مونيتورينگ محيطي
پرتونگار
-8
ثبت���ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
���وﺳﻄﺢ
آگاهي���ﻫﻨﮓ ��
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
ﻣﻮﺿﻮعﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ���ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ

)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��(
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�
ﺷﻮ��(
)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��(

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺷﻮ��(
)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﺗﺠﺎ�� �ﻃﻼ�
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� ���� ﺷﻌﺎ�
������� �ﺳﺘﺎﻧﻪ �ﻗﺪ�� �ﮔﺎﻫﻲ �����
�ﻫﻨﮓ ��
ﻫﻨﮕﺎ�
�ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ��
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�
�ﻳﺎ

)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��(

�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� �ﻫﻨﮓ �� ��� ﺳﻄﺢ ���ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
119

)ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ��(

�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� �ﻫﻨﮓ �� �� ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ� �� ﺷﻌﺎ� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ �ﻃﻼ� �����

119

119
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�� ﻣﻲ
��ﺋﻤﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮ�
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ
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ﻫﻔﺘﮕﻲ
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ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﻟﻴﺴﺖ
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�ﺳﻴﻠﻪ �ﺧﺬ
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ﻋﻤﻠﻜﺮ�عملکرد
وضعيت
�-12ﺿﻌﻴﺖ
-12
ﺑﻠﻪ

ﺷﺮح

ﺧﻴﺮ

�ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ �����ﻧﺲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺮ�ﺑﻨﺪ� � ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ��� ﻛﺎﻣﻼ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻣﻼ� �ﻳﻤﻦ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ��
�ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪ��� ���ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ�
�ﻳﺎ ﻣﺪ��� � ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎ�� ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ �ﺳﺖ�
ﻧﻜﺎ� ﺣﺎﺋﺰ �ﻫﻤﻴﺖ:
�ﻣﻀﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮ�� ﺑﺎ��ﺳﻲ:
�ﻣﻀﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:

ﺗﺎ�ﻳﺦ:
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د -فرم بازرسي دورهاي از سنجشگرهاي پرتوي
تاريخ بازرسي:

نام بازرسين:
واکنشي □

نوع بازرسي :برنامهريزي شده □

سرزده □

با اعالم قبلي □

 -1مشخصات و وضعيت مرکز

� -ﻓﺮ� ﺑﺎ��ﺳﻲ ���� �� �� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ�

 1-1نام مرکز:

ﻧﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:

تلفن و فاکس:
مرکز،
ﻧﻮ� 2-1
ﺷﺪ� □
آدرس�ﻳﺰ�
ﺑﺎ��ﺳﻲ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺳﺮ��� □
��ﻛﻨﺸﻲ □

ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □

�ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
الکترونيکي:
پست
3-1 -1

ﻣﺮﻛﺰ:
ﺑﺎ��ﺳﻲ ���� �� �� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ�
ﻧﺎ� ﻓﺮ�
-�1-1

اشتغال □
ﻓﺎﻛﺲ:پروانه ثبت □ پروانه
ﺗﻠﻔﻦ �مجوز:
وضعيت
4-1
ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ:
2-1ﻧﺎ�
ﻣﺮﻛﺰ�
����
شماره پروانه:ﺑﺎ �ﻋﻼ� ﻗﺒﻠﻲ □
ﺳﺮ��� □
��ﻛﻨﺸﻲ □
□
ﺷﺪ�
�ﻳﺰ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ��ﺳﻲ:
ﻧﻮ�
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
ﭘﺴﺖ
3-1آيا مرکز داراي مجوز معتبر ميباشد؟
ﻣﺸﺨﺼﺎ� �
-14-1
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮ��ﻧﻪ □
ﭘﺮ��ﻧﻪ �ﺷﺘﻐﺎ� □
ﻣﺮﻛﺰ□
�ﺿﻌﻴﺖﺛﺒﺖ
ﻣﺠﻮ� :ﭘﺮ��ﻧﻪ
�ﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺮﻛﺰ:
ﻧﺎ�
1
�ﻳﺎ -1
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:
ﺷﻤﺎ�� ﭘﺮ��ﻧﻪ:
ﻣﺮﻛﺰ ����� ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
 ���� 2-1ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﻠﻔﻦ � ﻓﺎﻛﺲ:
ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���پرتوکاران
مشخصات
-2 -2
 3-1ﭘﺴﺖ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ:
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮ��ﻧﻪ □
مسئولين ﭘﺮ��ﻧﻪ �ﺷﺘﻐﺎ� □
ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺛﺒﺖ □
�1-2ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮ�:
4-1
مشخصات
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ�:
ﺷﻤﺎ�� ﭘﺮ��ﻧﻪ:
�ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ����� ﻣﺠﻮ� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
���� � ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﻤﺖ
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
ﻣﺴﺌﻮ�
ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﭘﺮ��ﻧﻪ
���ﻧﺪ� ﺳﻤﺖ

فاقد پروانه □

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

تاريخ اعتبار:

���� � ﺗﻠﻔﻦ

ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮ�
ﻣﺴﺌﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ
ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ���
 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ
���ﻧﺪ� ﭘﺮ��ﻧﻪ

��ﻳﻒ

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ � �ﺷﺘﻪ

�� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ

)�� ﺻﻮ�� ﻟﺰ��(

)ﺳﺎ�(

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� پرتوکاران
مشخصات ساير
2-2
 2-2ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﺎﻳﺮ
��ﻳﻒ

�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪ��

���� ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺷﻤﺎ�� ��ﻳﻤﺘﺮ ﻓﺮ��

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ��

�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪ��

���� ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺷﻤﺎ�� ��ﻳﻤﺘﺮ ﻓﺮ��

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ��

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ � �ﺷﺘﻪ

�� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺷﻌﻪ

)�� ﺻﻮ�� ﻟﺰ��(

)ﺳﺎ�(

ﻧﺎ� � ﻧﺎ� ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻲ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ� ﺑﺎ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ�ﺳﺎ� �� ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺻﺎ�� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ �� ﺷﺮ� �ﻫﻴﺪ:

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ� ﺑﺎ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� �� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ�ﺳﺎ� �� ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺻﺎ�� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ �� ﺷﺮ� �ﻫﻴﺪ:
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ردﻳﻒ

پرتويﺑﺴﺘﻪحاوي چشمه بسته
سنجشگرهاي
مشخصات
ﺣﺎ�� ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ�
-3ﻣﺸﺨﺼﺎ�
-3
ﻧﻮ�

ﻗﺪ��

ﭼﺸﻤﻪ

��ﻟﻴﻪ

ﭘﺮﺗﻮ��

ﺳﺮﻳﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ

ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻳﺎ

ﺳﺎﺧﺖ

�ﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

�ﺳﺘﮕﺎ�

ﭼﺸﻤﻪ

)(mCi

ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ

)ﭼﺸﻤﻪ(

ﻧﻮ�

ﻗﺪ��

ﺳﺮﻳﺎ�

�ﺿﻌﻴﺖ

ﭼﺸﻤﻪ

��ﻟﻴﻪ

ﭘﺮﺗﻮ��

)(mCi

ردﻳﻒ

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺣﺎ�� ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻳﺎ

ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

�ﺳﺘﮕﺎ�

ﭼﺸﻤﻪ
ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ

ردﻳﻒ

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺣﺎ�� ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ
�ﻫﻨﺪ�
ﺷﺘﺎ�
�
�ﻳﻜﺲ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ�
ﺳﺮﻳﺎ�
ﻗﺪ��
 -4ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﻧﻮ�
ﺳﺮﻳﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺟﺮﻳﺎ�
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
�ﻟﺘﺎ�
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
�ﺳﺘﮕﺎ�ﻳﺎ
ﺳﺮﻳﺎ��ﺳﺘﮕﺎ�
��ﻟﻴﻪ
ﭼﺸﻤﻪ
�ﺳﺘﮕﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﻣﺪ�� ﻣﺪ�
��ﻳﻒﻧﺎ� � ﻧﺎ�
ﺳﺎﺧﺖ)(mApﭼﺸﻤﻪ
))kVp
ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ
((mCi
ﭘﺮﺗﻮ��

)ﭼﺸﻤﻪ(

�ﺿﻌﻴﺖ
ﻧﺼﺐ
ﻣﺤﻞﻧﺼﺐ
ﻣﺤﻞ

�ﺳﺘﮕﺎ�
�ﺿﻌﻴﺖ
)ﭼﺸﻤﻪ(

مولدهايﻫﺎ ايکس و شتاب دهندهها
 -4مشخصات سنجشگرهاي پرتوي مجهز به
 -4ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ� �ﻳﻜﺲ � ﺷﺘﺎ� �ﻫﻨﺪ�
��ﻳﻒ

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻟﺘﺎ�

ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎ�

)(kVp

)(mAp

ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ

�ﺿﻌﻴﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎ� ��ﻳﻤﺘﺮ
 --45ﻣﺸﺨﺼﺎ�
ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺮﺗﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ� �ﻳﻜﺲ � ﺷﺘﺎ� �ﻫﻨﺪ� ﻫﺎ
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ�
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�ﺟﺮﻳﺎ��ﺿﻌﻴﺖ �ﺳﺘﮕﺎ�
ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﺳﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�
ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻟﺘﺎ�
ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�
��ﻳﻒ
�ﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﺳﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�
)(mAp
)(kVp
 -5ﻣﺸﺨﺼﺎ� ��ﻳﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

�ﺿﻌﻴﺖ �ﺳﺘﮕﺎ�

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�

دزيمتر محيطي
مشخصات
��ﻳﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
-5ﻣﺸﺨﺼﺎ�
-5
ﻧﺎ� � ﻣﺪ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺳﺮﻳﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ�

123

123

�ﺿﻌﻴﺖ �ﺳﺘﮕﺎ�

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ�
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�ﻳﻤﻨﻲايمني
ارزيابي
���-6ﻳﺎﺑﻲ
-6
ﺑﻠﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ
�ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ � ﻣﻘﺮ��� ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
����� )��ﺷﺘﻦ ﻗﻔﻞ �ﻳﻤﻨﻲ� ﺷﺎﺗﺮ� ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﻼﺋﻢ� ��ﭘﻮ� ﻋﻘﺐ� ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﺳﺮ�ﻳﺰ ﻣﺬ�� �(....
��� -6ﻳﺎﺑﻲ �ﻳﻤﻨﻲ
�ﻳﺎ �ﻫﻨﮓ �� �� ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ� �� ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﺎ ﺣﺪ��
ﺷﺮاﻳﻂ ����� )ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  500ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ��(
ﻣﻨﺪ�� �� ﻗﻮ�ﻋﺪ ﻛﺎ�� ��ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
��ﺣﺪ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �25ﻣﻘﺮ���
�ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ
ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺮ��
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ��
�� ﺑﺎﻻﺗﺮ ��
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ�)�ﻫﻨﮓ
ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻛﻨﺘﺮ� ﺷﺪ�
�ﻳﺎ ﻧﻮ�ﺣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ �� ﺑﺮ�ﺑﺮ
ﻋﻘﺐ�
��ﭘﻮ�
ﻋﻼﺋﻢ�
ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺷﺎﺗﺮ�
�ﻳﻤﻨﻲ�
ﻗﻔﻞ
)��ﺷﺘﻦ
�����
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﻪ ��� ﻣﻨﺎﺳﺐ �� ﺗﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ�
�(....
ﻣﺬ��
ﺳﺮ�ﻳﺰ
�ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ �ﺷﻌﻪ �� ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ��
ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ� �� ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﺎ ﺣﺪ��
�ﻳﺎ
�ﻫﻨﮓ�ﻧﻬﺎ��ﻣﻲ��ﺑﺎﺷﻨﺪ�
ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ��(
500
)ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
�����
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
��ﺣﺪ
ﻛﺎ��
ﻗﻮ�ﻋﺪ
��
ﻣﻨﺪ��
�ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ �ﻃﻼﻋﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ ﭘﺮ��ﻧﻪ� ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ��ﻳﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺎﺷﺪ(ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺮ��
ﻣﻴﻜﺮ�ﺳﻴﻮ��
ﺑﺎﻻﺗﺮ ��
)�ﻫﻨﮓ ��
ﻣﻲ ﺷﺪ�
ﻛﻨﺘﺮ�
ﻧﻮ�ﺣﻲ
�ﻳﺎ
� �� 25ﻟﺰ�ﻣﻲ
��ﺷﺘﻦ
ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ� )��
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
ﺳﺎﻟﻢ �
�ﺳﺖ�
ﮔﺮ�ﻳﺪ�
ﻛﻨﺘﺮ�
�ﻓﺮ��
ﺗﺮ��
��
ﻣﻨﺎﺳﺐ
���
ﺑﻪ
ﭘﺮﺗﻮ�
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ�
�ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ �ﻃﻼﻋﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ ﭘﺮ��ﻧﻪ� ﭘﺮﺗﻮﻛﺎ��� ﻣﺮﻛﺰ �����
��
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�ﻣﺤﻞ
ﺧﻄﺮﻣﻲ�ﺷﻌﻪ ��
ﻣﺠﻬﺰ�� ﺑﻪ�ﻧﻬﺎﻋﻼﺋﻢ
ﭘﺮﺗﻮ�
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ�
�ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ
)�� ﺻﻮ�ﺗﻲ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﻮ�� �
ﻣﻨﺎﺳﺐ
��ﻳﻤﺘﺮﻫﺎ� ﻓﺮ��
ﺑﺎﺷﻨﺪ�
ﻣﻲ
�ﻧﻬﺎ
ﻧﺰ�ﻳﻜﻲ�� �ﻟﺰ�ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
��ﺷﺘﻦ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
��ﻳﻤﺘﺮ
ﺑﻪ
ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﺮ��ﻧﻪ�
�ﺧﺬ
ﺟﻬﺖ
ﺷﺪ�
���ﺋﻪ
�� ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
�ﻳﺎ
�ﻃﻼﻋﺎ� ﻳﺎ ﭼﻨﺪ �ﺳﺘﮕﺎ� ﺳﻨﺠﺸﮕﺮ ﭘﺮﺗﻮ� ﺑﻨﺎ ﺑﺮ �ﻻﻳﻠﻲ �� ﺣﺎ�
ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺑﺎﺷﺪ(
�ﻟﺰ�ﻣﻲ
��
��ﺷﺘﻦ
ﻛﻪ
ﺻﻮ�ﺗﻲ
)��
ﺑﺎﺷﺪ�
ﻣﻲ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�
ﺳﺎﻟﻢ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﻣﻨﺪ�� �� ﻗﻮ�ﻋﺪ ﻛﺎ�� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
�����
ﭘﺮ��ﻧﻪ�
ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ
���ﺋﻪ ﺷﺪ�
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پیوست ها

