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 :هدف-1

هدف اين مجموعه، مشخص نمودن معيارهاي حفاظتي بمنظور حصول اطمينان از عدم تجاوز از حدود دز 

 و رعايت اصل حداقل )1 و پيوست4-2-5قسمت (مشخص شده در استانداردهاي پايه حفاظت دربرابر اشعه 

  . مي باشدراديوگرافي صنعتي در (ALARA)موجه شدني 

راديوگرافي  تجهيزات، روشهاي اجرائي استفاده ازراديوگرافي صنعتي فيزيكي براي ضوابطاين مجموعه مبين 

  . مراقبت هاي پرتويي استضوابط و صنعتي

 با شرايط گوناگون كاري را تضمين خواهد تيراديوگرافي صنع ايمن عملياتآگاهي و استفاده از اين مجموعه ، 

  .كرد

  

  : كاربرد دامنه-2

 در زمينه كاربرد هاي 1368اين مدرك در راستاي اجراي قانون حفاظت دربرابر اشعه كشور مصوب سال :2-1

همچنين اين مدرك بعنوان مبنائي جهت مشخصات تجهيزات و رويه هاي . پرتونگاري صنعتي تهيه شده است

  .ستفاده ايمن از تجهيزات پرتونگاري صنعتي تدوين گرديده استكاري جهت ا

مدرك حاضر در مورد تجهيزات پرتونگاري صنعتي كه  با استفاده از پرتوهاي ايكس توليد شده توسط :2-2

دستگاه هاي الكترونيكي يا  پرتوهاي ناشي از چشمه هاي راديواكتيو و بمنظور ايجاد تصوير از ساختار داخلي 

  . د استفاده قرار مي گيرند كاربرد داردمواد مور

 كه در آنها با استفاده از پرتوها اقدام به سنجش يك كميت سنجيمدرك حاضر در مورد دستگاه هاي :2-3

قواعد كار با پرتو در كاربرد . كميت مانند ضخامت مواد مي گردد و هدف تصوير برداري از ماده نيست نمي باشد

  .اگانه از طرف واحد قانوني تهيه شده استدر اين زمينه جدكميت سنجها 

مدرك حاضر در مورد دستگاه هاي آناليز مواد با اشعه ايكس كه در آنها با استفاده از پرتوها اقدام به تعيين :2-4

عناصر تشكيل دهنده مواد، ساختار كريستالي مواد و مواردي از اين قبيل مي گردد و هدف تصوير برداري از 

  . در اين زمينه از طرف واحد قانوني تهيه شده است مربوطهمدرك. شدماده نيست نمي با
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مدرك حاضر در مورد دستگاه هائي كه داراي كاربرد امنيتي مانند كنترل بار بوده و در آنها با استفاده از :2-5

كاربرد مدرك حاضر در مورد دستگاه هاي با . پرتوها اقدام به شناسائي بسته ها و نامه ها مي گردد نمي باشد

خاص نيز كاربرد نداشته و در ارتباط با مقررات حاكم بر اينگونه دستگاه ها بايد بطور جداگانه با واحد قانوني 

 .مشاوره گردد

  :تعاريف -3

يك محفظه ساخته شده مسقف يا بدون سقف با ديوارهاي محافظ  از جنس  :  اتاقك موقت پرتونگاري •

ي باشد بنحوي كه منطقه تحت كنترل محصور به داخل اتاقك   مm2/2سيمان يا سرب و حداقل ارتفاع  

و پرتونگاران بايد از خارج از . تا حد امكان بايد مجهز به درب محافظ يا ورودي به شكل مارپيچ باشد. گردد 

  .اتاقك مزبور و با استفاده از تيم كنترل از راه دور عمليات پرتونگاري را هدايت نمايند

به مجموعه اي از قواعد، ضوابط، دستورالعمل ها يا روش هاي آزمايش كه توسط استاندارد : استاندارد •

در اين مجموعه منظور . گروهي واجد صالحيت تعيين، تدوين، تصويب و منتشر مي شود، اطالق مي گردد

  .از استاندارد، مداركي هستند كه بر اساس استانداردهاي بين المللي يا ملي تهيه شده باشند

شخص حقيقي يا حقوقي كه از نظر اداري مسئوليت استفاده از چشمه هاي راديواكتيو  :  هاستفاده كنند •

اين شخص ممكن است مالك تجهيزات مزبور و يا در استخدام او .  يا دستگاههاي مولد پرتو را بعهده دارد

  .باشد

 توكليه صدمات ناشي از پرتوگيري گروهي از مردم و نسلهاي بعدي آنها از منبع پر: آسيب •

  وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون يا روي يك ماده يا بدن انسان يا هر جاي ديگر كه مي :آلودگي •

  .تواند زيان آور باشد

مداخله بمنظور جلوگيري و يا كاهش دز مردم در شرايط پرتوگيري ممتد و يا اورژانس : اقدام حفاظتي •

  )سانحه(
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كه تجهيزات پرتونگاري حاوي چشمه يا چشمه يك شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد  :  تأمين كننده •

  مورد استفاده در پرتونگاري صنعتي را تحويل مركز و ياتشكيالت Xهاي پرتوزا و دستگاههاي اشعه  

  .حقوقي ديگري  ميدهد

شخص حقيقي است كه برابر مقررات اين دستورالعمل واجد صالحيت علمي و فني براي تصدي :  پرتوكار  •

  .ص  مسئول ،  مسئول فيزيك بهداشت كل ، پرتونگار و كمك پرتونگار را داشته باشدشخ:   عناويني چون 

 از ديدگاه حفاظت دربرابر اشعه، پرتوهائي كه قادر به ايجاد جفت يون در مواد :پرتوهاي يونساز •

  .بيولوژيكي مي باشند

ايط  ويژه توسط  واحد   مجوزي است كه بر مبناي ارزيابي ايمني و رعايت مقررات و شر:پروانه اشتغال  •

  .قانوني به دارنده پروانه و يا دارنده مجوز بهره برداري اعطا مي گردد

در تراز ) عنصر پرتوزا(، براي مقداري از يك راديونوكلئيد A كميت ):Radioactivity(پرتوزائي •

 :انرژي و زمان معين كه به صورت زير تعريف مي گردد

• A = dN/dt 

 dtي تعداد واپاشي خود به خودي هسته در تراز انرژي معين و در زمان  ارزش انتظارdNكه در آن   •

  .ناميده مي شود) Bq(است كه بكرل  ) s/1(  عكس ثانيه SIيكاي پرتوزائي در سيستم . مي باشند

پرتوگيري .  عمل يا شرايط قرار دادن يا قرار گرفتن در معرض تابش پرتو):Exposure(پرتوگيري  •

)  از منابع داخل بدن( يا پرتوگيري داخلي ) از منابع خارج بدن(ري خارجي مي تواند شامل پرتوگي

پرتوگيري را مي توان به صورت پرتوگيري عادي يا پرتوگيري بالقوه، يا بصورت پرتوگيري شغلي، . باشد

 .پزشكي و مردم و در شرايط مداخله به صورت پرتوگيري اورژانس يا ممتد طبقه بندي نمود

 .پرتوگيري كاركنان به هنگام كار با منابع پرتو :پرتوگيري شغلي •

 پرتوگيري قابل انتظار در شرايط عادي كار با منابع پرتو، با در نظر گرفتن پرتوگيري :پرتوگيري عادي •

  .هاي ناشي از سوانح جزئي قابل كنترل

 



  INRA RP 6 CP 05:       شناسه
  4  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
د از آن تجاوز  مقدار  دز مؤثر يا دز معادل افراد ناشي از فعاليت پرتوي كنترل شده است كه نباي:حد دز •

  .نمايد

شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قوانين كشوري مسئوليت و اختيارات الزم  :  دارنده پروانه كسب •

  .جهت انجام امور پرتونگاري را دارد

متقاضي كه پروانه فعاليت پرتوئي با منبع خاص به او اعطا شده است و واجد صالحيت : دارنده پروانه •

 .نبع بويژه در رابطه با حفاظت و ايمني باشدجهت فعاليت پرتوئي با م

الق مي گردد كه جهت اندازه گيري ميزان پرتوگيري پرتوكاران تبه هر گونه وسيله اي ا: دزيمتر فردي •

  .  و دزيمتر قلميTLDنظير فيلم بج  ، : بكاررود

فتن دز ناشي از  محدوديتي است براي دز دريافتي از هر منبع پرتو و بايد با در نظر گر:دز محدود شده •

  .كليه منابع پرتو به گونه اي تعيين گردد كه همواره پرتوگيري افراد از حد دز تجاوز ننمايد

معياري براي بيان دريافت يا جذب پرتو كه بر حسب مورد، توسط كميتهايي نظير دز جذبي، دز : دز •

مربوط به دز در صورت غير در اغلب موارد، عبارات مكمل . بكار مي رود...عضو، دز معادل، دز موثر و 

 .ضروري بودن حذف مي گردند

H RT ,

wDH RRTRT •

 : كه بصورت زير تعريف مي شودكميت : دز معادل •

= ,, •   

Dكه در آن  RT ,wR

wR

DwH RTR RT ,•=

در .  استR   ضريب وزني پرتو و T در عضو يا بافت R ميانگين دز جذبي از پرتو 

  :دز معادل برابر است با.    باشدصورتي كه ميدان پرتو تركيبي از پرتوها با مقادير مختلف 

         ∑  

  .ناميده مي شود) Sv( است كه سيورت J/kgيكاي دز موثر 
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Hw TT T •

ت در ضريب وزني بافت مربوطه  كه بصورت مجموع حاصلضرب دزهاي معادل هر بافE كميت :دز موثر •

 :تعريف مي شود

∑ E =  

H TwT

Dww RTR RT T ,••

از تعريف دز معادل رابطه زير .   استT ضريب وزني بافت  و T دز معادل در بافت كه در آن  •

  :حاصل مي شود

∑∑E =     

wRD و R ضريب وزني پرتو كه در آن  RT يكاي دز .  استT در عضو يا بافت R ميانگين دز جذبي از پرتو ,

  .ناميده مي شود) Sv( است كه سيورت J/kgموثر 

 .رود  بكار ميگيري آهنگ دز در محيط كار با پرتو اي است كه جهت اندازه وسيله : دزيمتر محيطي •

     به دستگاهي اطالق مي گردد كه با روشن شدن شروع به پرتودهي نمايد:دستگاه پرتو ساز  •

   دوره مقدماتي آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاري صنعتي يا معادل آن :دوره مقدماتي  •

  .كه مورد تأييد واحد  قانوني باشد

حفاظت در برابر اشعه ويژه مسئولين مراكز پرتونگاري صنعتي يا   دوره آموزش :دوره ويژه مسئولين  •

  .معادل آن كه مورد تأييد واحد قانوني باشد

 داخل حفاظ  آن قرار رالق مي گردد كه چشمه پرتوزاي استاندارد دتبه وسيله اي ا :  دوربين پرتونگاري •

مه در هنگام كار امكان انتقال گرفته و با متعلقات و تجهيزات ايمني مناسب ، ضمن نگاهداري ايمن چش

  آن را به نقطه پرتودهي و بصورت كنترل ا ز راه دور فراهم مي نمايد

واژه اي است براي بيان وقوع يا احتمال بروز خطرات جاني و مالي و يا اثرات زيان آور ناشي از : ريسك •

  .پرتوگيري 

اي فعاليت هاي مرتبط كه مي  روش كار معين و مشخص شده اي براي اجر):Procedure(روش اجرائي  •

توان توسط آن بطور خالصه تعريف كرد كه چه كاري، توسط چه كسي، در چه زماني، از چه مواد، 
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تجهيزات، دستگاه ها، منابع، مدارك مورد استفاده، در كجا و چگونه انجام شده و چگونه كنترل و ثبت 

  .شده است

، نقص فني تجهيزات و يا ساير رويدادها به طوري كه هر اتفاق  غير عمدي در اثر خطاي انساني : سانحه •

  .پيامد و يا احتمال آن از نقطه نظر حفاظت و ايمني قابل چشم پوشي نباشد

يك اتاق پرتونگاري ثابت ميباشد كه براي انجام عمليات پرتونگاري ):اتاق پرتونگاري( سايت ثابت •

فاظ پوشانيده شده است بطوريكه منطقه طراحي و ساخته شده است و ديوارها ، كف و سقف آن توسط ح

  ..تحت كنترل به داخل اتاق محصور مي گردد و  هدايت عمليات پرتونگاري از خارج از اتاق انجام مي شود

سايت هاي پرتونگاري خارج از محدوده تحت اختيار دارنده پروانه و فاقد هر گونه حفاظ  :سايت باز •

ت جهت محدود كردن ميدان پرتو ، بايد تا حد امكان از در اين ساي.  محصور كننده دائمي مي باشد

  .كوليماتور استفاده شود

هر سازمان ، بنياد ، مؤسسه ، شركت تعاونيٍِ، دفترو انجمن اعم از دولتي ، سياسي،  :شخص قانوني •

اجتماعي، حقوقي و يا هر فرد ديگري كه بر اساس قوانين كشوري مسئوليت و اختيارات الزم جهت 

  .  پرتوي را  داشته باشدفعاليتهاي

شخص حقيقي است كه برابر مقررات اين دستورالعمل واجد صالحيت علمي و فني و :شخص مسئول •

  .شرايط  الزم براي تصدي و نظارت بر كليه امور مربوط  به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

 دوربينهاي پرتونگاري موجود در سندي است كه از طرف واحد قانوني براي كليه: شناسنامه دوربين •

كشور صادر مي شود و مشخصات دوربين ، شماره هلدر ، تاريخ و نتايح آزمايشات كنترل كيفي،  قدرت 

  .چشمه هاي بارگزاري شده و ميزان نشتي اندازه گيري شده در آن درج شده است 

   به قانون حفاظت در برابر اشعه اتالق مي گردد:قانون •

جهز به يك سوئيچ يا ابزار ديگر كه بوسيله آن تجهيزات پرتونگاري در هنگامي كه درب  قفل م:قفل ايمني •

 محافظ  باز مي شود و يا در هنگام بروز و ايجاد سانحه بطور اتوماتيك خاموش مي گردد
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 00 : بازنگري 
 
 مجموعه اي )Code of Practice): (باختصار از كلمه مدرك استفاده خواهد شد(قواعد كار با پرتو  •

 استانداردها كه بر اساس قوانين، آئين نامه ها، استانداردها، توصيه هاي آژانس بين المللي از مقررات و

انرژي اتمي، عمدتا در ارتباط با منابع يا انجام فعاليت هاي پرتوئي تهيه شده و بايستي در مراكز كار با پرتو 

 .رعايت گردد

 ) Rules and Regulations(قوانين، مقررات و آئين نامه ها  •

  .مستنداتي هستند كه توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شده باشند:قوانين

  .ي است كه توسط واحد قانوني تهيه و به تصويب هيئت دولت رسيده شده باشندتمستندا:آئين نامه

  .ي است كه به موجب قانون و آئين نامه ها تهيه شده و الزم االجرا مي باشندتمستندا:مقررات

مايي است كه عمليات پرتونگاري بنا به درخواست و در محل مورد نظر وي و بر  كارفر:كارفرماي محل  •

  .حسب توافق با دارنده پروانة اشتغال يا دارنده مجوز شروع بكار انجام مي پذيرد

افرادي كه بطور تمام وقت، پاره وقت يا قراردادي در استخدام كارفرما هستند و وظايف و : كاركنان •

  .ا حفاظت دربرابر اشعه مرتبط با شغلشان مشخص استحقوق ايشان در رابطه ب

 به هم متصل " ماده پرتوزايي كه درون يك محفظه مسدود جاي گرفته يا ذرات آن كامال:كپسول چشمه  •

و جامد باشند بطوري كه در اثر فرسايش و اشتباهات قابل پيش بيني  مواد پرتوزا در كاربرد مورد نظر 

  .نشت نكنند

سندي است رسمي مبني بر ثبت بودن نتايج آزمايشات كنترل كيفي كه :  كيفيگواهي نامه كنترل •

توسط يكي از مؤسسات معتبر مورد تأييد واحد قانوني و بر اساس استانداردهاي معتبر بين المللي صادر 

  .شده باشد

شخص حقيقي است كه برابر آئين نامه مربوطه واجد صالحيت علمي و : مسئول فيزيك بهداشت كل •

  .و شرايط  الزم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشدفني 
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 00 : بازنگري 
 
 شخص داراي قدرت اجرائي در سايت باز كه مجوز عمليات پرتونگاري را با رعايت ضوابط :مسئول سايت •

  . ايمني براي حفاظت كاركنان عادي از پرتوگيري ناشي از عمليات پرتونگاري صادر مينمايد

به دوربين هاي پرتونگاري صنعتي ،  دستگاههاي مولد پرتو  و چشمه هاي پرتوزا كه در  : بع پرتومنا •

  پرتونگاري صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند ،  اطالق مي گردد