پیوست  -1فرآیند صنایع
با بررس��ی اجمالی بر روی فرآیندهای مختلف صنایع نظیر فوالد ،لوله س��ازی یا صنایع نفت و گاز
می توان به نقش منابع پرتو در این صنایع پی برد .هر جا که سخن از اندازه گیری با دقت در شرایط

محیطی سخت ،یا شناسایی سریع و دقیق یک ترکیب و یا شناسایی عیوب داخلی قطعات در میان
است ،باید به دنبال یکی از کاربردهای پرتوی در صنعت گشت.
 -1فرآیند صنایع فوالد

اصط�لاح فوالد ( )Steelب��رای آلیاژهای آهن که تا حدود  1/5درصد کربن دارند و غالباً با فلزهای
دیگ��ر همراهند ،بکار میرود .خواص فوالد به درص��د کربن موجود در آن  ،عملیات حرارتی انجام
شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد.
اطالعات اولیه:
محصول کوره ذوب آهن چدن است که معموال دارای ناخالصی کربن و مقادیر جزئی ناخالصیهای
دیگر است که به نوع سنگ معدن و ناخالصیهای همراه آن و همچنین به چگونگی کار کوره بلند
ذوب آهن بس��تگی دارد .از آنجایی که مصرف عمده آهن در صنعت به صورت فوالد اس��ت ،از این
رو ،باید به روش مناس��ب چدن را به فوالد تبدیل کرد که در این عمل ناخالصیهای کربن و دیگر
ناخالصیها به مقدار ممکن کاهشیابند.
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امروزه فوالد خام عمدتاً به دو روش ذیل تولید می گردد:
روش اول :تهیه چدن مذاب در کوره بلند و س��اخت فوالد در کنورترهاي اکس��یژنی و ریخته گري
مداوم فوالد مذاب

روش دوم :ذوب قراضه یا آهن اسفنجی در کوره هاي قوس الکتریکی و ریخته گري مداوم مانند فوالد مبارکه