حضور .    باشدmSv/h2 به هر ناحيه اي اطالق مي گردد كه آهنگ دز در آن بيش از  :ناحيه ممنوعه  •

فقط  در موارد خاص و در صورتيكه اطمينان حاصل شود كه .  احيه ممنوع است كليه افراد در اين ن

  تجاوز نخواهد كرد حضور پرتوكاران با برنامه ريزي دقيق و صحيح در آن بالمانع µSv50مجموع دز از  

  .است

 هر ناحيه اي كه در آن معيارهاي حفاظتي ويژه و مقررات ايمني به داليل زير :ناحيه كنترل شده •

 :جام گرفته و يا مورد نياز باشدان

  . كنترل پرتوگيري يا جلوگيري از گسترش آلودگي در شرايط عادي كار-الف

  . جلوگيري يا محدود كردن گستره پرتوگيريهاي بالقوه-ب

  .  است" امور حفاظت در برابر اشعه"در مفهوم   : واحد قانوني •

  .  ايمن با قابليت انعطاف پذيريوسيله اي است جهت نگاهداري چشمه به شكل بسته و: هلدر •

  : مسئوليت ها-4
، استفاده كننده، تعمير و نگهداري كننده و مراكزي كه بنوعي  كننده راه اندازي نصب و كليه مراكز :3-1

 را به انجام مي رسانند ملزم به اخذ تجهيزات راديوگرافي صنعتيخدمات جمع آوري، انبارداري و پسمانداري 

  .جراي مفاد مجموعه قواعد كار با پرتوي حاضر مي باشندپروانه اشتغال و ا
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  9  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
  : رويه هاي كاري- 5

  كليات 1- 5

  :تجهيزات پرتونگاري صنعتي  1-1- 5

در پرتونگاري صنعتي از پرتوهاي پر انرژي گاما يا ايكس بمنظور كسب اطالعات از ساختار داخلي مواد بروش 

اري صنعتي در اين مدرك به مجموعه دستگاه حاوي منبع عبارت تجهيزات پرتونگ. غير مخرب استفاده مي شود

مولد پرتو اعم از چشمه راديواكتيو يا منبع توليد اشعه ايكس، بدنه يا كانتينر مربوطه و هرگونه وسايل كنترلي، 

  .آشكارسازي پرتوها و تصوير سازي اطالق مي گردد

   :" تا حد ممكن"  و "بايد"عبارات   1-2- 5

  : در اين مدرك داراي معاني خاصي به اين شرح مي باشند" تا حد ممكن"  و "بايد"عبارات 

 به اين معني است كه رعايت ضوابط " تا حد ممكن".  بمعناي اجباري بودن ضوابط تعيين شده مي باشد"بايد"

  .تعيين شده در جهت كاهش خطر پرتوگيري در صورت عملي بودن اجباري است

برخي تجهيزات پرتونگاري موجود در كشور با استانداردهاي تعيين شده توسط با توجه به اين نكته كه : تبصره 

 در برخي از قسمتهاي اين مدرك با هدف تشويق دارندگان "بايد"واحد قانوني مطابقت ندارند استفاده از عبارت 

  .اشدتشخيص اين موارد خاص با واحد قانوني مي ب.  سيستم هاي موجود مي باشدءچنين تجهيزاتي به ارتقا

 :حدود دز مجاز ساليانه 1-3- 5

مقاديري از دز پرتو بيش از آنچه كه انسان بطور طبيعي از دز زمينه دريافت مي كند زيان آور تلقي گرديده و 

حدود دز براي اشخاصي كه با منابع پرتو كار مي كنند . مي تواند باعث افزايش خطر ابتالء به سرطان گردد

ر ناشي از دز دريافتي آنها از خطر ساير مشاغل با استاندارد ايمني باال بيشتر طوري تعيين گرديده است كه خط

در همين راستا حدود دز پرتو براي افراد جامعه طوري تعيين گرديده كه خطر ناشي از آن باالتر از ساير .نباشد

  .مخاطرات زندگي روزمره نباشد
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 00 : بازنگري 
 

 حد باالي خطر براي افراد در معرض پرتو نسبتا حدود دز براي كار با منابع پرتو تضمين كننده اين است كه

 آمده " 1 " و خالصه اي از حدود دز در پيوستساز اطالعات پايه اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يون. ناچيز است

  .  است

    طبقه بندي افراد در معرض پرتوگيري1-4- 5

  :ر تبيين گرديده استاستانداردهاي حفاظت در برابر اشعه براي دو گروه در معرض پرتو به شرح زي

پرتوكاران، افرادي هستند كه بواسطه شغل خود و به علت تماس مستقيم با منابع پرتو در معرض  •

 پرتوهاي يونساز قرار دارند و 

 .افراد جامعه ، افرادي كه پرتوكار نمي باشند •

   الزامات چشمه هاي پرتونگاري صنعتي و هلدرها2- 5

 :معيارهاي انتخاب چشمه 1- 2- 5

  .خاب چشمه پرتوزا بمنظور استفاده در پرتونگاري صنعتي بايد  معيارهاي زير را رعايت نموددرانت

تناسب پرتوزائي، نوع و انرژي پرتوهاي چشمه با كاربرد مورد نظر و رعايت اصل حداقل پرتوگيري  5-2-1-1

  .ممكن

ي باشد كه در طول عمر  ماده تشكيل دهنده چشمه بايد داراي چنان ويژگي هاي شيميائي و فيزيك5-2-1-2

  :مفيد آن

 .خوردگي و افزايش فشار داخلي چشمه حداقل باشد •

 .در صورت آسيب ديدن كپسول، احتمال پخش آن حداقل باشد •

 از همين 2-2-5بر طبق شرايط مندرج در قسمت ) Sealed(كليه چشمه ها بايد بصورت بسته  5-2-1-3

بايد حاوي (ه اخذ مجوز مخصوص از واحد قانوني اقدام شود دستورالعمل باشند در غير اين صورت بايد نسبت ب

  ). باشندCo-60  يا Se-75 يا  Ir-192مواد پرتوزاي
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 00 : بازنگري 
 
 كپسول سازي چشمه هاي پرتوزا 2- 2- 5

خارجي .   باشند ISO 2919چشمه هاي بسته مورد استفاده در پرتونگاري صنعتي بايد منطبق با استاندارد 

  .ي يا بهمراه كپسول هاي داخلي تر بايد ضوابط زير را برآورده سازدترين كپسول چشمه بسته بتنهائ

  .بايد از آزاد شدن و پخش شدن مواد پرتوزا تحت شرايط عادي كار جلوگيري نمايد 5-2-2-1

 از همين مدرك در مورد آن مثبت 3-2 -5بايد طوري ساخته شده باشد كه نتيجه آزمايشات قسمت 5-2-2-2

 .باشد

 .نه آلودگي سطحي به مواد پرتوزا عاري باشداز هرگو 5-2-2-3

 4-4-2-5در قسمت ( بايد باستثناي زماني كه بصورت دائم در درون يك هلدر قرار داده مي شود  5-2-2-4

، بصورتي كه بĤساني پاك نشود، مانند حكاكي، اين كلمات بر روي آن نوشته )همين مدرك توضيح داده شده

ضمنا اطالعات . و همچنين داراي مدرك مشخص كننده نوع چشمه باشد) Danger Radioactive: (شده باشد

  . زير را نيز بايد بتوان از روي مدارك كتبي همراه با كپسول بدست آورد

 نوع ماده راديواكتيو •

 پرتوزائي چشمه و تاريخ اندازه گيري آن •

 نام و آدرس تهيه كننده و سازنده، و •

 شماره سريال چشمه •

  براي تضمين يكپارچگي و مقاومت كپسول چشمه پرتوزا الزمهايآزمايش 5-2-3

    ISO 2919خارجي ترين كپسول چشمه بسته مورد استفاده در پرتونگاري صنعتي بايد منطبق با استاندارد 

  .تائيد يا رد گواهي هاي استاندارد صادره براي چشمه هاي بسته بر طبق نظر واحد قانوني خواهد بود. باشد

  براي هلدرهاضوابط الزم 5-2-4

  .وابط زير را برآورده سازندضهلدرها بايد 

بايد بگونه اي ساخته شده باشد كه بتوان آن را بمنظور بازرسي توسط افراد صالحيت دار از سيستم  5-2-4-1

  .پرتونگاري جدا نمود
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 00 : بازنگري 
 
و  بروز بايد بگونه اي ساخته شده باشد كه از رها شدن چشمه پرتوزا در شرايط استفاده نرمال  5-2-4-2

 .اشتباهات محتمل كاربردي جلوگيري نمايد

 در صورتي كه قرارگرفتن كپسول چشمه در درون هلدر منجر به پنهان ماندن نوشته هاي روي 5-2-4-3

  در مورد هلدر اجرا 4-2-2-5گردد، بايد ضوابط مندرج در قسمت )  اين مدرك4-2-2-5قسمت ( كپسول 

  . شود

 .عيين شده توسط واحد قانوني بر روي هلدر درج گردد بايد مدرك سازنده، ت5-2-4-4

كه در كار با آنهابمنظور پرتونگاري  هلدر را از : Type 2 (2در صورتي كه هلدر در محفظه هاي نوع  5-2-4-5

وابط ضقرار داشته باشد، بايد هلدر به يك كابل قابل انعطاف يا گيره مناسب بر طبق ) كانتينر خارج مي نمايند

  . اين مدرك جهت كنترل از راه دور متصل شده باشد3-3-5قسمت 

   الزامات دوربين هاي پرتونگاري و تجهيزات كمكي3- 5

  : طراحي و ساخت دوربين3-1- 5

را برآورده نمايد   ISO 3999 هر دوربين پرتو نگاري بايد ضوابط آخرين استاندارد بين المللي 5-3-1-1

 استفاده قرار مي گيرد بايد با ضوابط مدرك ويژه حمل و نقل همچنين اگر بعنوان كانتينر حمل چشمه مورد

  .، مطابقت داشته باشدTS-R 1مواد پرتوزا 

جهت ساخت و ورود دوربين ها بايد تاييديه از يكي از موسسات مورد تاييد واحد قانوني، مبني بر  5-3-1-2

  .  ارائه گردد ISO 3999مطابقت با استاندارد 

  ز اهميت براي دوربين هاي پرتونگاري ضوابط ايمني حائ5-3-2 

  :ضوابط زير بايد هنگام ساخت، كنترل كيفي و خريد دوربين ها درنظر گرفته شود

 بايد دوربين مجهز به درپوش جلو و عقب باشد و مكانيزمي تعبيه شده باشد كه امكان اتصال محكم 5-3-2-1

  .درپوش ها را  ايجاد نمايد 
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 00 : بازنگري 
 
 رطوبت و ، شرايط و نوسانات ناگهاني محيطي مانند حرارت ، شن وماسه ،ارمواد خورنده، گرد و غب5-3-2-2

 به نحوي تاثيرگذارباشند كه رند نبايد بر روي عملكرد دستگاهكه در طي عمر مفيد دستگاه حضور دا....... 

  . عملكرد ايمني آن مختل  شود 

راي كليد باشد به نحوي كه فقط  شاتر يا مكانيزم كنترل چشمه بايد مجهز به يك سيستم قفل دا5-3-2-3

  .زماني بتواند قفل گردد كه چشمه به موقعيت ايمن خود داخل دوربين برگشته باشد 

  :  سيستم قفل دوربين بايد به نحوي ساخته شده باشد كه5-3-2-4

فشارهاي قوي معمول ناشي از عملكرد اپراتور و تجهيزات را تحمل نمايد همچنين كليد مي ) الف

  .ومت كافي را هنگام بيرون آوردن از قفل داشته باشد بايست مقا

 از سيستم قفل "  ”openامكان قفل شدن بدون كليد وجود داشته باشد و يا كليد در حالت باز )ب

  .خارج نشود

  .امكان برگشت هلدر حتي موقعي كه قفل خراب شده است وجود داشته باشد) ج

م بايد زماني كه چشمه به موقعيت ايمن خود در اين سيست. داراي سيستم ايمني خودكار باشد) د

همچنين آزاد كردن سيستم .داخل دوربين بر ميگردد بطور خودكار مسير كانال دوربين را مسدود نمايد

  .كار ايمن بايد فقط با يك عمل و نيروي ارادي صورت گيرددخو

ت ايمن خود در داخل امكان قفل كردن دوربين فقط زماني وجود داشته باشد كه هلدر به موقعي) ه

  . دوربين برگشته باشد 

  : امكان خارج نمودن هلدر بايد زماني وجود داشته باشد كه5-3-2-5

  كابل كرنك به هلدر وصل باشد و) الف

  اتصاالت كرنك به سيستم قفل دوربين وصل باشد و) ب

  .اتصال گايد تيوب به دوربين وصل باشد) ج

يت ع كرنك به سيستم قفل وجود نداشته باشد مگر اينكه هلدر به موق بايد امكان جدا نمودن اتصال5-3-2-6

  .ايمن خود در داخل دوربين برگشته  باشد
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 00 : بازنگري 
 
رنگ سبز .  شاخصي بايد وجود داشته باشد كه نشان دهد هلدر به موقعيت ايمن برگشته است 5-3-2-7

  . متري قابل رويت باشد5شاخص بايد حداقل از فاصله 

ل و باز نمودن دوربين وجود داشته باشد بدون اينكه قسمتي از بدن در مقابل بيم پرتو  بايد امكان قف5-3-2-8

  .قرار گيرد

 بايد امكان اتصال گايد تيوپ وجود داشته باشد بدون اينكه قسمتي از بدن در جايي قرار گيرد كه 5-3-2-7

  . باشدmSv/h 2آهنگ دز بيش از 

  :ششي مناسب محافظت گردد به نحوي كه شيلد اورانيوم دوربين بايد توسط پو5-3-2-9

  .پرتوهاي بتا را جذب نمايد) الف

  .خوردگي را محدود سازد) ب

  .از انتشار آلودگي جلوگيري نمايد) ج

 در ماكزيمم اكتيويته بارگذاري شده حداكثر آهنگ دز در فواصل مختلف براي دوربين ها نبايد از 5-3-2-10

  .تجاوز نمايد1مقادير مندرج در جدول 

  

   حد اكثر آهنگ دز بر روي سطوح دوربين 1 -جدول

   :µSv/hحد اكثر آهنگ دز بر حسب 
  طبقه بندي دوربين

  متري1   سانتي متري 5  روي سطح

P” "20  500  2000   قابل حمل  

M” "50  1000  2000   متحرك  

F” "100  1000  2000   ثابت  

بسته و مكانيزم خروج چشمه در حالت قفل و براي تعيين حداكثر آهنگ دز بايد دريچه خروج پرتو : توجه**

  .چشمه در موقعيت ايمن خود قرار داشته باشد و كپ هاي جلو و عقب نيز وصل شده باشند 
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 00 : بازنگري 
 
 درجه سانتي گراد 800 بايد حفاظ خارجي دوربين ها از جنسي باشد كه نقطه ذوب آن كمتر از 5-3-2-11

  .نباشد

را داشته باشد به نحوي كه هيچ اشكالي  +) 45 تا -10(محيطي  دوربين بايد تحمل تغييرات دماي 5-3-2-12 

  . در صحت عملكرد مكانيزم ايمني آن بوجود نيايد 

  . اجزاء دوربين بايدساختاري داشته باشند كه تابش اشعه نتواند باعث زوال آنها شود5-3-2-13

يد دوربين طوري طراحي شود  برابر وزن خود را داشته باشد همچنين مي با25دسته دوربين تحمل 5-3-2-14

 به ساختار كانتينر چشمه تنشيكه اگر يك نيروي عمدي جهت بلند كردن آن اعمال شود هيچ گونه خرابي و يا 

  .وارد نشود 

 بايد دوربين به نحوي طراحي شده باشد كه براي باز نمودن اجزا آن وسيله خاصي به كار رود يا 5-3-2-15

  . حتما پوشش خاصي برداشته شود

 هر اتصال به روش جوش يا به شكل لحيم اشكال دارد مگر اينكه بر اساس استانداد هاي مربوطه و 5-3-2-16

  .ضوابط مورد تائيد واحد قانوني باشد 

 دوربين بايد طوري طراحي و ساخته شود كه تحمل فرايند هايي مانند نوسانات، ارتعاشات، تندي و 5-3-2-17

وكار با دستگاه را داشته به طوريكه در عملكرد راحت و آسان دريچه و شتاب تحميل شده طي حمل و نقل 

  .مكانيزم كنترل چشمه، نقصان و زوالي بوجود نيايد 

 يكديگر دوربين بايد طوري ساخته شود كه مواد بكارگرفته شده از لحاظ فيزيكي و شيميايي با 5-3-2-18

  .كپسول چشمه و ديگر اجزاء وجود داشته باشد همچنين بايد اين سازگاري بين . سازگار و همخوان باشند

  .دوربين بايد مجهز به دسته ويا وسيله مناسب براي حمل ايمن توسط فرد باشد 5-3-2-19

 " دوربين بايد مجهز به يك پالك بادوام و مقاوم در برابر آتش كه عالمت خط اشعه كلمه5-3-2-20