در فوالد مبارکه پودر س��نگ آهن انباشت ش��ده در واحد گندله سازي تبديل به گندله هاي پخته
کروي ش��کل شده و در واحد احياء مستقيم با از دست دادن اکسيژن خود به آهن اسفنجي تبديل
و سپس در کوره هاي قوس الکتريکي واحد فوالدسازي همراه با قراضه ذوب مي شود .فوالد مذاب
بعد از تخليه از کوره به واحد تصفيه ثانويه انتقال داده مي ش��ود و ترکيب شيميايي فوالد براساس
نياز مش��تريان س��اخته شده و سپس به ماش��ين هاي ريخته گري منتقل و به شمش هاي فوالدي
يا تختال تبديل مي گردد .تختال ها ،خنک و پرداخت ش��ده و به واحد نورد گرم منتقل و در آنجا
مجددا ً به کوره هاي پيش گرم ارسال شده و سپس طي مراحل مختلفي نورد مي شود و به صورت
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کالف هايي از ضخامت  1/5تا  1/6ميلي متر تبديل مي گردد که بخشي از آن به بازار عرضه شده
و مابق��ي به واحد تکميل نورد گرم ب��راي انجام عمليات تکميلي و تبديل کالف گرم به ورق گرم و
يا به واحد نورد س��رد جهت کاهش ضخامت تا  0/18ميلي متر براي توليد محصوالت س��رد ارسال
مي شود و بخشي از کالف هاي سرد توليد شده و به منظور توليد ورق هاي پوشش دار به خطوط
توليد قلع اندود ،گالوانيزه و رنگي وارد گرديده و پس از توليد ،بس��ته بندي ش��ده و آماده عرضه به
بازارهاي داخلي و خارجي مي شود.
انواع فوالد و کاربرد آنها:
از نظر محتوای کربن ،فوالد به سه نوع تقسیم می شود:
فوالد نرم :این نوع فوالد کمتر از  0/2درصد کربن دارد و بیش��تر در تهیه پیچ و مهره ،س��یم خاردار
و چرخ دنده ساعت و  ...بکار میرود.
ف��والد متوس��ط :این فوالد بین  0/2تا  0/6درصد کربن دارد و ب��رای تهیه ریل و راه آهن و مصالح
ساختمانی مانند تیرآهن مصرف میشود.
فوالد س��خت :فوالد س��خت بین  0/6تا  1/6درصد کربن دارد که قابل آب دادن است و برای تهیه
فنرهای فوالدی ،تیر ،وسایل جراحی ،مته و  ...بکار میرود.
از فوالدی که تا  0/2درصد کربن دارد ،برای ساختن سیم  ،لوله و ورق فوالد استفاده می شود .فوالد
متوس��ط  0/2تا  0/6درصد کربن دارد و آن را برای س��اختن ریل ،دیگ بخار و قطعات س��اختمانی
بکار میبرند .فوالدی که  0/6تا  1/5درصد کربن دارد ،سخت است و از آن برای ساختن ابزارآالت،
فنر و کارد و چنگال استفاده می شود.
ناخالصیهای آهن و تولید فوالد:
ی ش��ود ،چدن نامیده میش��ود ک��ه دارای مقادیری کربن ،گوگرد،
آهنی که از کوره بلند خارج م 
فسفر ،سیلیسیم ،منگنز و ناخالصیهای دیگر است .در تولید فوالد ،دو هدف دنبال میشود:
 -1سوزاندن ناخالصیهای چدن
 -2افزودن مقادیر معین از مواد آلیاژ دهنده به آهن
منگنز ،فسفر و سیلیسیم در چدن مذاب توسط هوا یا اکسیژن به اکسید تبدیل میشوند و با کمک
ذوب مناسبی ترکیب شده ،به صورت سرباره خارج میشوند .گوگرد به صورت سولفید وارد سرباره
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میش��ود و کربن هم می سوزد و منوکس��یدکربن ) (COیا دیاکسید کربن ) (CO2در می آید.
چنانچه ناخالصی اصلی ،منگنز باش��د ،یک کمک ذوب اس��یدی که معموالً دیاکس��ید سیلس��یم
) (SiO2است ،بکار میبرند:
 MnO + SiO2 -------> MnSiO3و چنانچه ناخالصی اصلی ،سیلس��یم یا فس��فر باش��د (و
معموالً چنین اس��ت) ،یک کمک ذوب بازی که معموالً اکس��ید منیزیم ) (MgOیا اکسید کلسیم
ی کنند.
) (CaOاست ،اضافه م 
MgO + SiO2 -------> MgSiO2
6MgO + P4O10 -------> 2Mg3(PO4)2
کوره تولید فوالد و جدا کردن ناخالصیها:
معموالً جداره داخلی کوره ای را که برای تولید فوالد بکار میرود ،توسط آجرهایی که از ماده کمک
ذوب س��اخته ش��ده اند ،می پوشانند .این پوشش ،مقداری از اکسیدهایی را که باید خارج شوند ،به
ی کند .برای جدا کردن ناخالصیها ،معموالً از روش کوره باز اس��تفاده می کنند .این
خود جذب م 
کوره یک ظرف بشقاب مانند دارد که در آن  100تا  200تن آهن مذاب جای میگیرد .باالی این
ظرف ،یک سقف مقعر قرار دارد که گرما را روی سطح فلز مذاب منعکس می کند .جریان شدیدی
از اکسیژن را از روی فلز مذاب عبور میدهند تا ناخالصی های موجود در آن بسوزند .در این روش
ناخالصی ها در اثر انتقال گرما در مایع و عمل پخش به س��طح مایع می آیند و عمل تصفیه ،چند
ع آوری کرده ،به کوره
س��اعت طول می کش��د .البته مقداری از آهن ،اکسید می شود که آن را جم 
بلند باز میگردانند.
روش دیگر جدا کردن ناخالصی ها از آهن:
در روش دیگری که از همین اصول شیمیایی برای جدا کردن ناخالصی ها از آهن استفاده میشود،
آه��ن م��ذاب را همراه آهن قراضه و کمکذوب در کورهای بش��که مانند که گنجایش  300تن بار
را دارد ،می ریزند .جریان ش��دیدی از اکس��یژن خالص را با سرعت مافوق صوت بر سطح فلز مذاب
هدایت میکنند و با کج کردن و چرخاندن بش��که ،همواره س��طح تازهای از فلز مذاب را در معرض
اکسیژن قرار میدهند .اکسایش ناخالصیها بسیار سریع صورت میگیرد و وقتی محصوالت گازی
ی زنند ،به طوری که آهن ته ظرف ،رو میآید.
مانند  CO2رها میش��وند ،توده مذاب را به هم م 
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دمای توده مذاب ،بی آنکه از گرمای خارجی اس��تفاده شود ،تقریباً به دمای جوش آهن میرسد و
در چنین دمایی ،واکنش ها فوقالعاده سریع بوده ،تمامی این فرایند ،در مدت یک ساعت یا کمتر
کامل میشود و معموالً محصولی یکنواخت و دارای کیفیت خوب بدست می آید.
تبدیل آهن به فوالد:
آهن مذاب تصفیه ش��ده را با افزودن مقدار معین کربن و فلزهای آلیاژ دهنده مثل وانادیم ،کروم،
تیتانیم ،منگنز و نیکل به فوالد تبدیل میکنند .فوالدهای ویژه ممکن است مولیبدن ،تنگستن یا
فلزهای دیگر داش��ته باشند .این نوع فوالدها برای مصارف خاصی مورد استفاده قرار میگیرند .در
دمای زیاد  ،آهن و کربن با یکدیگر متحد ش��ده ،کربید آهن ) (Fe3Cبه نام “س��مانتیت” تشکیل
ی دهند .این واکنش ،برگشتپذیر و گرماگیر است:
م
 Fe3C <------گرما Fe + C3 +هرگاه فوالدی که دارای س��مانتیت اس��ت ،به کندی سرد ش��ود ،تعادل فوق به سمت تشکیل آهن
و کربن ،جابجا ش��ده ،کربن بهصورت پولک های گرافیت جدا می ش��ود و به فلز ،رنگ خاکستری
می دهد .برعکس ،اگر فوالد به س��رعت سرد شود ،کربن عمدتاً به شکل سمانتیت که رنگ روشنی
دارد ،باق��ی میماند .تجزیه س��مانتیت در دم��ای معمولی به اندازهای کند اس��ت که عم ً
ال انجام
نمی گیرد .فوالدی که دارای س��مانتیت است ،از فوالدی که دارای گرافیت است ،سخت تر و خیلی
شکننده تر است .در هر یک از این دو نوع فوالد ،مقدار کربن را می توان در محدوده نسبتاً وسیعی
تنظیم کرد .همچنین ،میتوان مقدار کل کربن را در قسمتهای مختلف یک قطعه فوالد تغییر داد
و خواص آن را بهتر کرد .مث ً
ال بلبرینگ از فوالد متوس��ط س��اخته ش��ده است تا سختی و استحکام
داش��ته باش��د و لیکن سطح آن را در بس��تری از کربن حرارت میدهند تا الیه نازکی از سمانتیت
روی آن تشکیل گردد و بر سختی آن افزوده می شود.
 -2فرآیند صنایع سیمان
واژه س��یمان به هر نوع ماده چس��نده ای اطالق می ش��ود که قابلیت به هم چس��باندن و یکپارچه
کردن قطعات معدنی را دارا باشد .در شاخه مهندسی عمران سیمان یک فراورده ی شیمیایی است
که از ترکیبات پخته ش��ده و گداخته ش��ده اکسید کلسیم ،اکسید سیلیس��یم ،اکسید آلومینیوم و
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اکسید آهن تشکیل شده است.