Caution"،شماره سريال دوربين ، نام  كارخانه سازنده بر روي آن ،ي  نوع راديوايزوتوپ، حداكثر قدرت بارگذار 

اطالعات بايد بر روي پالك حك شده و پالك روي شيلد خارجي به شكل واضح و آشكار .درج شده است، باشد

  .نصب گردد
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 00 : بازنگري 
 
  Handling equipment  تجهيزات كمكي دوربين 3-3- 5

بايد ضوابط .ن به موقعيت پرتونگاري استفاده مي شود،تجهيزاتي كه براي بيرون راندن چشمه راديواكتيو از دوربي

همچنين بايد ضوابط زير در ساخت، طراحي و استفاده از آنها .  را برآورده نمايدISO3999مربوطه در استاندارد 

  :در نظر گرفته شوند

 لوله هدايت كننده بايد به نحوي فراهم شود كه حركت آزادانه هلدرچشمه در داخل آن ميسر5-3-3-1

 هنگام رسيدن آن بيرون افتادن هلدر چشمههمچنين نوك پرتودهي بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه .باشد

  . در شرايط معمول كار و غير عمد امكان پذير نباشد با نيروي متعارف وبه انتهاي لوله هدايت و نوك پرتودهي

 امكان ورود گردو غبار وشن و نفوذ  پوشش گايد تيوپ بايد به گونه اي مناسب و بسته باشد كه5-3-3-2

  .رطوبت در آن وجود نداشته باشد 

 براي لوله هاي انعطاف پذير بايد امكان حركت چشمه بدون گير كردن و فشار مضاعف در صورت 5-3-3-3

  .وجود انحناء هاي مكرر در مسير حركت هلدر چشمه وجود داشته باشد

ه نحوي ثابت قرارگيرد كه حركت كابل و چشمه بر روي محل  نوك پرتودهي بايد در محل پرتودهي ب5-3-3-4

  .و موقعيت آن تاثير نگذارد و قابليت قرارگرفتن و اتصال مناسب در كوليماتور را داشته باشند 

 اتصال كابل به هلدر جهت حركت چشمه بايد طوري طراحي شود كه تحمل شرائط سخت و نيروهاي 5-3-3-5

تصاالت هلدر وكابل تحت شرايط معمول عملي و غير عمد بسادگي جدا و يا پاره مضائف اپراتوري را داشته و ا

  . نشوند

 متر باشد و جهت به حداقل رساندن 5/7نبايد كمتر از ) كرنك( طول سيستم لوله كنترل از راه دور5-3-3-6

ر نظر گرفته پرتوگيري پرتوكاران بايد طول كافي نسبت به شرائط پرتودهي و قدرت پرتوزايي و نوع چشمه د

در صورت امكان كرنك بايد به سيستمي مجهز باشد كه موقعيت چشمه را در هر زمان نسبت به موقعيت . شود

  .ايمن آن در دوربين نشان دهد 
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 00 : بازنگري 
 
 اگر از سيستم الكتريكي جهت حركت دادن چشمه به موقعيت پرتودهي استفاده مي شود بايد 5-3-3-7

 فقدان برق يا ايجاد اشكال به هر دليلي امكان برگشت چشمه به مكانيزمي وجود داشته باشد كه در صورت

  .دوربين وجود داشته باشد 

فاقد سيستم كنترل از راه دور براي خارج نمودن  مانند دوربين تورچ  كه  دوربين هاي راديوگرافي5-3-3-8

 استفاده مورد تائيد قرار مگر اينكه قبال توسط واحد قانوني جهتنبايد استفاده گردد چشمه از دوربين ميباشند 

  .گرفته باشند 

   چشمه هاي پرتونگاري صنعتيالزامات نگهداري و حمل ونقل  4- 5

 : الزامات نگهداري 4-1- 5

 :   برآورده گرددچشمه هاي پرتونگاري صنعتيضوابط زير بايد براي نگهداري مناسب و صحيح 

ي مناسب كه فقط براي اين منظور طراحي و دوربين پرتونگاري حاوي چشمه پرتوزا بايد در مكان 5-4-1-1

 . مورد تاييد واحد قانوني قرار گرفته است نگهداري شود 

چشمه دوربين هاي پرتونگاري نبايد از محلي به محل ديگر بدون اطالع واحد قانوني منتقل گردند  5-4-1-2

  . وابط اين مدرك طراحي و ساخته شودضهمچنين محل جديد بايد مطابق 

تعويض هلدرحاوي چشمه از يك دوربين به دوربين هاي ديگر تحت اختيار دارنده پروانه  بر اساس  5-4-1-3

 . ضوابط اين مدرك وبا اطالع واحد قانوني بالمانع است 

زمانيكه دوربين حاوي چشمه درمحل نگهداري قرار ميگيرد بايد كرنك وگايد ازآن جدا گردد و  5-4-1-4

همچنين .ل در آمده و كليد آن برداشته و درپوش هاي جلو وعقب نصب گرددسيستم كنترل چشمه به حالت قف

 قبال بايد توسط يك دزيمتر محيطي از قرار گرفتن چشمه در موقعيت ايمن در داخل دوربين اطمينان حاصل

  .شده باشد

  ضوابط محل نگهداري 4-2- 5

 :محل نگهداري بايد داراي ضوابط زير باشد
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 00 : بازنگري 
 
حكم و مقاوم در برابر آتش ساخته شده باشد همچنين امكان ورود افراد غير مجاز  از مواد و مصالح م5-4-2-1

 . وجود نداشته باشد

در محيط هاي  پرتردد . نباشدµSv/h 25حداكثر آهنگ دز روي سطح بيروني محل نگهداربيبش از5-4-2-2

اهش يابد كه پرتوگيري عموم اشغال باال بايد پرتوگيري به هر چه كمتر موجه شدني به گونه اي كفاكتور وداراي 

 .  در سال تجاوز ننمايد mSv 1از

 محل نگهداري بايد مجهز به درب و قفل مناسب بوده و تحت كنترل و نظارت افراد واجد صالحيت 5-4-2-3

 .باشد

كه به ) 2پيوست ( محل نگهداري بايد مجهز به عالمت هشداردهنده پرتو و برچسب مخصوص باشد5-4-2-4

همچنين .ايد در مكان فوق چشمه پرتوزا وجود دارد برچسب بايد در معرض ديد قرار گيردوضوح مشخص نم

بايد مشخصات چشمه و اطالعات مالك شامل آدرس و شماره تلفن مسئول فيزيك بهداشت در محل نگهداري 

 . نيز وجود داشته باشد

يلم هاي خام پرتونگاري واقع  محل نگهداري نبايد در مجاورت مواد منفجره، محترقه، خورنده و ف5-4-2-5

 .گردد

 درحد امكان يك درداشته باشد ودر مسير اصلي تردد نيزنبوده و مسير خروج اضطراري به آن نزديك 5-4-2-6

  .باشد

   حمل ونقل دوربين يا كانتينر حاوي چشمه پرتونگاري صنعتي3 -4- 5

-TSط اجرائي دستورالعمل حمل ونقل براي حمل ونقل چشمه پرتوزا از هرمكاني به مكان ديگر ميبايست ضواب

R-1 كامال اجرا گردد.  

   تمهيدات قبل از حمل و نقل5-4-3-1

 .قبل ازحمل و نقل بايد نسبت به رعايت ضوابط زير اطمينان حاصل شود

چشمه در موقعيت ايمن خود در دوربين قرار گيرد و سيستم كنترل چشمه  قفل و كليد آن  -الف

 .اي جلو وعقب بطور محكم اتصال داده شودهمچنين درپوش ه.خارج گردد
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 00 : بازنگري 
 

براي اينكه مشخص گردد آهنگ دزدرحد قابل انتظار بعد از بسته شدن دريچه خروج  و قفل شدن  -ب

سيستم كنترل پرتو كاهش يافته است، بايد دوربين توسط يك دزيمترمحيطي مناسب مونيتور 

  .  اشدآهنگ دز بايد منطبق برمقاديرداده شده در اين مدرك ب.شود

  هنگام حمل و نقل دوربين بايد درون يك جعبه مناسب قرارگيرد و جعبه مذكوربايد ضوابط  واحد -ج

  .را برآورده نمايدT-S-R-1قانوني و همچنين دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا 

   ضوابط حمل و نقل 5-4-3-2

 نسبت به انجام ضوابط زير اطمينان حاصل براي حمل و نقل چشمه پرتوزا در يك ماشين يا بوسيله هواپيما بايد

 .نمود

ماشين حمل و نقل بايد مجهز به پالك مناسب عالمت مواد پرتوزا بر اساس ضوابط  واحد قانوني -الف

 .را برآورده نمايدTS-R-1بوده همچنين ضوابط دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا 

  .له نقليه عمومي ممنوع استحمل و نقل دوربين يا كانتينر حاوي چشمه توسط وسي-ب

  .و نقل گردد دوربين حاوي چشمه بايد درون جعبه با ويژگي هاي زير حمل-ج

  .از موادي محكم و مقاوم ساخته شده باشد •

به نحوي طراحي گردد كه دوربين كامال ثابت و محكم درون آن قرار گيرد و متناسب با  •

  .ابعاد دوربين حاوي درپوش جلو و عقب باشد

  در و قفل مناسب باشدمجهز به  •

  .مجهز به دسته مقاوم جهت حمل باشد •

  .دو طرف آن و روي در جعبه برچسب مخصوص بسته بندي مواد پرتوزا چسبانده شود •

  . جهت حمل بايد فرم حمل و نقل تكميل و بر روي جعبه نصب گردد-د

  .شودوسيله نقليه بايد خصوصي بوده و از سالم بودن آن قبل از حمل اطمينان حاصل -ه

  .به همراه وسيله نبايد وسايل آتش زا حمل شود-و
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 00 : بازنگري 
 

 و جمله هشدار دهنده بايد بر روي ماشين "توجه"برچسب مخصوص شامل عالمت خطر اشعه كلمه -ز

  .نصب گردد

  . يك نسخه دستورالعمل اقدامات سوانح درمحل سرنشين وسيله نقليه وجود داشته باشد-ح

 دزيمتر قرائت مستقيم و  TLD مجهز به دزيمتر  حداقل يك نفر پرتوكار واجد صالحيت-ط

  .دزيمترمحيطي بايد همراه وسيله نقليه باشد

. جهت حمل با قطار بايد دوربين در قسمت بار قرارداده شود و حمل در قسمت مسافر ممنوع است -ي

  .بعالوه بايد يك نفر زمان رسيدن به مقصد ، جهت تحويل دوربين حضور داشته باشد

  : نقل دوربين يا كانتينر حاوي چشمه توسط هواپيما بايد جهت حمل و-ك

  .فرم كاالي خطرناك تكميل گردد •

   بر روي جعبهCargo Aircraft Onlyدرج عبارت   •

  .شخص بايد پرتوكار باشد.حضور به موقع و بدون تاخير جهت تحويل دوربين در فرودگاه  •

ار گيرد كه پرتوگيري افراد به حداقل  دوربين حاوي چشمه پرتوزا بايد به نحوي درون ماشين قر-ل

 تجاوز µSv/h20 حداكثر آهنگ دز در محل سرنشينان اتومبيل نبايد از. موجه شدني كاهش يابد

 .نمايد

نظير ترمزهاي (دوربين حاوي چشمه پرتوزا بايد به گونه اي محكم و ثابت گردد كه در وقايع محتمل-ل

 .   امكان جا بجا شدن دوربين ميسر نباشد)واپيماشديد و تصادف هاي معمول يا تكان هاي شديد ه

دوربين حاوي چشمه پرتوزا بايد در قسمتي مجزا نسبت به سرنشينان قرار داده شود و در تمام -م

همچنين درحمل ماشين الزم است پيوسته در طول مسير . مراحل حمل و نقل در حالت قفل قرار گيرد

حمل توسط ماشين روباز انجام ميگيرد نبايد درهيچ اگر .حركت چشمه تحت مراقبت و نظارت باشد

در اين حالت بايد جعبه قرارگيري دوربين به نحوي .لحظه اي دوربين حاوي چشمه پرتوزا را ترك نمود

به بدنه اتصال محكم و ثابتي داشته باشد كه امكان برداشتن دوربين توسط افراد غير مجاز وجود 

  .نداشته باشد
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  21  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
   درون سايت شركت و كارخانهي چشمهي جابجا5-4-3-3

 :ي چشمه بايد نسبت به ضوابط زير اطمينان حاصل شوديدر جابجا

ي هاي خيلي كوچك جهت تنظيم كردن موقعيت پرتودهي  بايد در كليه موارد ي بجز براي جابجا-الف

 .ي چشمه پرتوزا، سيستم كنترل چشمه قفل و درپوش هاي جلو وعقب وصل گردديقبل از جابجا

انتقال دوربين حاوي چشمه در سايت ضمن جدا نمودن گايد واتصاالت بايد سيستم كنترل براي -ب

همچنين قبال .چشمه به حالت قفل درآمده و كليد آن برداشته ودرپوش هاي جلو وعقب نصب گردد

بايد توسط يك دزيمتر محيطي از قرار گرفتن چشمه در موقعيت ايمن در داخل دوربين اطمينان 

نحوي كه آهنگ دزبه حد قابل انتظار بعد از بسته شدن دريچه خروج  و قفل شدن حاصل نمود به 

در صورت امكان حمل براي مسافت هاي نسبتا طوالني درون .سيستم كنترل پرتو كاهش يافته باشد

  .سايت نيز بايد با جعبه مخصوص حمل انجام شود

  : در صورت حمل با دست با توجه به باال بودن آهنگ دز بايد-ج

  .مان را به حداقل ممكن كاهش دادز •

  .مسافت حمل بين پرتوكاران تقسيم گردد •

 .از خوردن ،آشاميدن و استعمال دخانيات اجتناب شود •

دوربين حاوي چشمه پرتوزا بايد به گونه اي حمل و نقل گردد كه پرتوگيري پرتوكار به حداقل موجه -د

 .شدني كاهش يابد

 آسيب به دوربين و گم شدن آناقدامات الزم در صورت بروز  5-4-3-4

  :اگر در هنگام حمل و نقل آسيبي براي دوربين حاوي چشمه رخ دهد بايد -الف

پرتوكار يا پرتوكاران همراه مسئول دوربين حاوي چشمه بوده و در صورت نيازبايد بالفاصله  پس از  •

   رسانده شود و وقوع حادثه مراتب به اطالع شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت و واحد قانوني

دارنده پروانه بايد اطمينان حاصل نمايد كه دوربين با كمال دقت مورد آزمايش قرار گرفته و  •

به ويژه بايد .عملكرد ايمني آن براي ادامه كار بر اساس ضوابط اين مدرك مورد تاييد مي باشد
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  22  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

 مقادير آن بر  متري با دزيمتر محيطي مناسب اندازه گيري و نسبت به1آهنگ دز را در سطح و 

  .اساس اين مدرك اطمينان حاصل نمايد

اگرنقص و خرابي به گونه اي باشد كه دوربين نتواند ضوابط ايمني اين مدرك را براي ادامه كار كسب -ب

  :نمايد دارنده پروانه بايد 

بالفاصله اقدامات مناسب جهت محدود نمودن پرتوگيري افرادي كه پرتوگيري آنها محتمل است  •

  دهد وانجام 

قبل ازاينكه دوربين حاوي چشمه مجددا استفاده گردد بايد كليه نواقص ومعايب بوجود آمده  •

 . طوري برطرف گردد كه ضوابط اين مدرك برآورده گردد

اگر دوربين درحين حمل و نقل مفقود گردد پرتوكار يا پرتوكاران همراه، مسئول دوربين حاوي چشمه -ج

اتب به دارنده پروانه ،شخص مسئول ومسئول فيزيك بهداشت و واحد بوده لذا مي بايست بي درنگ مر

  .قانوني اطالع داده وبايد اطالعات مربوط به موضوع فوق جمع آوري و جهت بازيابي  چشمه ارائه گردد

    الزامات تجهيزات راديوگرافي با اشعه ايكس5- 5

   انتخاب دستگاه اشعه ايكس5-1- 5

 از قبيل حداكثر انرژي، حداكثر آهنگ دز ،حداكثركيلو ولتاژموثرو مشخصات دستگاه اشعه ايكس5-5-1-1

  .حداكثر جريان بايد بهينه و متناسب با كاربرد مورد نظر انتخاب شود

  طراحي  وساخت5-2- 5

 . براي طراحي و ساخت دستگاه بايد ضوابط زير رعايت گردد 5-5-2-1

 اي شيلد گردد كه ازعبور پرتو در تمام  تيوب اشعه ايكس بايد درون يك حفاظ مناسب به گونه-الف

حفاظ بايد به بقدر كافي وبه . جهات به غير ازجهت مورد نظر براي انجام پرتونگاري جلوگيري نمايد

نحوي طراحي گردد كه در شرايط ماكزيمم ولتاژو جريان، آهنگ دز در فاصله يك متري از سطح حفاظ 

 . تجاوز نكندµSv/h 5000در كليه جهت ها غير از جهت بيم اصلي از 
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 00 : بازنگري 
 

 در صورت امكان بايد از فيلتراسيون جهت كاهش  (open site)براي راديوگرافي در مكان هاي باز-ب

  .پرتوهاي  پراكنده استفاده نمود

كنترل دستگاه بايد مجهزبه يك كليد جهت جلوگيري از استفاده افراد غير مجاز وجود داشته -ج

 وجود داشته و (OFF POSITION)ر حالت خاموش بودن امكان برداشتن كليد بايد فقط د.باشد

 آن بايد روي پنل كنترل دستگاه بوضوح OFF) و  (ONحالتهاي عملكرد كليدخاموش و روشن

 .مشخص باشد

 دستگاه بايد روي پنل كنترل دستگاه به شكل فيزيكي دو كليد مجزا بوده و OFF و  ONسوئيچ-د

 .ن  بايد روي پنل كنترل دستگاه بوضوح مشخص باشند آOFF و  ONحالتهاي عملكرد كليد و حالت

دستگاه بايد مجهز به سيستمي باشد كه بتواند بعد از اتمام زمان تنظيم شده بر روي پنل كنترل 

 .پرتودهي را بطور خودكار قطع نمايد

 يك المپ قرمز چشمك زن بايد روي پانل دستگاه به گونه اي تعبيه شده باشد كه با شروع پرتودهي-ه

يك .متري نيز قابل رويت باشد10همچنين بايد المپ فوق ازفاصله ..دستگاه بطور خودكار فعال شود

قفل ايمني بايد بنحوي تعبيه شده باشد كه اگر المپ فوق به گونه اي از مدار خارج شود ويا از كار 

 .  بيفتيد امكان پرتودهي وجود نداشته باشد

مجهز باشد كه مقدار عددي انرژي الكترون و آهنگ دز پنل كنترل بايد به تجهيزات نشانگري -و

خروجي را براي شتابدهنده وماكزيمم كيلو ولتاژ و ميلي آمپر را براي تيوپ هاي معمولي ايكس نشان 

براي دستگاه هايي كه در سايت هاي  بازمورد استفاده قرار ميگيرند مقدار نشان داده شده بر روي . دهد

 .ورآفتاب قابل رويت باشدنشانگر بايد به وضوح در ن

براي راديوگرافي درسايت هاي باز بايد  پنل كنترل به يك يا چند المپ چشمك زن راه دور مجهز -ز

ازالمپ فوق ميتوان براي مشخص . باشند كه با با روشن شدن دستگاه بطور خودكار شروع بكار نمايد

 .اه نيز استفاده نمودنمودن مرزناحيه كنترل شده و مشخص بودن وضعيت پرتو دهي دستگ
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 00 : بازنگري 
 

طول كابل اتصال پنل كنترل به المپ اشعه ايكس در راديوگرافي سايت باز نبايد كمتر از مقادير زير -ح

  .باشد

   kVp100 متر براي كيلو ولتاژ كمتر از 7 •

  kVp200متر براي كيلو ولتاژ كمتر از 10 •

  kVp250متربراي كيلو ولتاژ كمتر از 15 •

  kVp250تر از از  متربراي كيلو ولتاژ بيش20 •

 .مگر اينكه در اتاق راديوگرافي كامال بسته مورد استفاده قرار گيرند

براي دستگاههاي اشعه ايكس فلورسكوپي حفاظ دستگاه بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه -ط

 . نباشدµSv/h 25تحت هيچ شرايطي در زمان پرتو دهي، آهنگ دز كليه نقاط قابل دسترس بيش از از

تجهيزات و مونيتور نشاندهنده تصوير بايد درموقعيتي غير از جهت بيم اوليه قرار گيرند و نبايد در -ي

هيچ شرايطي امكان قرار گرفتن شخص يا قسمتي از بدن شخص در حين  پرتودهي در مقابل بيم پرتو 

 .وجود داشته باشد

  ضوابط ويژه دستگاه اشعه ايكس كرالر5-5-2-2

 بوده به نحوي كه  بعد از رسيدن دستگاه كرالر به klaxonبايد مجهز به يك هر دستگاه كرالر-الف

 ثانيه هشدار دهد در مدتي كه راديوگرافي در حال 10 قبل از پرتودهي مدت klaxonموقعيت پرتودهي 

 .  ثانيه قبل بكار خود ادامه دهد10 نيز بايد به يك هشدار قابل تميز نسبت به klaxonانجام شدن است 

بايد در حضور نويز دستگاه و صداهاي مزاحم بطور  در صورت امكان  klaxonداي هشدار دهنده  ص-ب

 را به klaxon افراد نزديك لوله اي كه كرالر در آن درحال كار است بايد صداي .واضح ورسا شنيده شود

 .طور واضح بشنوند

  . ميليمتر باشد200 يش ازشرايط كار كرالر درون لوله نبايد بپهناي بيم اشعه ايكس در -ج
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  25  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

دستگاه ايكس بايد به يك سيستم ايمني مجهز باشد به نحوي كه از پرتودهي غير عمدي جلوگيري -د

همچنين بايد سيستمي وجود داشته باشد كه در صورت وجود اشتباه و يا سوء عمل در حين . نمايد

 .پرتونگاري بتوان عمليات پرتودهي را قطع نمود

موجب ,د مجهز به سيستم ايمني باشد به نحوي كه در صورت خرابي دستگاه كرالر اشعه ايكس باي-ه

  .قطع برق كرالرگردد

    الزامات سايت هاي راديوگرافي صنعتي6- 5

وضعيت سايت از نظر دسترسي افراد مجاز به منابع پرتو به  در اين مدرك شرايط محل راديوگرافي با توجه به

  :سه گروه  زير تقسيم مي شوند

 ) اتاق راديوگرافي(ودهي كامال بسته سايت پرت •

 و) اتاقك موقت راديوگرافي(سايت پرتودهي نيم بسته •

 )اماكن بازراديوگرافي(سايت پرتودهي باز  •

   اتاق راديوگرافي5-6-1 

يك اتاق راديوگرافي به نحوي بايد طراحي شود كه كليه پرتوهاي مستقيم و پراكنده ناشي از عمليات 

 كامال بسته  نگهداشته و كليه عمليات از خارج از اتاق توسط كنترل از راه دور قابل راديوگرافي را در محوطه

  . هنگام پرتودهي هيچ فردي نبايد داخل اتاق راديوگرافي حضور داشته باشد. اجراباشد

مجموعه ,در شرايط بسته بودن در يا مبادي ورودي ,  اتاق راديوگرافي بايد به نحوي ساخته شود كه5-6-1-1

  )شكل دهد.(يك محوطه كامال حفاظ بندي شده را ايجاد نمايد, كف و سقف, اره ها ديو

 حفاظ سازي اتاق راديوگرافي بايد به نحوي باشد كه تحت هيچ شرايطي هنگام پرتودهي آهنگ دز در 5-6-1-2

فاظ و همچنين ح. ميكرو سيورت در ساعت بيشتر نباشد25 سانتيمتري از هر ديواره قابل دسترس از 5فاصله 

 ميلي سيورت در سال 1محل استقرار اتاق راديوگرافي بايد به نحوي باشد كه پرتوگيري افراد عادي بيش از 

  .نباشد
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  26  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
همجنين يك چراغ .  اتاق راديوگرافي بايد با بكارگيري عالئم هشدار دهنده به وضوح مشخص باشد 5-6-1-3

 متري اتاق به وضوح قابل رويت 5ه و ازفاصله ايمني بايد فراهم شود به نحوي كه هنگام پرتودهي روشن شد

  . باشد

 قفل هاي داخلي بايد در تمام مبادي ورودي اتاق راديوگرافي به نحوي نصب شوند كه هنگام پرتودهي 5-6-1-4

هشدار دهنده هاي صوتي و تصويري  فعال شده و تا شروع مجدد دستگاه اشعه , در صورت باز شدن قفل داخلي

  .امكان شروع به كار مجدد دستگاه وپرتودهي وجود نداشته باشد, كنترلايكس از محل ميز 

 اتاق راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هشدار دهنده صوتي وتصويري باشد به نحوي كه در شرايط  5-6-1-5

همچنين بايد مجهز به كليد قطع اضطراري باشد تا همزمان با فعال سازي يك هشدار .پرتودهي فعال گردند

با قطع پرتودهي امكان خروج از اتاق را داشته باشند بستن , افراديكه در مواقع پرتودهي در اتاق مانده اند, دهدهن

  .خروجي نبايد منجر به قطع هشدار دهنده يا شروع به كار مجدد تيوب اشعه ايكس گردد

 مناسبي پوشانده شده وهم برروي درها و پانلها بايد به نحو, كليه درزهاي موجود دراتاق راديوگرافي 5-6-1-6

در شرايطي كه از طراحي مارپيچ براي .پوشي داشته باشند تا امكان نشت پرتو پراكنده از اتاق وجود نداشته باشد

-5در يا حصار فيزيكي قابل قفل شدن همراه با  قفل داخلي مناسب مطابق بند , دسترسي افراداستفاده مي شود

  . ايد بكارگرفته شودب6-1-4

 در صورت نياز به عبور كابل يا كانال از ميان ديوار يك اتاق راديوگرافي جهت مصارف مختلف از جمله 5-6-1-7

بايد تدابير الزم حهت جلوگيري از عبور مستقيم پرتو از منفذ ايجاد شده توسط ,برق رساني يا خدمات ديگر

  .  به نحوي كه حفاظ ديواره آسيب نبيند, كانال اتخاذ گردد

نقشه ها و جزئيات ساخت و اجرا بايد جهت تاييد به , از شروع به ساخت يك اتاق راديوگرافي قبل 5-6-1-8

  .واحد قانوني ارسال گردد

  اتاقك موقت راديوگرافي 6-2- 5

اتاقك موقت راديوگرافي بايد به نحوي طراحي شود كه كليه پرتوهاي مستقيم  ناشي از عمليات راديوگرافي را 

اتاقك .داشته وپرتوهاي پراكنده خارج از اتاقك رابه مقدار قابل توجهي محدود نمايددر اتاقك راديوگرافي نگه
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 00 : بازنگري 
 

موقت راديوگرافي معموال به صورت چهار ديواري بدون سقف در يك ساختمان يا محوطه بزرگ طراحي مي 

هر صورت البته در برخي شرايط يك ديواره براي انتقال قطعه مورد آزمايش باز گذاشته مي شود ولي در . گردد

كليه عمليات بايد از خارج از اتاقك توسط . اين اتاقك از نواحي اشغال شده بايدبه نحو مناسبي مجزا گردد

هنگام پرتودهي هيچ فردي نبايد داخل اتاقك موقت راديوگرافي حضور . كنترل از راه دور قابل اجرا مي باشد

  . داشته باشد

نحوي ساخته شود كه داراي ديوارهايي از جنس حفاظ و به  يك اتاقك موقت راديوگرافي بايد به 5-6-2-1

 سانتيمتري از هرنقطه قابل 5آهنگ دزدرفاصله , به طوري كه در شرايط پرتودهي,  متربوده 2/2ارتفاع حد اقل 

همچنين حفاظ و محل استقرار اتاقك موقت .  ميكروسيورت در ساعت باشد25دسترس ديوار  كمتر از 

  . ميلي سيورت در سال نباشد1حوي باشد كه پرتوگيري افراد عادي بيش از راديوگرافي بايد به ن

 اتاقك موقت راديوگرافي بايد با بكارگيري عالئم هشدار دهنده در مبادي ورودي و اطراف سايت به 5-6-2-2

بايد فراهم شود به نحوي كه هنگام ) يا چراغهايي(همچنين يك چراغ هشداردهنده . وضوح مشخص باشد

  .  متري اتاق به وضوح قابل رويت باشد5ي روشن شده و ازفاصله پرتوده

در صورت امكان قفل هاي داخلي بايد در تمام مبادي ورودي اتاقك موقت راديوگرافي به نحوي نصب  5-6-2-3

هشدار دهنده هاي صوتي و تصويري  فعال شده و , شوند كه هنگام پرتودهي در صورت باز شدن قفل داخلي

امكان شروع به كار مجدد دستگاه  وپرتودهي وجود , دستگاه اشعه ايكس از محل ميز كنترلتاشروع مجدد 

  .نداشته باشد

 اتاقك موقت راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هشدار دهنده صوتي وتصويري باشد به نحوي كه در 5-6-2-4

  .و شنيدن باشندشرايط پرتودهي فعال گردند و از هر دو طرف داخل و خارج محوطه قابل ديدن 

 يك اتاقك موقت راديوگرافي بايد مجهز به تجهيزات هشدار دهنده صوتي وتصويري باشد به نحوي كه 5-6-2-5

همچنين بايد مجهز به كليد قطع اضطراري باشد تا همزمان با فعال سازي يك .در شرايط پرتودهي فعال گردند

بتوانند با قطع پرتودهي ,  پرتودهي در اتاق مانده اندافراديكه در مواقع, )3-2-6-5مطابق بند (هشدار دهنده 
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 00 : بازنگري 
 

نبايد بستن خروجي نبايد منجر به قطع هشدار دهنده يا شروع به كار مجدد .امكان خروج از اتاق را داشته باشند

  .تيوب اشعه ايكس گردد

د به نحو مناسبي برروي درها و پانلها باي,  در صورت امكان كليه درزهاي موجود دراتاق راديوگرافي5-6-2-6 

در شرايطي كه از .پوشانده شده وهم پوشي داشته باشند تا امكان نشت پرتو پراكنده از اتاق وجود نداشته باشد

در يا حصار فيزيكي قابل قفل شدن همراه با  قفل داخلي , طراحي مارپيچ براي دسترسي افراداستفاده مي شود

   . بايد بكارگرفته شود3-2-6-5مناسب مطابق بند 

 هنگام طراحي اتاقك موقت راديوگرافي بايد جهت محدود نمودن پرتوهاي پراكنده  كه از قسمتهاي 5-6-2-7

يك اتاقك موقت , به عنوان مثال.باز عبور نموده و به نواحي اشغال شده مي رسد توجه خاص مبذول داشت

هاي پراكنده از سقف ساختمان يا اتاقي راديوگرافي كه از سمت باال باز است نبايد به نحوي استقرار يابد كه پرتو

  .كه در ان ساخته شده است بتواند خطرپرتوي  در نواحي اشغال شده خارج از محوطه ايجاد نمايد

نقشه ها و جزئيات ساخت و اجرا بايد جهت ,  قبل از شروع به ساخت يك اتاقك موقت راديوگرافي5-6-2-8

  .اطالع  به واحد قانوني ارسال گردد

در صورت نياز به عبور كابل يا كانال از ميان ديوار اتاقك موقت راديوگرافي جهت مصارف مختلف از  5-6-2-9

بايد تدابير الزم حهت جلوگيري از عبور مستقيم پرتو از منفذ ايجاد شده ,جمله برق رساني يا خدمات ديگر

  .  به نحوي كه حفاظ ديواره آسيب نبيند, نوسط كانال اتخاذ گردد

   باز سايت6-3- 5

سادگي كار يا مشكالت عملي عمدتا عمليات راديوگرافي بدون هرگونه محوطه داراي حفاظ , به داليل اقتصادي

به خصوص در شرايطي كه الزم است از سازه هاي غير قابل حركت آزمون راديوگرافي به عمل .انجام مي شود

 افراد و هر چه كمتر موجه شدني در يك سايت بازبايد  به منظور جلوگيري از پرتوگيري غير ضروري.آيد

  . در صورت امكان ازكاليماتور براي محدود نمودن بيم پرتواستفاده گردد.پرتوگيري آنهابرنامه ريزي دقيقي نمود

  . عمليات راديوگرافي در سايت باز بايد توسط يك تيم شامل حداقل دو نفر پرتونگار انجام شود5-6-3-1

  .  تمام مدت بايد در محل حضور داشته باشند اعضاء تيم راديوگرافي در5-6-3-2
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 00 : بازنگري 
 
باال , اطراف(مرزهاي ناحيه كنترل شده , اعضاء تيم راديوگرافي بايد پيش از شروع عمليات راديوگرافي5-6-3-3

را با موانع فيزيكي يا هر روش ممكن ديگرمشخص ومسدود نموده و بر روي مرز به تعداد كافي عالمت ) پايين, 

نصب ,ورود افراد متفرقه ممنوع نوشته شده باشد, ه كه روي آن عبارت خطر پرتوگيرياستاندارد خطر اشع

فواصل اين .  ارائه شده است2يك نمونه از عالئم هشدار مورد استفاده در عمليات راديوگرافي درپيوست.نمايند

  . يشتر نباشد ميكروسيورت در ساعت ب25مرزبندي بايد به نحوي محاسبه گردد كه آهنگ دز برروي مرزها از 

 آهنگ دز واقعي بر روي مرزها  در زمان پرتودهي وبااستفاده از سروي ميتربايد اندازه گيري شده ودر صورت 