این ماده (س��یمان) در اختالط به ش��ن و ماسه وآب سفت و سخت شده و جسم یکپارچه ای به نام

بتن را تشکیل می دهد.
خط تولید سیمان

مرحله اول :آماده کردن مواد خام از معدن

مواد اولیه تولید س��یمان اکس��یدهای کلسیم ،سیلیس��یم ،آلومنیوم و آهن می باشد که عمدتاً در
سنگ آهک و خاک رس وجود دارد .برای تهیه سیمان پرتلند ،ابتدا سنگ آهک از معدن استخراج
ش��ده و آن را به وس��یله کامیون به محل کارخانه حمل می کنند و به قطعات حدود  ۲۵میلی متر
می شکنند.
مرحله دوم :آسیاب مواد
س��عی می شود در خاک رس مورد استفاده شده همه اکس��یدهای مورد نیاز وجود داشته باشد ،با
این وجود اگر مقدار یک یا چند اکس��ید از میزان مورد نیاز کمتر باش��د ،با اضافه کردن مواد الزم از
اکس��ید مورد نظر ،نس��بت ها اصالح شده و این مواد هم همراه آهک آسیاب شده و به صورت پودر
در می آیند.
نس��بت مواد خام در آزمایش��گاه تجزیه و تحلیل ،قبل از ورود به کوره سیمان پزی کنترل و تنظیم
می شود .جهت تجزیه از دستگاه تجزیه به روش  XRFاستفاده می گردد.

مرحله سوم :مخلوط کردن مواد

مواد خام به روش خشک ،به وسیله غلطک خرد و مخلوط شده و وارد کوره سیمان پزی می شوند.
مرحله چهارم :کوره پیش گرم کن
در این مرحله مواد خام به صورت گرد از باال وارد کوره ش��ده و از طرف دیگر (پایین کوره) ش��عله
دمیده می ش��ود ،مواد خام به آهس��تگی از دهنه به ته کوره س��ر می خورند و به تدریج دما زیاد
می شود .دما از  ۱۰۰درجه تا  ۸۰۰درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند.
مرحله پنجم :کوره سیمان پزی
در قسمت کوره ،دانه های مواد در حرارت حدود  ۱۵۰۰درجه سانتی گراد نزدیک نقطه ذوب ،عرق
کرده و به هم می چسبند و به صورت کلینکر در می آیند .جهت اطمینان از مقدار مواد وارد شده
در کوره و کنترل سطح موتد پرکننده از دستگاه سطح سنج پرتوی استفاده می گردد.
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مرحله ششم :خنک کردن کلینکر
در انتهای کوره ،به کمک دس��تگاه خنک کننده (به وس��یله عبور هوای سرد یا جریان آب) کلینکر
س��رد می ش��ود و برای ذخیره کردن انرژی حرارت بازیافت می شود و حرارتی که از کلینکر خارج
می شود دوباره به گردش درآمده و به کوره پیش گرم کن می رود.
آهس��ته س��رد کردن کلینکر باعث گس��ترش س��اختمان بلوری کانه ها می ش��ود و بلورها بزرگتر
می ش��وند و انرژی بیشتری برای خرد کردن نیاز دارد ولی اگر سریع سرد شود بلورهای ریز دارد و
مقاومت سیمان هم بیشتر خواهد بود.
مرحله هفتم :آسیاب کلینکر ها
در این مرحله کلینکرها به وسیله گوی های فلزی آسیاب می شوند و در نهایت حدود  %۲گچ برای
تسریع گیرش سیمان اضافه می شود و سیمان پرتلند به وجود می آید.
مرحله نهایی :بسته بندی و حمل و نقل
بعد از آسیاب ،سیمان ها وارد سیلو شده و منتظر حمل و نقل شده و به صورت فله یا بسته بندی
شده توسط کامیون ها ،راه آهن و یا کشتی حمل شده و به دست مصرف کننده ها می رسند .جهت
کنترل میزان پرشدگی سیلو از دستگاه سطح سنج پرتوی استفاده می گردد.
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-3فرآیند صنایع لوله سازی
لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطالق می شود .توليد لوله
به طور كلي به دو روش عمده صورت مي گيرد كه عبارتند از درزجوش و بدون درز لوله درزجوش
با ش��كل دادن س��رد ورق و سپس جوشكاري دولبه ورق توسط روش هاي فركانس باال ،زير پودري
و غيـره توليد مي گردد .جهت اندازه گیری و کنترل ضخامت ورق از دستگاه ضخامت سنج پرتوی
اس��تفاده می گردد .همانگونه که در ش��کل زیر مشاهده می گردد ،جهت اطمینان از کیفیت لوله و
ع��دم وجود عیوب مهم در انته��ای خط تولید آزمایش های غیر مخرب بر روی آن انجام می گیرد.
یک��ی از روش ه��ای رایج در آزمایش های غیر مخرب ،رادیوگرافی صنعتی می باش��د .لوله بي درز
با اس��تفاده از بلوم يا اس��توانه فوالدي به ابعاد مختلف و عمليات سوراخكاري و كششي گرم توليـد
مي ش��ـود كـه به دليل عدم وجود منطقه جوش و تنشهاي پس��ماند از همگني بهتري در ساختار
لوله برخوردار اس��ت كه اين امر باعث مقاومت بهتر لوله ها در برابرخوردگي ،محيط هاي با ش��رائط
حاد و غيره مي گردد.
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تولید لوله چدن نشکن به روش ریخته گری گریز از مرکز
در ای��ن فراین��د جریان مذاب از طریق بارریز و ناودانی به درون قالب لوله که دارای س��رعت باالی
گردش محوری بوده ،ریخته ش��ده و مذاب ش��کل لوله را به خود گرفته و به دلیل وجود جریان آب
خنک کننده در اطراف قالب س��ریعاً منجمد ش��ده و س��پس لوله ریخته گری ش��ده از قالب خارج
می گردد.
لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطالق می شود.