  .بايد مرزها تصحيح گردند,  لزوم قبل از پرتودهي بعدي 

ود افراد  امكانات وتدابير الزم بايد به نحوي پيش بيني گردد كه پرتونگاران به سهولت بتوانند از ور5-6-3-4 

اعضاء تيم راديوگرافي همواره قبل از شروع به عمليات .غير مجاز به ناحيه كنترل شده جلوگيري به عمل آورند

راديوگرافي بايد داخل ناحيه كنترل شده را كامال بازرسي نموده تا از عدم حضور افراد عادي در اين ناحيه 

  .مطمئن گردند

معابر عمومي و سازه هاي چند , نظير كارخانه , اد عادي زياد است در سايتهايي كه احتمال حضورافر 5-6-3-5

دارنده پروانه بايد به تعداد كافي نيروهاي كمكي جهت كنترل ورود افراد به ناحيه كنترل شده در اختيار , طبقه 

  . اعضاي تيم راديوگرافي قرار دهد

هنگام .نگ دز تا حد امكان پايين باشد كنترل از راه دورچشمه بايد در محلي استقرار يابد كه آه5-6-3-6

 ميكروسيورت در ساعت كمتر است 25پرتودهي اعضاء تيم راديوگرافي با يد به سرعت به مكاني كه آهنگ دز از 

درشرايطي كه كنترل از راه دور در ناحيه اشغال شده . رفته و تا انتهاي زمان پرتودهي در اين محل باقي بمانند

دزيمتر آهنگ دز بايد مرتبا توسط ,م در زمان پرتودهي دركناركنترل از راه دورقرار دارندقرار گرفته يا اعضاء تي

  .  كنترل گرددمحيطي مناسب مونيتور و

به نحوي   اعضاء تيم راديوگرافي بايد در تمام مدت راديوگرافي تردد افراد در ناحيه تحت نظارت را5-6-3-7

اني آنها به ناحيه كنترل شده جلوگيري نموده وقبل از ورود افراد كنترل نمايند كه ازتوقف بيمورد و ورود ناگه

  .پرتودهي قطع گردد  , غير مجاز به  ناحيه كنترل شده 
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 00 : بازنگري 
 
 اين كد تنظيم شده و در صورت نياز با توجه به شرايط كار 9-5 قواعد كار بايد با توجه به بند 5-6-3-8

نجام عمليات راديوگرافي بايد بااين قواعد آشنا شوندواين كليه اعضاء تيم راديوگرافي پيش از ا. بازنگري گردند

  . قواعد را بكار گيرند

 اعضاء تيم راديوگرافي بايد حدود ناحيه ممنوعه را با روش محاسباتي تخمين زده و قبل از عمليات 5-6-3-9

روي آن راديوگرافي مرزهاي آن را مشخص ودر صورت امكان روي آن به تعداد الزم عالمت خطر اشعه كه 

با توجه به باال بودن آهنگ .نصب نمايند,ورود افراد مطلقا ممنوع نوشته شده باشد, عبارت خطر پرتوگيري باال 

  .دز نبايد مرزهاي ناحيه ممنوعه را در طول عمليات پرتودهي كنترل ويااصالح كرد

   وظايف و مسئوليتها7- 5

 نعتي شركتهاي تأمين كننده تجهيزات راديوگرافي ص ضوابط5-7-1

  و  xشركتهاي توليد كننده و فروشنده دستگاههاي راديوگرافي بايد قبل از اقدام به فروش دستگاههاي اشعه 

  .انوني نمايندقدوربين هاي راديوگرافي و يا چشمه هاي پرتوزا اقدام به اخذ مجوزهاي الزم از واحد 

 ي مسئوليتهاي شركتهاي تأمين كننده تجهيزات راديوگرافي صنعت 5-7-2

شركتهاي تأمين كننده قبل از واگذاري  دستگاههاي راديوگرافي صنعتي به خريداران و شركتهاي راديوگرافي 

  .صنعتي بايد اقدام به انجام موارد زير نمايند

  : اقدام به ارسال اطالعات زير به واحد قانوني نمايند 5-7-2-1

  .تجهيزات مزبور خواهند نمود  به خريد اقدام"نام و آدرس خريداران قطعي يا كساني كه احتماال-الف

جزئيات وسائل بفروش رفته شامل اطالعات كاملي در مورد حفاظ ، عملكرد ، قفل ايمني استفاده شده و -ب

  .مكانيزم سيستم    مسدود كننده مسير پرتو

 با ذكر كليه اطالعات مورد درخواست واحد قانوني ،  بانضمام كروكي محل نصب يا نگاهداري منابع پرتو-ج

  .جزئيات حفاظ

مشخصات كامل چشمه هاي راديو اكتيو ، مقدار اكتيويته و اطالعا ت كاملي در مورد نحوه كپسول -د

  .گذاري چشمه هاي مورد استفاده در راديوگرافي و گواهي استاندارد چشمه ها
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 00 : بازنگري 
 

  ماكزيمم  (kVp)  مورد استفاده در راديوگرافي با ذكر ماكزيمم ولتاژ Xمشخصات تيوب هاي اشعه  -ه

آهنگ (   و ماكزيمم خروجي دستگاه X (keV)  يا  ماكزيمم انرژي دستگاه   (mA)شدت جريان دستگاه 

 ).دز

ارائه مدارك مستدل  به واحد قانوني مبني بر آنكه تجهيزات بفروش رفته كليه ضوابط  ايمني ذكر  5-7-2-2

وبا استفاده  و انجام يكي از روشهاي ذكر . باشد  را به نحو مطلوب دارا مي 5-5 و3-5، 2-5 ندهايشده در ب

   بررسي نموده 5-5 و3-5، 2-5 بندهاي با ضوابط ذكر شده در  شده در ذيل مطابقت تجهيزات بفروش رفته را

  .و يك نسخه از گزارش تهيه شده را به واحد قانوني ارائه نمايند

   قانوني گواهي مطابقت با يكي از استانداردهاي  مورد قبول واحد-الف

  انجام محاسبات-ب

  .استناد به نتايج ساير آزمايشات انجام شده بر روي تجهيزات مزبور-ج

  .الزم است اطالعات ذكر شده در ذيل به خريداران قطعي و يا خريداران احتمالي ارائه گردد 5-7-2-3

 چشمه پرتوزا   با دوربينهاي راديوگرافي حاوي xمداركي مبني بر آنكه كليه دستگاههاي مولد -الف

كليه ضوابط  ومدارك مورد درخواست واحد قانوني را دارا مي باشند و از مجاري قانوني و بر اساس 

  .وارد كشور شده اند) 4-5(ضوابط  و دستورالعمل حمل و نقل مندرج در بخش     

ات ، اطالعات كاملي در مورد جزئيات تجهيزات بفروش رفته شامل حفاظ  مورد استفاده در تجهيز-ب

  .سيستم هاي ايمني تجهيزات و عملكرد قفل ايمني 

 مشخصات چشمه با ذكر اكتيويته ،  اطالعات كپسول سازي چشمه هاي راديوگرافي و نيز گواهي -ج

  .استاندارد چشمه ها

  يا (mA)  ماكزيمم شدت جريان (kVp)  با ذكر ماكزيمم ولتاژ  Xمشخصات تيوب هاي اشعه -د

  ).آهنگ دز(   و ماكزيمم خروجي دستگاه X (keV)اطعه ماكزيمم انرژي پرتو س
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 00 : بازنگري 
 
در هنگام بارگذاري و تعويض چشمه دوربين هاي راديوگرافي ، بايد آزمايشات كنترل كيفي بر روي  5-7-2-4

دوربين هاي راديوگرافي با اتصاالت و تجهيزات جانبي انجام پذيرد وكليه قطعات صدمه ديده و يا غير قابل قبول 

  .تعويض گردد

فراهم نمودن يك كپسول خالي چشمه و يك هلدر خالي بامشخصات هلدر مورد استفاده در دوربين  5-7-2-5

براي آشنايي و آگاهي پرتونگاران با اندازه و شكل چشمه مورد استفاده و تشخيص آن در .  راديوگرافي مورد نظر 

  .حوادث احتمالي

   و  دوربين هاي  راديوگرافيxپرتو   مسئوليتهاي دارنده پروانه دستگاههاي مولد  7-3- 5

  .دارنده پروانه تجهيزات راديوگرافي بايد نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد

در  2-7-5 ندبايد در هنگام خريد تچهيزات راديوگرافي اطمينان حاصل نمايد كه كليه مقررات ب 5-7-3-1

اي استاندارد صادره از مراجع صالحيتدار را به مورد تجهيزات مزبور رعايت شده است و يك كپي از گواهي ه

مانند گواهي استاندارد چشمه هاي راديواكتيو و يا گواهي استاندارد صادره براي كانتينر .  واحد قانوني ارائه نمايد

  . (Bu)  يا Bهاي نوع  

كروكي محل دقيق قبل از تأسيس و ايجاد اتاق راديوگرافي ثابت يا اتاقك موقت  راديوگرافي  بايد  5-7-3-2

اتاق راديوگرافي با ذكر نقاط  همجوار بانضمام طراحي حفاظ اتاق مزبور با ذكر جزئيات و ابعاد ،  جنس ديوارها ، 

  ).9-2-6-5  و  8-1-6-5مراجعه به فصل ( كف ، سقف و نوع عمليات راديوگرافي به واحد قانوني اعالم گردد 

ر يك اتاق راديوگرافي ثابت يا اتاقك موقت  راديوگرافي  ، نقشه قبل از نصب تجهيزات راديوگرافي د 5-7-3-3

محل نصب تجهيزات راديوگرافي با مشخص كردن مناطق تحت كنترل ، تحت نظارت و مقدار آهنگ  دز تخمين 

  .زده شده در بيرون اتاق راديوگرافي بايد به اطالع واحد قانوني برسد

ديوگرافي ، در يك اتاق راديوگرافي ثابت يا اتاقك موقت  قبل از شروع و اقدام به عمليات را 5-7-3-4

كه در طول عمليات راديوگرافي از آن پيروي )  9-5 ندب(  كاري روندهايراديوگرافي  ثابت ، بايد يك نسخه از 

مي گردد و نيز جزئيات دستورالعمل حفاظت و ايمني تهيه شده براي حفاظت پرتوكاران و تقليل پرتوگيري آنان 

  .اقل ممكن شدني جهت تائيد به واحد قانوني ارسال گرددبه حد
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 00 : بازنگري 
 
سايت راديوگرافي خارج از محدوده تحت (قبل از اقدام به انجام عمليات راديوگرافي در سايت باز  5-7-3-5

بايد اطمينان حاصل نمايد كه اقدامات و هماهنگي هاي الزم در رابطه با موارد ذيل با ) اختيار دارنده پروانه

  .انجام شده است)فرد داراي اختيارات اجرائي در محل انجام راديوگرافي(يت مسئول سا

  .اقدامات الزم در مورد محدود كردن پرتوگيري افرادي كه در مجاورت سايت راديوگرافي قرار دارند-الف

  .مشخص كردن پرتونگاران سايت راديوگرافي-ب

 كاركنان سايت بنحوي كه امكان برقراري و معرفي يكنفر نماينده سايت رابط مابين پرتوكاران و ديگر-ج

  .حفظ  ايمني را به پرتوكاران بدهد

 ندهايو انجام وظايف ذكر شده در ب)  4-3-7-5 (بند كاري مندرج در روندهاياجراي  اطمينان از 5-7-3-6

)5-9-5.(  

  .اطمينان از انجام اقدامات زير در مورد تجهيزات راديوگرافي 5-7-3-7

في تجهيزات راديوگرافي قبل از اولين استفاده و بررسي و كنترل كيفي آنها در فواصل زماني بررسي و كنترل كي

مناسب براساس مصوبات واحد قانوني و حصول اطمينان از كارائي و سالمت سيستم هاي ايمني و قفل و 

  .مكانيزم كنترل تجهيزات مزبور

   .)1-10-5بندهاي( ارائه آن به واحد قانوني ثبت و نگاهداري نتايج آزمايشات مزبور و در صورت درخواست 

اطمينان از اينكه آسيبهاي واردشده  به تجهيزات و يا تغييرات قابل مالحظه بوجود آمده در مقدار  5-7-3-8

نشتي منابع پرتو ، در نظر گرفته شده و به آن توجه شده است و اقدامات ذكر شده در ذيل در مورد دستگاههاي 

  .ي شودآسيب ديده انجام م

  .تجهيزات آسيب ديده بايد ار دور استفاده خارج گردد و توسط  يك فرد مجرب مورد بررسي قرار گيرد-الف

قبل ازا استفاده مجدد از تجهيزاتي كه بر روي آنها تعميرات انجام شده است بايد آزمايشات كنترل -ب

  .ن حاصل گرددكيفي بر روي آنها انجام گيرد و از درستي و صحت عملكرد آنها اطمينا

  .مقررات ارائه شده در اين دستورالعمل جهت انجام تعميرات بايد رعايت گردد-ج
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 00 : بازنگري 
 

جزئيات تعميرات انجام پذيرفته بايد ثبت و نگاهداري شده و در صورت درخواست در اختيار واحد قانوني -د

  ).1-10-5(قرار گيرد 

 نفر پرتونگار واجد صالحيت و مورد تأييد واحد در سايت هاي باز ، راديوگرافي بايد حداقل توسط  دو 5-7-3-9

  ).2-3-9-5(قانوني انجام پذيرد 

دستورالعمل اورژانس با در نظر گرفتن كليه احتماالت و حوادث محتمل در هنگام كار و روش هاي  5-7-3-10

الزم است .  بازيابي سانحه تهيه گردد بنحوي كه مقدار پرتوگيري پرتوكاران درگيردر مهار سوانح حداقل باشد

  .دستورالعمل مزبور جهت تأييد و تصويب به واحد قانوني ارسال گردد

بنحويكه .   بايد تهيه شده و در دسترس باشد8-5ندهايتجهيزات حفاظتي و ايمني ذكر شده در ب 5-7-3-11

وانع فيزيكي و   بايد م"ضمنا.  امكان پيروي از قواعد كاري و دستورالعمل اورژانس توسط  پرتوكاران فراهم گردد

  .حصارهاي مناسب جهت محصور كردن مناطق  با پرتودهي باال مهيا گردد

بايد روي دستگاههاي مولد پرتو و نيز مرز مناطق تحت كنترل و تحت نظارت عالئم مواد پرتوزا  نصب -

 .گردد

 پرتوگيري آنان از اطمينان از تقليل پرتوگيريهاي پرتوكاران تا حداقل موجه شدني و نيز عدم تجاوز 5-7-3-12

  ) .6-1-5(حدهاي دز ارائه شده در بخش     

  :افرادي كه براي كار با تجهيزات راديوگرافي انتخاب مي گردند بايد داراي شرايط  زير باشند 5-7-3-13

  .دارا بودن برگه صالحيت كار با پرتو كه از طرف واحد قانوني صادر شده باشد-الف

  .بهاي پرتوي و صدمات ناشي از كار با  تجهيزات راديوگرافي اطالعات و دانش كافي از آسي-ب

 .صالحيت كاري با تجهيزات راديوگرافي و نداشتن سوء پيشينه-ج

 .دارا بودن گواهي پزشكي مبني بر بالمانع بودن كار با پرتو-د

  . سال تمام18حداقل سن -ه

مال پرتوگيري از منابع راديوگرافي به پرتونگاران و كاركنان عادي شاغل در محيطهايي كه احت 5-7-3-14

  .صنعتي را دارند بايد آموزشهاي زير ارائه گردد
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 00 : بازنگري 
 

  .آسيبهاي ناشي از كار با پرتو-الف

  .اقدامات مؤثر در كاهش پرتوگيري-ب

  .انجام عمليات راديوگرافي برحسب قواعد كاري-ج

  .يرعايت دستورالعمل حفاظت و ايمني براي اجتناب از بروز سوانح راديوگراف-د

بايد نظارت و تمهيدات الزم جهت حفاظت كاركناني كه احتمال مي رود درمعرض پرتوگيري هاي  5-7-3-15

  .بر اساس مفاد اين دستورالعمل فراهم گردد.  ناشي از تجهيزات راديوگرافي قرار گيرند

سابقه كار مؤثر بايد يكنفر داراي حداقل تحصيالت كارشناسي در يكي از رشته هاي علمي و فني با  5-7-3-16

يا متخصص در زمينه راديوگرافي صنعتي و دارا بودن گواهينامه دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مسئولين به 

  معرفي 5-7-5ندهاي عنوان شخص مسئول عمليات راديوگرافي صنعتي براي انجام وظايف ذكر شده در ب

  .نمايند

صص و تجربه مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي  بايد يكنفر واجد صالحيت كه توانايي ، تخ5-7-3-17

توصيه مي گردد .     را دارا باشد به عنوان مسئول فيزيك بهداشت كل تعيين گردد7-5ذكر شده در بخش 

مسئول فيزيك بهداشت كل از يك يا دو نفر واجد شرايط و مجرب جهت كمك به انجام وظايف محوله در سايت 