جهت افزایش خواص مکانیکی از جمله ازدیاد طول نس��بی ،چقرمگی و کاهش سختی ،لوله ای که
از قالب بیرون آمده به س��مت کوره عملیات حرارتی (آنیلینگ) هدایت ش��ده تا در این کوره تحت
سیکل حرارتی تعریف شده ای ،قرار گیرد .این عملیات باعث کاهش تنشهای داخلی لوله و افزایش
قابلیت ماشین کاری و برشکاری آن می گردد.
در ادامه عملیات تکمیل کاری روی محصول ش��امل اعمال انواع پوش��ش های داخلی مانند سیمان
و پوش��ش های خارجی مانند فلز روی و رنگ بیتومن قرار گرفته و لوله چدن نش��کن طبق الزامات
استاندارد  ISO 2531تولید می گردد.
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 4-3فرآیند صنایع نفتی
صنایع نفتی ،بخش��ی از صنایع شیمیایی اس��ت که فرآوردههای شیمیایی را از مواد خام حاصل از
ی کند.
نفت یا گاز طبیعی تولید م 

اقوام متمدن دوران باس��تان ،به ویژه س��ومری ها و آش��وریها و بابلیها ،در حدود چهار هزار و

پانصد سال پیش در سرزمین میان رودان (محل عراق کنونی) با برخی از مواد نفتی که در دریاچه
قیر بدس��ت میآمد ،آش��نایی داش��تند .آنان از خود قیر به عن��وان ماده غیر قابل نفوذ ،اس��تفاده
می کردند .رومیها و یونانیها نیز مواد قیری را برای غیر قابل نفوذ کردن بدنه کش��تی ها به کار
میبردند .همچنین برای روش��نایی و گرم کردن نیز از آن بهره میجس��تند .با توسعه و پیشرفت
تکنولوژی حفاری در اواس��ط قرن نوزدهم و تکنولوژی تقطیر و پاالیش نفت در اواخر قرن نوزدهم

و اس��تفاده از آن در موارد غیر سوختی ،جهش حیرتآوری بوجود آمد .به طوری که امروزه صنایع

پتروشیمی نفش اساسی و بنیادی در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.

امروزه فرآوردههای نفتی عالوه بر مصرف در زمینه س��وخت وس��ایل نقلیه ،روغن موتور و غیره ،در
تهیه بس��یاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسایط نقلیه ،نقش ارزندهای دارد .فرآوردههای نفتی در
تهیه سوخت موشکهای هدایت کننده ،سفینههای فضایی و ماهوارهها و حتی در ساخت بسیاری
از قطع��ات داخلی آنها کاربرد اساس��ی دارد .ماده اولیه بیش��تر داروها و حتی آنت��یبیوتیک ها از
ترکیبات نفتی مشتق میشود .دید کلی صنایع پتروشیمی ) ،(Petrochemical industryبخشی
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از صنایع ش��یمیایی اس��ت که فرآورده های ش��یمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی
تولید می کند .تا پیش از وارد ش��دن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان ،مواد شیمیایی مورد
نیاز ،بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می آمد .اما در اوایل قرن بیستم نفت خام
و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان ،اهمیت حیاتی و
روز افزونی پیدا کردهاست.

ترکیبات عمده موجود در نفت خام
ترکیبات عمده موجود در نفت خام عبارتند از :هیدروکربنهای س��یر ش��ده زنجیری به فرمول کلی
 ،CnH2n+2هیدروکربنهای س��یر ش��ده حلقوی به فرمول عمومی  CnH2nکه اصطالحاً آن را
نفتن گویند و هیدروکربنهای سیرنشده زنجیری اتیلن و استیلن .هرچه درصد تشکیل دهندههای
نفت در دماهای پایین بیش��تر باشد ،مرغوبیت آن بیشتر است .گازهای طبیعی ،بخش گازی شکل
مواد نفتی اس��ت که همراه با نفت خام در مخازن زیرزمینی وجود دارد و یا از تقطیر نفت خام در
پایینتر از  200Cبدست می آید .گازهای طبیعی ،مخلوطی طبیعی از گازهای متان (قسمت عمده
حدود  ۸۵درصد پروپان ،بوتان ،منواکسیدکربن و هیدروژن گاز سنتز) همراه با مقداری دودهاست.

مصرف عمده آن در کش��ورهای غیر صنعتی به عنوان یک ماده س��وختی است .ولی در کشورهای

صنعتی از آن در تهیه بس��یاری از فرآورده های ش��یمیایی و صنعتی بسیار مفید و ضروری استفاده
ی کنند.
م

صنايع پتروش��يمي در ايران قدمتي در حدود ربع قرن دارد .اولين سارمان نسبتاً متشكل براي اين

منظور بنگاه ش��يميايي وابس��ته به وزارت اقتصاد بود .عمده ترين فعاليت اين بنگاه ايجاد كارخانه