بعنوان مثال مي .  ده نمايد و برخي از مسئوليتها و وظايف خود را به آنان تفويض نمايد هاي راديوگرافي استفا

  .توان از راديوگرافهاي مجرب و با سابقه براي اين منظور استفاده نمود

ندهاي بايد مقادير پرتوگيري روزانه پرتوكاران ، ثبت و نگاهداري شده و بر اساس مفاد مندرج در ب 5-7-3-18

  .توگيري روزانه ،  هفتگي ، ماهانه و ساالنه آنها مورد بررسي و ارزيابي واقع شود ، پر5-10

كليه نقل و انتقاالت چشمه هاي راديوگرافي و دستگاههاي اشعه ايكس تحت اختيار دارنده پروانه  5-7-3-19

  .بايد ثبت و نگاهداري گردد و در هر زمان قابل دسترس باشد

 نشاني و سرويس اورژانس محلي واقع در سايت راديوگرافي وجود  چشمه بايد به مسئولين آتش 5-7-3-20

در غير اينصورت بايد از وجود .  هاي راديواكتيو را اطالع داد و اخطارها و احتياطات الزم را به آنان متذكر گرديد

  .انس در محل  چشمه هاي راديواكتيو تحت اختيار خود اطمينان حاصل نمايدژحداقل تجهيزات اور
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 00 : بازنگري 
 
   وظايف پرتونگاران7-4- 5

  :پرتونگاران از موارد ذكر شده در ذيل كامال آگاه باشند 5-7-4-1

  .وسائل راديوگرافي و نحوه استفاده از آن-الف

  .قواعد كاري مصوب-ب

  .دستورالعمل اورژانس و روشهاي بازيابي و مهار چشمه-ج

 .دستورالعمل حفاظت و ايمني-د

  . و محيطيدستورالعمل هاي مونيتورينگ فردي-ه

  مورد استفاده در راديوگرافي  xبايد در هنگام نقل و انتقال چشمه هاي پرتوزا و يا دستگاههاي اشعه  5-7-4-2

  .صنعتي موارد ذكر شده در ذيل ثبت و نگاهداري گردد

  .شماره سريال دستگاه اشعه ايكس و دوربين هاي راديوگرافي-الف

  .شمه و اكيتويته آن در زمان انتقالدر مورد دوربين هاي  راديوگرافي نوع چ-ب

  .محل پروژه و سايت راديوگرافي كه تجهيزات به آن منتقل شده اند-ج

  .تاريخ و زمان انتقال تجهيزات-د

  .زمان و تاريخ واقعي برگشت تجهيزات -ه

  .اسامي پرتونگاران-و

داري منابع پرتو به عهده فرد مسئوليت دوربين راديوگرافي از لحظه تحويل دوربين از انبار محل نگاه 5-7-4-3

تحويل گيرنده است و بايد مقدار نشتي در سطح دوربين توسط  دزيمتر محيطي اندازه گيري و در دفترثبت نقل 

  .و انتقاالت منابع پرتو ثبت و امضاء گردد

اتورها ، قبل از شروع عمليات راديوگرافي بايد كليه تجهيزات راديوگرافي ، سيستم هاي ايمني ، كليم 5-7-4-4

بررسي و كنترل گردد و از استقرار موانع فيزيكي و عالئم هشداردهنده در محل هاي پيش بيني شده اطمينان 

يك دزيمتر محيطي مناسب با . حاصل گردد، و از  حضور افراد غير پرتوكار در منطقه امن اطمينان حاصل نمود

  .. باشد  در دسترس5-1-8-5 و 3-1-8-5ندهايمشخصات  توصيه شده در ب

 



  INRA RP 6 CP 05:       شناسه
  37  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
انجام عمليات راديوگرافي بدون تجهيزپرتونگاران به وسائل مونيتورينگ فردي و محيطي ممنوع مي  5-7-4-5

 ،  يك عدد دزيمتر فردي قرائت TLDهر يك از پرتونگاران بايد داراي حداقل يك عدد دزيمتر فردي  .  باشد

في نيز بايد داراي حداقل يك دزيمتر محيطي هر تيم راديوگرا.  مستقيم و يك عدد دزيمتر هشداردهنده باشند

  .با دامنه اندازه گيري مناسب باشد

ه در اتاقك موقت راديوگرافي و سايت باز  بايد بر طبق قواعد ژاستفاده از تجهيزات راديوگرافي بوي 5-7-4-6

  .كاري تائيد شده در شرايط كاري مورد نظر انجام پذيرد

پايان عمليات راديوگرافي بايد با استفاده از يك دزيمتر محيطي ، ميدان در خاتمه هر پرتودهي و در  5-7-4-7

پرتو اندازه گيري شود و از برگشت چشمه به داخل كانتينر دوربين اطمينان حاصلگردد و در مورد دستگاههاي 

  .شود اشعه ايكس از عدم پرتودهي دستگاه اطمينان حاصل

 محل نگاهداري از قفل بودن دوربين و صحت عملكرد سيستم در هنگام برگرداندن دوربين به انبار 5-7-4-8

هاي ايمني و قفل و نيز قرار گرفتن در پوش هاي ايمني بر روي آن اطمينان حاصل نمود و با استفاده از يك 

دزيمتر محيطي و اندازه گيري آهنگ دز از استقرار چشمه در داخل كانتينر دوربين در وضعيت ايمن اطمينان 

  .حاصل نمود

شده و بالفاصله بايد  بايد از استفاده از هرگونه وسيله راديوگرافي آسيب ديده و يا مشكوك خودداري 5-7-4-9

  .موضوع جهت بررسي به مسئول فيزيك بهداشت كل و يا دارنده پروانه گزارش گردد

وقف و اقدام به در صورت مشاهده و بروز هر يك از موارد ذيل بايد بالفاصله عمليات راديوگرافي مت 5-7-4-10

  . شودXبرگرداندن چشمه به داخل دوربين راديوگرافي و يا خاموش كردن دستگاه اشعه  

  . بروز هر گونه نقض يا آسيب تجهيزات راديوگرافي در خالل عمليات راديوگرافي-الف

  .µSv/h 25ورود افراد غير پرتونگار به داخل ميدان پرتو بيش از  -ب

  .دزيمتر محيطيايجاد خرابي و اشكال در -ج

  . آشنا باشد"پرتونگاران بايد با شكل و مشخصات فيزيكي منابع پرتو تحت مسئوليت خود كامال 5-7-4-11
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 5-9-5در هنگام مواجهه با سوانح راديوگرافي ، بايد بالفاصله اندازه گيريهاي ذكر شده در قسمت  5-7-4-12

ورت عدم امكان برقراري  وضعيت ايمن ، بايد بالفاصله براي كنترل و محدود كردن سانحه انجام پذيرد و يا در ص

پرتونگار بايد بالفاصله موضوع بروز سانحه را به اطالع مسئول فيزيك .  اقدام به تخليه افراد از محيط  نمود

  .بهداشت كل و دارنده پروانه برساند

  وظايف پرتونگاردوم

 1-4-7-5ندهاي در رابطه با مقررات ذكر شده در بانجام كليه وظايف محوله از طرف پرتونگار ارشد  5-7-4-13

  .11-4-7-5و 

  .رفا تحت نظارت مستقيم و مسئوليت پرتونگار ارشد صانجام عمليات راديوگرافي محول شده  5-7-4-14

  12-4-7-5 بنددر هنگام وقوع سوانح در صورتيكه پرتونگار ارشد قادر به انجام وظايف ذكر شده در  5-7-4-15

مشروط  به آنكه انجام وظايف مزبور سبب ايجاد .  د انجام اين وظايف را به پرتونگار دوم محول نمايدنباشد، باي

  .ريسك غير قالبل توجيه به خود و ديگران نگردد

   مسئوليتها و وظايف مسئول فيزيك بهداشت كل7-5- 5

  :مسئول فيزيك بهداشت كل بايد داراي شرايط  زير باشد 5-7-5-1

  .لي ديپلم علمي و فنيحداقل مدرك تحصي •

  .گواهينامه دوره ويژه مسئولين آموزش حفاظت در برابر اشعه •

سابقه كار مؤثر و داشتن اطالعات و دانش كافي درباره اصول و نحوه عمليات راديوگرافي و نيز پيگيري  •

 .مداوم براي دستيابي به دانش و اطالعات روز 

  .رافياطالع از آسيبهاي پرتوي ناشي از عمليات راديوگ •

داشتن وقت و توانايي الزم براي انجام اندازه گيريها ،  بررسيها  و ارزيابيهاي ايمني در رابطه با انجام  •

  .وظايف محوله
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 00 : بازنگري 
 
ايد اطمينان حاصل نمايد كه پرتونگاران در طول عمليات راديوگرافي يا نگاهداري منابع پرتو ، تعمير  ب5-7-5-2

هز به وسائل مونيتورينگ فردي و محيطي مناسب و نيز دزيمتر فردي تجهيزات ، نقل و انتقال منابع پرتو مج

TLDمي باشند  .  

  .بايد دانش كافي در رابطه با موارد زير داشته باشد 5-7-5-3

  .مقررات و دستورالعملهاي واحد قانوني در رابطه با راديوگرافي صنعتي •

  دستورالعمل حفاظت و ايمني •

  .مورد استفاده بر اساس دستورالعمل حفاظت و ايمنيوسائل مونيتورينگ و تجهيزات حفاظتي  •

  .مشخصات و نوع راديوايزوتوپ مورد استفاده در راديوگرافي •

 جزئيات قواعد كاري و دستورالعمل هاي اورژانس مصوب واحد قانوني •

ن بر آموزش نحوه استفاده از تجهيزات راديوگرافي به پرتوكاران و نيز آموزش عمليات راديوگرافي ايم 5-7-5-4

  .اساس دستورالعمل حفاظت و ايمني به آنان

  .در رابطه با مونيتورينگ فردي و محيطي بايد موارد زير را انجام دهد 5-7-5-5

  .تهيه وسائل مونيتورينگ فردي و محيطي مورد نياز پرتوكاران •

  .بررسي و اطمينان از صحت و عملكرد دزيمترها •

ي و محيطي بر حسب ضوابط واحد قانوني و ارائه برنامه ريزي جهت كاليبراسيون دزيمترهاي قلم •

  .گواهي كاليبراسيون به واحد قانوني

  .واحد قانونيضوابط كنترل دامنه قابل اندازه گيري دزيمترها و مناسب بودن آن با توجه به نوع كار و  •

 صحيح   به پرتوكاران و نيز استفادهTLDمسئول فيزيك بهداشت كل بايد از تخصيص دزيمترهاي  5-7-5-6

آنها توسط  آنان اطمينان حاصل نمايد و نيز اطمينان داشته باشد كه نتايج پرتوگيري پرتوكاران ثبت و 

مسئول فيزيك بهداشت كل  بايد در مورد نحوه استفاده از وسائل مونيتورينگ و ثبت نتايج . نگاهداري مي گردد

  .از دستورالعملهاي واحد قانوني پيروي نمايد
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 00 : بازنگري 
 
 از ارزيابي نتايج دزيمترهاي قلمي بالفاصله پس از استفاده و ثبت و نگاهداري نتايج اطمينان 5-7-5-7

  .پرتوگيري

 ميلي سيورت در خالل عمليات راديوگرافي و يا 4بايد اطمينان يابد كه هرگونه پرتوگيري بيش تر از  5-7-5-8

 شده و در صورت عودت دزيمترها  مورد ارزيابي واقع"هرگونه پرتوگيري غيرعادي دزيمترهاي پرتوكاران سريعا

  .به يك مركز سرويس دهنده ، بايد از شرايط  و وضيعت پرتوگيري مركز سرويس دهنده را مطلع نمايد

انجام اندازه گيري محيطي به دفعات توصيه شده و در مكانها و نقاط  توصيه شده توسط  واحد  5-7-5-9

  .وليت خود اطمينان حاصل نمايدتا از ايمني عمليات راديوگرافي تحت مسئ. قانوني 

  :اطمينان از انجام بازرسي و كنترل دوره اي تجهيزات ذيل  5-7-5-10

وسائل مونيتورينگ فردي ، دزيمترهاي محيطي ، كانتينرهاي حاوي چشمه ، مكانيزم كنترل چشمه ،  چراغ 

يه شده در اتاق هاي چشمك زن ، دستگاههاي اشعه ايكس ، قفل هاي ايمني ، وسائل مونيتورينگ تعب

راديوگرافي و اتاقك موقت راديوگرافي  و كنترل ساير تجهيزات مورد استفاده براي انجام عمليات راديوگرافي 

  .ايمن

  :حصول اطمينان از انجام موارد ذيل  5-7-5-11

-7-5(نقل و انتقال دوربين هاي راديوگرافي و دستگاههاي اشعه ايكس براساس موارد مندرج در بند  •

  . انجام مي گيرد و در دفترچه نقل و انتقال منابع پرتو ثبت و نگاهداري مي گردد) 4-2

يك نسخه از گزارش محل استقرار چشمه هاي راديوگرافي صنعتي بايد در هر لحظه در انبار محل  •

براي اين منظور مي توان جدولي در محل انبار نگاهداري منابع .  نگاهداري منابع پرتو موجود باشد 

صب گردد كه در آن محل فعلي چشمه ها ، تاريخ انتقال از انبار و فرد تحويل گيرنده در آن درج پرتو ن

  .گردد

  مي 1-4-5طمينان از آنكه انبار محل نگاهداري منابع پرتو داراي مشخصات ذكر شده در بند  ا5-7-5-12

  .باشد
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 00 : بازنگري 
 
ع پرتو اطمينان حاصل نمايد و يقين پيدا بايد با انجام مونيتورينگ دوره اي از انبارداري صحيح مناب 5-7-5-13

 حفاظت شده نگاهداري مي گردد و هيچگاه مقدار آهنگ دز از مقادير ذكر شده "كند ، چشمه ها در محل كامال

  .  بيشتر نمي شود2-4-5در بند

  .3-2-5اطمينان از انجام نقل و انتقال دوربين هاي راديوگرافي بر اساس مقررات مندرج دربند  5-7-5-14

انتخاب دزيمتر محيطي مناسب براساس مصوبات واحد قانوني براي انجام اندازه گيريهاي ذكر شده  5-7-5-15

   .1-8-5در بند 

  .3-4-5 و5-9-5انجام هرگونه اقدامات ديگر جهت رعايت مقررات و ضوابط  بندهاي   5-7-5-16

 خود كناره گيري نمايد، موظف چنانچه مسئول فيزيك بهداشت كل به هر علتي بخواهد از سمت 5-7-5-17

  .است مراتب را حداقل دو ماه قبل به دارنده پروانه و واحد قانوني اعالم نمايد

   مسئوليتها و وظايف شخص مسئول 7-6- 5

دارنده پروانه موظف است اختيار مسئوليتهاي زيررا در ارتباط با امور راديوگرافي صنعتي به شخص 5-7-6-1

  .ليت اقدامات وي را بپذيردمسئول محول نمايد و مسئو

 مسئوليت كليه منابع پرتو تحت اختيار دارنده پروانه •

 تصميم گيري جهت اجراي عمليات راديوگرافي  •

 برنامه ريزي و تائيد روشهاي اجرائي عمليات راديوگرافي •

 و برنامه ريزي و تصميم گيري جهت انتخاب منابع پرتو، تجهيزات و اعضاء تيم راديوگرافي سياستگزاري •

تونگاران  پر برنامه ريزي جهت آموزش هاي عملي و تئوري راديوگرافي به پرتونگاران صدور مجوز به

  .تونگاريپرجهت انجام عمليات 

, جابجائي, نكاري پيما, واگذاري , تملك, اجاره, رهن , جهت هرگونه اقدام در ارتباط با خريديا فروش 5-7-6-2

بايد با نظارت , تو پردر ارتباط با فعاليتهاي دارنده , تو پرهر نوع منبع حمل و نقل و نگاهداري و بهره برداري 

شخص مسئول و درخواست كتبي اعضاء داراي حق امضاء اوراق تعهد آور نسبت به اخذ مجوزهاي الزم اقدام 

  . گردد
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 00 : بازنگري 
 
-7-5درج در بنداستفاده از پرتوكاران واجد صالحيت و مورد تائيد واحد قانوني براي انجام اقدامات من 5-7-6-3

6-2.  