كود ش��يميايي مرودش��ت فارس در س��ال  1338بود تا اينكه در س��ال  1343طبق قانون ،كليه
فعاليت هايي كه به عنوان ايجاد و توس��عه صنايع پتروشيمي توسط واحدهاي تابعه وزارت خانه ها
و س��ازمان هاي مختلف دولتي انجام مي شد ،در ش��ركت ملي نفت ايران متمركز گرديد و شركت
مزبور براي تأمين اين منظور ش��ركتي فرعي به نام ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي را تأسيس كرد.
هدف اصلي اين ش��ركت توليد فرآورده هاي پتروش��يمي و شيميايي و فرآورده هاي فرعي از نفت و
مشتقات نفتي و گاز طبيعي و ساير مواد خام اعم از آلي و معدني است .بدين ترتيب كه با استفاده
از هيدروكربورهاي نفتي كه به حد وفور در ايران موجود است و يا از استخراج نفت حاصل مي شود
و س��اليان متمادي به صورت مواد زائد و بال مصرف س��وزانده مي شد طبق اصول و موازين علمي-
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صنعت��ي بهره برداري نموده و از اتالف آنها جلوگيري به عمل آورد .براس��اس بررس��ي هايي كه ار
س��ال  1364آغاز شده است ،معيار ارزيابي مواد پتروش��يمي به صورت ده عامل مورد تصويب قرار
گرف��ت و به دنبال آن در زمينه مجموعه فرآورده ه��اي مورد نياز نيز مطالعاتي صورت پذيرفته كه
اين دس��ته شامل مواد مياني ،مواد شيميايي ،پالس��تيك ها ،الستيك ها ،الياف مصنوعي ،كودهاي
شميايي و سموم است.
موارد مصرف فرآورده هاي پتروشيمي
لوازم خانگي:

بدنه يخچال ،ميز ،صندلي ،بدنه انواع دس��تگاه هاي برقي خانگي ،دستكش ،موكت ،چمدان ،كيف،
مواد داروئي ،شيشه ،چرم ،شوينده ها ،كفپوش
پالستيك:
انواع بطري ،ظروف خانگي ،كليد و پريز
انواع روكش ها:
روكش سيم و كابل ،نوارهاي پوشش لوله ،روكش چوب ،روكش كاغذ ،روكش چرم
الياف مصنوعي:
انواع پارچه پالستيكي ،گوني ،طناب
فيلم:
انواع كيسه هاي پالستيكي براي مصارف خانگي ،بسته بندي ،كشاورزي ،داروئي و صنعتي
لوازم بهداشتي:
سرنگ ،وسايل حمام و دستشويي ،شيرآالت بهداشتي
اسفنج:
انواع عايق ،بسته بندي ،مصارف خانگي ،ميز و صندلي
اتومبيل:
قطعات مختلف ماشين مثل روكش صندلي ،سپر ،داشبورت ،تاير و تيوب
قطعات پالستيكي:
انواع قطعات پالس��تيكي در دستگاه هاي صنعتي ،چرخ هاي گردنده ،پيچ و مهره ،قطعات هواپيما،
پروانه هواكش
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لوله:
انواع و اقسام لوله براي مصارف گوناگون ،آب و گاز ،فاضالب ،مواد شيميايي ،اتصاالت مختلف لوله
كودهاي شيميايي و سموم:
كودهاي فسفاته ،ازته ،پتاسه و سموم دفع آفات نباتي
رنگ ها و چسب ها:
انواع رنگ ها و چسب ها براي مصارف خانگي و صنعتي
پلی اتیلن
ش��یمی ماکرومولکوله��ا (پلیمره��ا) ب��رای اولی��ن ب��ار توس��ط مطالع��ات و تحقیقات پروفس��ور
 H.Staudingerدر بی��ن دو جنگ جهانی اول و دوم پا به عرصه وجود گذاش��ت و مانند س��ایر
ایده های نوین با نظریات انتقادی شدید مواجه گشت که اکنون همگی فراموش شده اند مگر آنهایی
که از آن پشتیبانی کردند و این علم را به ترقی افتخار آمیز امروز رسانیدند .این علم به کارشناسان

ش��یمی آلی این امکان را داده اس��ت که بتوانند تعداد بس��یار متنوعی از پلیمرها را از طریق سنتز
بدست بیاورند.
اتیلن (اتن) با فرمول  H2C=HC2بیش��ترین حجم را در تولید بس��یاری از ترکیبات پتروش��یمی
دارد .اتیلن س��بک ترین الفین اس��ت،که گازی بی رنگ ،قابل اشتعال و با بویی تقریباً شیرین است.
پلی اتیلن پلیمری است که از اتیلن درست می شود .انواع زیادی از پلی اتیلن وجود دارد ،تفاوت ها
عمدتاً از ش��اخه هایی که طبیعت مواد را تغییر می دهد ناش��ی می ش��ود .در حالت جامد ،وجود
شاخه ها و نقص ها سطح کریستالی شدن را کاهش می دهد.