شخص مسئو ل بايد تمهيدات الزم رابمنظور جلو گيري از مفقود شدن و يا سرقت رفتن منابع پرتو  5-7-6-4

  .تحت اختيار دارنده پروانه يا بكار گيري غير مجاز منابع مزبور بعمل آورد

وظف است مراتب را م, چنانچه شخص مسئول بخواهد به هر علتي از سمت خود كناره گيري نمايد 5-7-6-5

  .حداقل دو ماه قبل به دارنده پروانه و واحد قانوني اعالم نمايد

  مونيتورينگ پرتو و حدود پرتوگيري 8- 5

دارنده پروانه راديوگرافي صنعتي ،  پس از كسب دستورالعمل هاي الزم از واحد قانوني ، بايد مطمئن 5-8-1

 دسترس دارد و اين تجهيزات مطابق با نيازهاي ذكر شده شود كه تجهيزات مونيتورينگ پرتو كافي ومناسب در

 .در ذيل مورد استفاده قرار مي گيرند

شخص (تجهيزات  مونيتورينگ فردي مي بايست بين پرتونگاران ، كمك پرتونگاران ، و مسئوالن ايمني      

 است و همچنين و همه كسانيكه كه دارنده پروانه در قبال آنها مسئول) مسئول ومسئول فيزيك بهداشت

راديوگرافي ) اگر مجاز به اين كار باشند( كسانيكه در عمليات نصب ، بهره برداري ، جمع آوري و سرويس دهي 

همچنين دزيمترهاي ديجيتالي درصورت دارا بودن ضوابط مندرج در . صنعتي مشغول به كارند ، توزيع شود

  .دي مورد استفاده قرار گيرند مي توانند به عنوان تجهيزات مونيتورينگ فر3-1-8-5بند

 را 4پيوست (     كه در ايران  از   طريق بخش دزيمتري امور حفاظت در برابر اشعهTLDفيلم بج و  5-8-1-1

در دسترس اند و يا تجهيزات دزيمتري تأييد شده ديگر مانند دزيمتر ديجيتالي ، مي توانند براي ) ببينيد

شخص مسئول و مسئول ( كمك پرتونگاران ، مسئولين ايمني  , اران تخمين و تعيين ميزان پرتوگيري پرتونگ

و همه كساني كه دارنده پروانه در قبال آنها مسئوليت دارد و همچنين كساني كه در عمليات ) فيزيك بهداشت

نصب ، بهره برداري ، جمع آوري و سرويس دهي مشغول به كارند ، مورد استفاده قرار گيرد،  اين تجهيزات به 

وان دزيمترهاي فردي نشاندهنده دز مجموع تلقي خواهند شد و اگر كساني بخواهند  از تجهيزات عن
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 00 : بازنگري 
 

  و بج استفاده نمايند ،  بايد دستورالعمل ها و راهنمايي الزم را  از  واحد TLDمونيتورينگ  ديگري ،  عالوه بر 

  .قانوني درخواست كنند

ر برابر انرژي ، مي توانند در محدودة كاري راديوگرافي  دزيمترهاي قابل حمل با حساسيت مناسب د5-8-1-2

  Xسطوح پرتو مورد استفاده قرار گيرند ، چه در مورد راديوگرافي با اشعه  ) بعنوان( صنعتي براي مونيتورينگ 

و چه در مورد راديوگرافي صنعتي با چشمه باز و بسته ، دزيمترهاي قابل حمل بايد قابليت كار مداوم بدون نياز 

  .به فشار دادن دائمي كليد يا سوئيچ را داشته باشند

  : تجهيزات مونيتورينگ فردي بايد5-8-1-3

قابليت مونيتورينگ پرتوهاي داراي انرژي مختلف را كه از چشمه هاي مورد استفاده در  •

حساسيت در برابر پرتوها با رنج انرژي ( داشته باشند , راديوگرافي صنعتي ساطع مي شوند

  ).مختلف

قرار مي گيرند ، )   در هواmGy/hr 500بيش از  ( گامي كه در معرض آهنگ دز باال هن •

  .توليد نمايند, حداكثر صداي قابل شنيدن را به طور پيوسته 

دزيمترهاي محيطي كه براي مونيتورينگ محيط  و محفظه هاي چشمه در نظر گرفته        شده اند ، 5-8-1-4

  :ندبايد ويژگي هاي ذيل را دارا باش

  يا معادل آن تا  µSv/hr 1محدوده اندازه گيري مناسب براي اندازه گيري ميزان دز از حداقل   •

mSv/hr 10يا معادل آن را دارا باشند .  

هنگامي كه آهنگ دز از ميزان ماكزيمم محدودة اندازه گيري آنها فراتر رفت ، بايد قابليت نشان  •

  .ي هشداردهنده قابل شنيدن را توليد نماينددادن اين واقعه  را داشته و همچنين يك صدا

عدم قطعيت در نمايش آهنگ دز در سنجش پرتوهاي گاما در هر ميدان مشخص بايد كمتر از  •

اين موضوع شامل عدم تغييرات در نمايش آهنگ دز براي انرژي هاي خارج از محدودة . باشد%  25

اين قسمت بايد براي استفاده هاي دزيمترهاي محيطي ذكر شده در .  كار دستگاه نيز مي باشد
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 00 : بازنگري 
 

, در مجموع زمان كاركرد آنها در يك بار كاليبراسيون .  كوتاه مدت چك شده و كاليبره گردند

 .نبايد بيشتر از دوازده ماه گردد

 كاليبراسيون مي بايستي متناسب با نوع و انرژي پرتوهايي كه دزيمتر در معرض پرتو آنها قرار مي 5-8-1-5

م شده اعتبار كاليبراسيون ها ، براي واحد قانوني زماني قابل قبول خواهد بود كه توسط  يك  شخص  گيرد ، انجا

  .و  يا  سازماني كه از نظر  واحد  قانوني ، در اين زمينه  به رسميت  شناخته مي شود ، انجام گردد

  : حدود عملي آهنگ دز توصيه شده 8-2- 5

 ز نبايد از حدود دز ارائه شده در استانداردپايه حفاظت در برابر اشعه هنگام عمليات راديوگرافي صنعتي حدود د

، جهت تشكيل نواحي كاردرنزديك محل راديوگرافي صنعتي ، حدودآهنگ دز  به  ، تجاوز نمايد) 6-1-5بند(

  .شرح زير توصيه مي گردد

) ناحيه كنترل شده(ده است در محيط هايي كه معموال توسط  پرتونگاران يا پرتوكاران ديگر اشغال ش5-8-2-1

الزم به ذكر است كه بايد سعي شود عمليات راديوگرافي با  پايين (  و يا معادل آن باشد ،µSv/hr 25، ميزان دز 

  .)ترين آهنگ دز ممكن انجام شود

آهنگ دز بايد بر ,در محيط  هايي كه معموال توسط  افراد عادي يا غير پرتوكار اشغال شده است  5-8-2-2

  يعني پرتوگيري هر چه كمتر موجه شدني  باشد به نحوي كه نبايد ميزان دزدريافتي (ALARA)اصل  طبق 

  . فراتر رودmSv1هر فرد در يك سال  ا زيك ميلي سيورت  

   سوانح و پرتوگيري ناشي از سوانح8-3- 5

 پرتونگاران يا دارنده  خرابي تجهيزات ، عدم نظارت بر قوانين كاري و يا داليلي ديگر خارج از كنترل5-8-3-1

پرتوگيري غير ضروري افراد ،  .  پروانه ممكن است منتج به پرتوگيري يك و يا تعداد بيشتري از افراد گردد

ممكن است قبل از آگاه شدن از اينكه حادثه اي رخ داده اتفاق افتد ، در اين شرايط بايد اقدام فوري مطابق بند 

واحد قانوني بايد به سرعت از اينكه .   از پرتوگيري افرادصورت گيردبراي كنترل چشمه وجلوگيري)  5-9-5(

حادثه اي رخ داده است مطلع گردد همچنين بايد در مورد اقدامات الزم پس از سانحه ، با واحد قانوني مشورت 

  .شود و برنامه ريزي مناسب به منظور تعيين دستورالعملهاي اورژانس و اقدامات اصالحي انجام گيرد
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 00 : بازنگري 
 
 در حين انجام عمليات اورژانس به منظور تحت كنترل در آوردن سانحه و برقراري شرايط  عادي 5-8-3-2

ممكن است الزم باشد كه يك و يا تعداد بيشتري از افراد ، دز پرتوي بيشتري دريافت دارند ، دراغلب موارد مي 

حين عمليات از حدود دز ذكر شده در توان  يك سانحه در راديوگرافي صنعتي را به گونه اي كه حدود دز در 

  :ذيل فراتر نرود ، تحت كنترل در آورد

           ميلي سيورت4 :دز دريافتي تمام بدن •

          ميلي سيورت 50 :دست ها و ساعد دست  •

  اين حدود پرتوگيري  به عنوان راهنما در برنامه ريزي دستورالعملهاي اورژانس ، پيشنهاد شده اند

ه به منظور تحت كنترل در آوردن سانحه  واقدامات صورت گرفت بايد از تمامي مراحل  واحد قانوني5-8-3-3

اگر بر آورد دز افرادي كه در .  جزئيات هر پرتوگيري شناسايي شده و يا مشكوك ، بايد ارائه شود. آگاه گردد 

دريافت نموده ، يك   mSv 4يك سانحه حضور داشته اند ، نشان دهد كه يك فرد ، معادل دز مؤثري فراتر از  

در اين گزارش بايد جزئيات .گزارش مطابق با ضوابط واحد قانوني ، بايد آماده و به واحد مزبور ارائه گردد 

  .پرتوگيري و ميزان دز دريافتي افراد بر آورد شده باشد

   كاريقواعد 9- 5

  استفاده از تجهيزات پرتونگاري صنعتي تحت مجوز واحد قانوني1 - 9- 5

تحت هيچ . تونگاري صنعتي تنها توسط افراد داراي مجوز از واحد قانوني امكان پذير مي باشدعمليات پر

شرايطي افراد آموزش نديده و فاقد مجوز مجاز به استفاده، نگهداري، تعمير و هرگونه عمليات مستقيم ديگر با 

  .تجهيزات پرتونگاري صنعتي نمي باشند

 كليات - قواعد كاري2- 9- 5

 كاري دربردارنده جزئيات و دستورالعمل هاي كليه روشهاي پرتونگاري مورد تائيد واحد قانوني قواعد 5-9-2-1

دارنده تجهيزات پرتونگاري بايد به واحد . است كه استفاده ايمن از تجهيزات پرتونگاري را تضمين مي نمايد

 .قانوني اطمينان دهد كه اين قواعد كاري توسط كليه پرسنل وي رعايت مي گردد
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 00 : بازنگري 
 
در تهيه قواعد كاري بايد روشها و برنامه هاي كنترل و نظارت بر دستورالعملهاي زير در نظر گرفته 5-9-2-2

 :شود

 استفاده از دوربين پرتونگاري و  تجهيزات كنترل از راه دور •

استفاده از چشمه پرتوزا و دستگاه مولد ايكس، جزئيات كار با  شاتر دوربين پرتونگاري و پانل كنترل  •

 ه ايكسدستگا

 روشهاي حصول اطمينان از حركت و موقعيت چشمه پرتوزا يا جهت دسته پرتو اشعه ايكس •

 استفاده از كاليماتور و حفاظ •

 ايمني تجهيزات پرتونگاري شامل سيستم قفل دوربين پرتونگاري يا دستگاه ايكس •

 ثبت اطالعات روزانه جابجائي منبع •

يطي و روش كار در صورتي كه اشكالي در دزيمتر نحوه استفاده و كاربردهاي گوناگون دزيمتر مح •

 .محيطي رخ دهد

 .روشهاي انجام مونيتورينگ محيطي و شرايطي كه بايد در آنها اقدام به مونيتورينگ محيطي نمود •

جدول بازرسي دوره اي كليه تجهيزات از قبيل دوربين پرتونگاري، تجهيزات كنترل از راه دور، ابزارهاي  •

 ي محيطي، هشداردهنده هاي فردي، عالئم هشدار و غيرهچشمه گير، دزيمترها

 روشهاي نقل و انتقال ايمن تجهيزات پرتونگاري، و •

 دستورالعمل مقابله با سوانح •

 تيم پرتونگاري بايد حداقل متشكل از دو پرتونگار واجد صالحيت باشد و يكي از اين دو موظف است 5-9-2-3

  :از يا اتاقك موقت پرتونگاري  موارد زير را بمورد اجرا بگذارددر كليه عمليات پرتونگاري در سايت هاي ب

 ميكروسيورت بر ساعت 25از ورود افراد به ناحيه كنترل شده كه آهنگ دز در آن مساوي يا باالتر از  •

 .اين شامل حضور توجيه پذير پرتونگاران يا خود وي نمي باشد. مي باشد جلوگيري كند

از راه دور مانند كرنك براي دوربين هاي پرتونگاري يا پانل كنترل براي با استفاده از تجهيزات كنترل  •

 .دستگاه هاي مولد ايكس كنترل پرتودهي را در اختيار داشته باشد

 



  INRA RP 6 CP 05:       شناسه
  47  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

با استفاده از يك دزيمتر محيطي وضعيت آهنگ پرتو در مرز ناحيه كنترل شده و ساير مناطق را تحت  •

 .نظارت داشته باشد

نگاري صنعتي از طريق آموزش هاي الزم آشنا بوده و قادر به تشخيص وضعيت با سوانح محتمل در پرتو •

 .هاي سانحه بويژه رها شدن هلدر پرتونگاري باشد

در صورت بروز سانحه وضعيت را بر اساس ضوابط اين دستورالعمل تحت كنترل درآورده و بدون درنگ  •

 .ع دهدمراتب را به مسئول فيزيك بهداشت شركت يا دارنده پروانه اطال

   چند مثال- قواعد كاري3- 9- 5

 كاردر اتاق هاي پرتونگاري، اتاقك هاي موقت پرتونگاري و دستورالعمل حفاظت و ايمني برايچند مثال گويا از 

مثال هاي مذكور تنها بعنوان راهنما در انجام يك نمونه از .       آورده شده است5سايت هاي باز درپيوست 

  .ند مورد استفاده قرار گيرندعمليات پرتونگاري مي توان

   مونيتورينگ پرتوها4- 9- 5

 سانتيمتري از سطح دوربين پرتونگاري توسط مسئول 5 در مواقع ذيل بايد آهنگ دز در فاصله 5-9-4-1

 :فيزيك بهداشت يا فرد مورد تائيد وي اندازه گيري شود

 يدر زمان دريافت دوربين بارگزاري شده از تامين كننده چشمه پرتونگار •

 در زمان قراردادن دوربين پرتونگاري در محل نگهداري يا برداشتن مجدد آن •

 در زمان رسيدن به سايت پرتونگاري و بازگشتن از آن •

 قبل و بعد از نقل و انتقال در درون سايت پرتونگاري •

 بعد از هر پرتودهي بمنظور حصول اطمينان از بازگشت كامل جشمه بدرون دوربين پرتونگاري •

 ر سانحه پرتونگاريبعد از ه •

 بعد از هر بار خارج كردن و قرار دادن مجدد هلدر در دوربين پرتونگاري •

 . ماهه براي مواردي كه دوربين پرتونگاري مدتي بال استفاده باشد3در دوره هاي زماني حداكثر  •
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 00 : بازنگري 
 

ن بايد در  سانتيمتري دوربي5اولين اندازه گيري و هرگونه تغييرات مهم در مقادير قرائت شده در فاصله  •

  دفتر مخصوص ثبت گردد

 كليه مناطقي كه ممكن است در طول عمليات پرتونگاري، تعمير و نگهداري و نگهداري دوربين 5-9-4-2

پرتونگاري توسط افراد اشغال شده باشد بايد بمنظور حصول اطمينان از عدم پرتوگيري آنها در دوره هاي زماني 

 .مناسب دزيمتري شوند

 هاي مقابله با سوانح دستورالعمل5- 9- 5

هر تيم پرتونگاري بايد همواره مجهز به حداقل يك دزيمتر محيطي مناسب و ساير تجهيزات مقابله  5-9-4-1

با سانحه از قبيل كيسه ساچمه سربي، انبر چشمه گير، جعبه ابزار و عالئم هشدار بوده و همچنين امكان 

بدون تاخير اقدام به اجراي عمليات مقابله با سانحه دسترسي به ترانزيت كانتينر براي آن فراهم باشد تا بتواند 

  .بشرحي كه خواهد آمد نمايد

 در صورت وقوع سانحه در حد امكان بايد اولويت با محدود نمودن سانحه و آثار فيزيكي و رواني آن 5-9-4-2

ر صورت براي مثال د. يك اقدام عجوالنه و نسنجيده ممكن است منجر به وخيمتر شدن شرايط گردد. باشد

وجود يك مصدوم در سانحه ممكن است اولويت در نجات وي همواره بهترين راه حل ممكن نبوده و منجر به 

پرتوگيري قابل توجه جمعي از افراد گردد، در چنين شرايطي ممكن است در شرايطي كه وضعيت مصدوم اجازه 

 .پس مبادرت به نجات مصدوم نمودمي دهد بتوان ابتدا اقدام به كاهش خطر پرتوگيري از منبع نموده و س

 در حد امكان بايد بين اقدام بالفاصله در كاهش خطر پرتوگيري از يك سانحه و اقدامات الزم براي 5-9-4-3

 .تفاوت قائل گردد) اقدامات رفع سانحه( بازگرداندن شرايط سانحه به شرايط عادي 

 را از ناحيه خطر دور كرده و مشخصات افراد توصيه مي شود در صورت بروز يك سانحه بالفاصله كليه افراد