تقسیم بندی اساسی پلی اتیلن عبارت است از:
▪  HDPEپلی اتیلن با دانسیته باال
▪  LDPEپلی اتیلن با دانسیته پایین
▪  LLDPEپلی اتیلن سبک خطی
▪  VLDPEپلی اتیلن خیلی سبک
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▪  COPOLYMERSکوپلیمرهای اتیلن -ونیل استر
▪  IONOMERSیونیمرها
▪  XLPEپلی اتیلن با اتصاالت عرضی
رزین های پلی اتیلن با دامنه وسیعی از ویژگی های فیزیکی ،باعث تولید تعداد زیادی از محصوالت
می شود.
به دلیل آنکه  LLDPEنقطه ذوب پایین دارد و از نظر شیمیایی مقاوم است از طریق تکنیک های
معمولی قابل تبدیل است.
 )۱ساختن فیلم :بیشترین  LLDPEتولید شده در جهان به فیلم نازک تبدیل می شود که اعم از
دمیدن مذاب ( )melt blownو ریخته گری مذاب است.
 )۲ش��کل دهی تزریق��ی ( :)Injection moldingاین روش برای تولید موادی با اش��کال پیچیده
اس��تفاده می شود .ماشین شکل دهی شامل دو قسمت است :یک واحد تزریق (یک رآکتور) و یک
واحد ( clampیک قالب)
 )۳شکل دهی دمیدنی ( ،)Blow moldingبطری ها و ظرف های ساده در مقادیر زیاد با تکنولوژی
شکل دهی دمیدنی ساخته می شود.
 )۴شکل دهی چرخشی ( ،)rotational moldingظرف های بزرگ و بعضی اسباب بازی ها با این
روش ساخته می شوند.
 )۵اکس��تروژن ( )extrusionکاربردها ی اکستروژن شامل  pelletizationمواد  LLDPEپس از
س��اخت فیلم ضخیم ،ورقه ،لوله tubing ،و س��یم های عایق است .همچنین اکسترودهای تکمیل
یافته به منظور پوشاندن سیم ها و کابل ها با الیه  LLDPEمورد استفاده قرار می گیرند.
بزرگترین بازار فیلم  LLDPEبازار کیف اس��ت .چون فیلم  LLDPEمقاومت کش��ش باال دارد و
در برابر پارگی مقاوم اس��ت قادر اس��ت با فیلم  HDPEدر بس��یاری از کاربردها رقابت کند .چون
کیف های س��اخته شده از فیلم های نازک  LLDPEمقاومت کششی بسیار عالی ،مقاومت در برابر
سوراخ شدن و مقاومت مهر شدن ( )sealدر فشارهای کم را دارد می توانند برای بسته بندی و یا
به عنوان کیف جیبی کیف خشک شویی و لباس خشک شویی و کیف یخ مورد استفاده قرار گیرد.
حجم مهمی از فیلم  LLDPEبرای تولید مواد بس��ته بندی در س��ایز بزرگ برای غذا (مثل س��اک
بقالی) و منسوجات استفاده می شود .ضمناً در صنعت و کشاورزی نیز کاربرد دارد.
قالبگی��ری تزریق��ی دومین بازار بزرگ  LLDPEاس��ت .بیش ار نیم��ی از  LLDPEمصرفی در
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کاربردهای قالبریزی شده ،برای سیم منازل استفاده میشود.
سیم منازل  LLDPEنسبت به  LDPEسفتتر ،دارای مقاومت بیشتر در برابر ضربه و تغییر شکل
در دماهای باال اس��ت و قدرت  impactآنها در دمای پایین از پلی پروپیلن برتر اس��ت .در نتیجه
ظروف ساخته شده از  LLDPEجالی خیلی عالی و  warpageپایین دارد .به همین ترتیب ظروف
زباله و ظروف صنعتی س��اخته شده از  LLDPEاستحکام استثنایی دارد و می تواند در برابر جا به
ل دهی تزریقی برای  LLDPEبا ترکیب یکنواخت
جایی های خشن مقاومت کند .کاربردهای شک 
(پالستومر) شامل پوششهای شفاف برای ظروف خانگی و ماسک صورت برای کار با اکسیژن است.
کاربرده��ای  Blow molded ,Rotationaly molded، LLDPEق��ادر اس��ت ت��ا با محصوالت
گران تر از قبیل ( cross-linkedش��بکهای شده) و  rubber-modified PEرقابت کنند .بنابراین
انواع زیادی از کاالها از ذرات ترکیب ش��ده ( )moldedبا س��اختار پیچیده از رزین های LLDPE

س��اخته می ش��ود که از جمله می توان اس��باب بازی ،ظ��روف بزرگ با لبههای گ��رد ،تانک های
کشاورزی و نگهداری آب را نام برد.
ویژگیه��ای  LLDPEدر س��اخت لوله نیز نقش مهمی ایفا می کن��د .لوله های  LLDPEنه تنها
انعطاف پذیری الزم ،مقاومت باال در برابر ترکبدگی و مقاومت در برابر شکست تنش محیطی باالیی
دارد ،بلکه تغییر ش��کل حرارتی آن بیش��تر از  LDPEو بعضی درجه های  HDPEاس��ت .لوله ی
 LLDPEبرای لوله کشی قطره ای ،لوله ی استخرهای شنا ،لوله های خرطومی منازل و غیره بکار
می رود .به دلیل خلوص ،ش��فافیت و انعطاف پذیری ( LLDPEبا ترکیب یکنواخت) و ،VLDPE
این مواد جایگزین  PVCدر بعضی کاربردها از جمله کاربردهای دارویی از تیوب شده است.
 LLDPEبه طور گس��ترده برای س��یم و پوش��ش کابل در صنعت برق و تلفن اس��تفاده می شود.
پوش��ش به ویژگی هایی از قبیل انعطاف پذیری ،کشش ،دمای ش��کنندگی پایین ،مقاومت باال در
برابر خراش��یدگی ،و خواص دی الکتریک باال نیازمند اس��ت که برای رزین های  PEمعمولی است.
سیم پوشیده شده با  LLDPEبه طور گسترده در توزیع برق با ولتاژ پایین ،اتصال کابل های قدرت
زیرزمینی ،ش��بکه های ارتباطی و اطالع رسانی ،س��یم کشی خودرو و لوازم خانگی به کار می رود.
همچنین حجم مهمی از  LLDPEدر بعضی کاربردهای الکتریکی مثل
 accessory panels jacketing, moldedو ورقه های نیمه هادی استفاده می شود.
 MDPEپلی اتیلن با دانسیته متوسط است.
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کاربرد
پلیاتیل��ن کاربرد فراوانی در تولید انواع لوازم
پالس��تیکی مورد اس��تفاده در آش��پزخانه و
صنایع غذایی دارد .از  LDPEدر تولید ظروف
پالس��تیکی س��بک و همچنین کیس��ه های
پالستیکی اس��تفاده میش��ود ،HDPE .در
تولید ظروف ش��یر و مایعات و انواع وس��ایل
پالس��تیکی آش��پزخانه کاربرد دارد .در تولید
لول��ههای پالس��تیکی و اتصاالت لولهکش��ی
معموالً از  MDPEاستفاده میکنند.
 LLDPEب��ه دلی��ل ب��اال ب��ودن می��زان
انعطاف پذیری در تهیه انواع وسایل پالستیکی

ﻟﻮﻟﻪ � ﭘﻠﻲ �ﺗﻴﻠﻨﻲ

انعطافپذیر مانند لولههایی با قابلیت خم شدن کاربرد دارد .اخیرا ً پژوهش های فراوانی در تولید
ن هایی با زنجیر بلند و دارای ش��اخه های کوتاه انجام ش��ده اس��ت .این پلی اتیلنها در
پلی اتیل 
اصل  HDPEبا تعدادی شاخههای جانبی هستند .این پلی اتیلن ها ترکیبی ،استحکام  HDPEو
انعطافپذیری  LDPEرا دارند.
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