در صورتي كه وجود برخي از افراد ايمني سايت مورد نظر به جهت جلوگيري . مشكوك به پرتوگيري ثبت گردد

در حالت اخير توصيه . از بروز حوادث صنعتي در سايت ضروري است حضور آنها به حداقل ممكن محدود شود

يمني سايت جهت تعيين اولويت كاهش خطرات صنعتي يا پرتوئي وكاهش خطر مي شود كه پرتونگار با مسئول ا

  .پرتوگيري افراد مشاوره نمايد
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 00 : بازنگري 
 

جهت . سپس توصيه مي شود آهنگ دز در نواحي مختلف بوسيله اندازه گيري يا محاسبه ساده تعيين گردد

ون عكس مجذور فاصله محاسبه مي توان از مقادير آهنگ معادل دز مندرج در جدول زير و استفاده از قان

  .استفاده نمود

  TBqآهنگ معادل دز در فاصله يك متري از چشمه بازاي هر 

    )mSv/h(آهنگ معادل دز   نوع چشمه پرتوزا

Co 60 350  

Ir 192 130  

Yb 169 30  

Se 75 55  

  

به شرايط با توجه به آهنگ معادل دز محاسبه شده مي توان برنامه مناسب براي بازگرداندن شرايط سانحه 

  .طبيعي را بعمل آورد

 در هر صورت همواره بايد بالفاصله مسئول فيزيك بهداشت را از وقوع سانحه مطلع نموده و وي بايد 5-9-4-4

بر اساس دستورالعمل واحد قانوني وقوع و مشخصات سانحه و همچنين اقدامات انجام شده و نتايج حاصله را به 

 .واحد قانوني گزارش نمايد

 :افي با گاماراديوگر 5-9-4-5

بطور كلي در حد امكان بايد در صورت پيچيده بودن شرايط سانحه قبل از انجام اقدامات رفع 5-9-5-5-1

توجه به اين نكته مهم است كه درصورتي كه بتوان منطقه سانحه را بدون . سانحه با واحد قانوني مشاوره گردد

ن را تحت كنترل داشت انجام اقدامات رفع سانحه محدوديت زماني از افراد خالي نموده و ورود و خروج به آ

 .داراي فوريت نمي باشد

توصيه مي شود از يك فرد مجرب در انجام اقدامات رفع سانحه استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به 

  .چنين فردي با واحد قانوني مشاوره گردد
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 00 : بازنگري 
 
ين شده باشد بنحوي كه انجام هيچ يك  در عمليات رفع سانحه بايد وظايف هر پرتونگار بدقت تعي5-9-5-5-2

همچنين در حد امكان بايد دستورات و ترتيب اجراي عمليات از . از اقدامات حفاظتي بدون مسئول باقي نماند

 .طريق مسئول عمليات روشن و تاحد ممكن ساده به پرتونگاران اعالم شود

حمل و نقل آن و هرگونه ارتباط مستقيم افرادي كه بنحوي در پيدا كردن چشمه پرتوزا، گرفتن آن با انبر، 

ديگر با چشمه پرتوزا در جريان عمليات رفع سانحه درگير هستند بايد آموزشها و دستورالعملهاي الزم را از 

 .مسئول فيزيك بهداشت دريافت دارند

 آسيب مي در سوانحي كه تنها برخي تجهيزات از قبيل دوربين پرتونگاري، كاليماتور يا گايد تيوب 5-9-5-5-3

بينند بايد در صورت امكان چشمه را بدرون دوربين منتقل كرده و از وضعيت ايمن آن بوسيله دزيمتر محيطي 

 گفته شد 3-3-6-5بنددر صورتي كه انجام اين امر ميسر نباشد بايد به روشي كه در . اطمينان حاصل نمود

 . محصور شده كرداقدام به محصور كردن منطقه و ممانعت از ورود افراد به ناحيه

 3-3-6-5درصورتي كه كپسول چشمه آسيب ديده باشد بايد منطقه را به روشي كه در قسمت  5-9-5-5-4

در چنين شرايطي مسئول . گفته شده محصور نموده و از ورود افراد به منطقه محصور شده جلوگيري نمود

 :فيزيك بهداشت بايد

آلودگي با مواد پرتوزا هستند تا انجام آزمايشات الزم از تحت كنترل بودن كليه افرادي كه مشكوك به  •

 .و رفع آلودگي اطمينان حاصل نمايد

بالفاصله واحد قانوني را در جريان قرار داده و از انجام  اقدامات رفع سانحه بدون مشاوره با واحد قانوني  •

 .پرهيز نمايد

شاهده آلودگي در خارج از آن از صحيح بودن منطقه محصور شده اطمينان حاصل نموده و در صورت م •

 . از همين دستورالعمل اقدام به اصالح مرزهاي منطقه محصور شده نمايد3-3-6-5 بندبر اساس 

 .با مرور دقيق سانحه اطمينان حاصل نمايد كه آيا افراد پرتوگيري نموده اند •

ه و آسيب ديگري به در صورتي كه سانحه تنها جدا شدن هلدر از كابل كنترل از راه دور بود 5-9-5-5-5

 ناحيه محصور شده در اطراف چشمه برپا گرديده و كليه 3-3-6-5كپسول چشمه وارد نشده باشد بايد مطابق 
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 00 : بازنگري 
 

سپس بايد نوع و وضعيت سانحه  توسط مسئول . افراد غير مسئول خارج از ناحيه محصور شده نگاه داشته شوند

رار گرفته و در صورت لزوم جهت تعيين برنامه مناسب فيزيك بهداشت يا فرد مورد تائيد وي مورد ارزيابي ق

در طي اين مدت ممكن است انجام اقدامات زير مفيد . جهت عمليات رفع سانحه با واحد قانوني مشاوره گردد

 :باشد

با استفاده از هرگونه مواد مناسب كه مي توانند بعنوان حفاظ بكار روند اقدام به حفاظ گذاري در اطراف  •

 . آهنگ پرتو در اطراف آن گرددچشمه و كاهش

كليه افراد باستثناي افرادي كه حضور آنها در مكانهاي خاصي ضروري است را از ناحيه كنترل شده كه  •

 را 3-5-9-5قسمت . ( ميكروسيورت در ساعت است خارج نمائيد25آهنگ معادل دز در آن بيش از 

 )ببينيد

 .افراد نظارت كافي داشته باشيدبر نواحي محصور شده و تحت نظارت از نظر دسترسي  •

  . آورده شده است6دستورالعمل تفضيلي مقابله با سوانح در ضميمه 

پرتونگار بايد بالفاصله دارنده پروانه را از وقوع و مشخصات سانحه، اقدامات انجام شده و نتايج  5-9-5-5-6

  .حاصله مطلع ساخته و گزارش كاملي در اين زمينه به وي ارائه دارد

  4در صورت گم شدن يك چشمه يا احتمال وجود پرتوگيري فردي بر اثر سانحه بميزان بيش از  5-9-5-5-7

 :ميلي سيورت دارنده پروانه بايد

 ) را ببينيد3-3-8-5 بند( گزارش كتبي سانحه را به واحد قانوني ارائه دهد  •

كي جهت بررسي به واحد دزيمتر فردي پرتوكاران درگير در سانحه را همراه با نتايج آزمايشات پزش •

 .قانوني ارائه دهد

 .آورده شده است 6دستورالعمل تفضيلي مقابله با سوانح در ضميمه 

دارنده پروانه يا مسئول فيزيك بهداشت وي بايد بالفاصله واحد قانوني را از شرايط سانحه مطلع  5-9-5-5-8

وجه پرتونگاران باشد فرضيات خود را باطالع نموده و در صورتي كه عمليات رفع سانحه مستلزم پرتوگيري قابل ت
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 00 : بازنگري 
 

بعالوه در صورت نياز به انجام آزمايشات پزشكي بر روي افراد پرتوديده توسط واحد قانوني، . واحد قانوني برساند

 .هزينه آن بر عهده دارنده پروانده خواهد بود

وگيري از تكرار حادثه مشابه را دارنده پروانه بايد كليه اقدامات و پيش بيني هاي الزم جهت جل 5-9-5-5-9

 .بعمل آورد

در صورتي كه سانحه در مكاني كه در آن حادثه آتش سوزي رخ داده است اتفاق بيفتد، در حد  5-9-5-5-10

 :امكان بايد دستورالعمل هاي زير رعايت شوند

ز راه دور در در صورتي كه آتش سوزي در حين اجراي عمليات پرتونگاري رخ داده و دستگاه كنترل ا  )الف

  :دسترس باشد

بايد بالفاصله چشمه را بدرون دوربين پرتونگاري كشيده و آن را در وضعيت قفل قرار داد، از ايمن بودن  •

 .وضعيت توسط دزيمتر محيطي مطمئن شويد

 .در صورت امكان دوربين پرتونگاري از منطقه خطر خارج گردد •

  .من نگهداري شوددوربين پرتونگاري تا رفع كامل سانحه در محلي اي •

در صورتي كه امكان بازگرداندن چشمه بدرون دوربين پرتونگاري وجود نداشته و احتمال آن باشد كه   ) ب

چشمه در معرض حرارت هاي باال قرار بگيرد پرتونگار يا مسئول فيزيك بهداشت بايد موارد زير را 

 :رعايت نمايد

راد غير مسئول به نزديكي چشمه بر اساس از ايجاد منطقه محصور شده اي جهت جلوگيري از ورود اف •

 . از همين مدرك در اولين فرصت ممكن اطمينان حاصل نمائيد3-3-6-5 بند

 .ماموران آتش نشاني را از خطرات نزديك شدن و ورود به منطقه محصور شده آگاه سازد •

 مسئول در صورتي كه چشمه در درون دوربين پرتونگاري بوده و در معرض آتش باشد پرتونگار يا •

فيزيك بهداشت بايد پس از دزيمتري مناطق نزديك به دوربين پرتونگاري، آتش نشانان را از خطرات 

 .احتمالي مربوطه آگاه سازد
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در صورتي كه امكان نزديك شدن به دوربين پرتونگاري وجود داشته باشد، پرتونگار يا مسئول فيزيك 

  :بهداشت بايد

 ميكروسيورت بر ساعت 25نمايد تا از پايين تر بودن آهنگ دز از مناطق نزديك به دوربين را دزيمتري  •

 .اطمينان حاصل نمايد

 .سطح دوربين پرتونگاري را از نظر عدم وجود نشتي غير معمول دزيمتري نمايد •

قبل از بازگرداندن دوربين پرتونگاري به محل نگهداري، آن را از نظر عدم وجود معايب يا ناخوانا بودن  •

 . كندعالئم معاينه

  :پرتونگاري با ايكس 5-9-5-6

در صورت بروز هرگونه سانحه در هنگام كار با تجهيزات پرتونگاري ايكس در صورتي كه در حين  5-9-5-6-1

روشن بودن دستگاه رخ دهد پرتونگاران بايد بالفاصله اقدام به خاموش كردن دستگاه بهر طريق ممكن از طريق 

  .ق دستگاه با كشيدن دوشاخه يا اتصاالت مربوطه نمايندكليد خاموش پانل كنترل يا قطع بر

پرتونگار بايد دارنده پروانه را از وقوع سانحه، جزئيات مربوطه، اقدامات انجام شده و نتايج حاصله  5-9-5-6-2

 .مطلع ساخته و گزارش كتبي الزم را در اين ارتباط تهيه و ارئه نمايد

 ميلي سيورت، دارنده 4ي فردي بر اثر سانحه بميزان بيش از در صورت احتمال وجود پرتوگير 5-9-5-6-3

 :پروانه بايد

 ) را ببينيد3-3-8-5 بند( گزارش كتبي سانحه را به واحد قانوني ارائه دهد  •

دزيمتر فردي پرتوكاران درگير در سانحه را همراه با نتايج آزمايشات پزشكي جهت بررسي به واحد  •

 .قانوني ارائه دهد

رنده پروانه بايد كليه اقدامات و پيش بيني هاي الزم جهت جلوگيري از تكرار حادثه مشابه را دا 5-9-5-6-4

 .بعمل آورد

در صورت بروز حادثه آتش سوزي در مكاني كه در حال استفاده از تجهيزات پرتونگاري ايكس  5-9-5-6-5

 .ع اتصال برق آن بنمايندهستند پرتونگاران بايد بالفاصله اقدام به خاموش كردن دستگاه ايكس يا قط
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  مورد استفاده در راديوگرافيچشمه هاي حسابرسي وپسمانداري , ثبت 10- 5فصل 

   ثبت دستگاه هاي راديوگرافي و حسابرسي آن10-1- 5

   حسابرسي5-10-1-1

) 2-4-7-5(دارنده پروانه راديوگرافي صنعتي بايد در هر زمان و با استناد به دفتر ثبت نقل و انتقادات چشمه ها 

  .از تعداد و موقعيت منابع پرتو تحت اختيار خود آگاه باشد)  2-1-10-5(و يا ساير اطالعات ثبت شده 

   ثبت دستگاه هاي راديوگرافي صنعتي5-10-1-2

  .دارنده پروانه بايد اطالعات ذكر شده در ذيل را در مورد چشمه هاي تحت اختيار خود ثبت و نگاهداري نمايد

  .مين كنندهتاتاريخ خريد و نام  

  .محل استقرار منابع پرتو و شماره سريال چشمه ها  

  .نوع چشمه مورد استفاده در دستگاهها  

  .اكتيويته و تاريخ اندازه گيري آن  

  .شماره ساخت ، مدل و سريال كانتينر حاوي چشمه 

 ميرات گزارش تعميراتعگزارش كنترل كيفي دوره اي دوربين هاي راديوگرافي و در صورت انجام ت 

  .انجام شده 

  .در مورد چشمه هاي پسمان شده تاريخ و نحوه پسمان آنها  

 مورد Xدارنده پروانه همچينن بايد اطالعات ذكر شده درذيل را در مورد كليه دستگاههاي اشعه  

  .استفاده در راديوگرافي صنعتي ثبت و نگاهداري نمايد

  .محل استقرار و شماره سريال آنها  

  و ماكزيمم X (keV)  يا ماكزيمم انرژي اشعه  (mA) ماكزيمم شدت جريان  (kVp)يمم ولتاژ  كزما 

  ).آهنگ دز( خروجي دستگاه  

  ....  شتاب دهنده خطي ، يك زمانه ، سه زمانه Xنوع مولد اشعه  

  .نتايج بازرسي هاي دوره اي و تعميرات انجام شده روي دستگاه 
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 ).ه نگاهداريتاريخ و نحو( در مورد دستگاههاي از رده خارج شده  

   نقل و انتقال دستگاه هاي مولد پرتو5-10-1-3

 دستگاههاي راديوگرافي بايد قبل از اقدام به فروش يا انتقال و يا واگذاري تجهيزات نسبت تامين كنندهمالك يا 

  .به اخذ مجوزهاي الزم از واحد قانوني اقدام نمايد

   حسابرسي چشمه هاي پرتوزا5-10-1-4

يد حداقل هر سه ماه يكبار كليه چشمه هاي تحت اختيار خود و محل استقرار آنها را دارنده پروانه با 

  .نمايد و نسبت به ثبت آنها اقدام نمايدبازرسي و كنترل 

  .اين اطالعات بايد در هر زمان جهت ارائه به بازرسين واحد قانوني در دسترس باشد 

به  سه ماهه نموده  و يك نسخه از آنرا زرسي هاي بادارنده پروانه بايد ساالنه اقدام به تهيه گزارش از  

  .واحد قانوني ارسال نمايد

  .دارنده پروانه بايد در هر زمان نقل و انتقال منابع پرتو تحت اختيار خود را به واحد قانوني اظهار نمايد 

 به ساالنه به انضمام محل استقرار آنهارا , ود   تحت اختيار خ Xدارنده پروانه بايد جزئيات دستگاههاي 

  .واحد قانوني اعالم نمايد

   مفقود شدن چشمه هاي راديوگرافي صنعتي يا دستگاه هاي اشعه ايكس5-10-1-5

بايد بالفاصله واحد .  يا چشمه پرتوزا گردد X دارنده پروانه در هر زمان متوجه مفقود شدن يك دستگاه اشعه 

  .قانوني را مطلع نمايد

  وزا پسمانداري چشمه هاي پرت10-2- 5

 دارنده پروانه دوربين هاي راديوگرافي بايد در هنگام بارگزاري و تعويض چشمه ها ، چشمه ضعيف 5-10-2-1

  .شده را به واحد قانوني   تحويل دهد

  . دورريزي چشمه هاي پرتوزا بايد با اخذ مجوزهاي الزم از واحدقانوني انجام پذيرد5-102-2
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   ثبت نتايج اندازه گيري10-3- 5

  TLD پروانه بايد نتايج پرتوگيري روزانه پرتوكاران تحت اختيار خود را ثبت و همراه با نتايج دزيمترهاي  دارنده

  .مورد استفاده پرتوكاران نگاهداري نمايد
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و دستورالعملها و فرم هاي پيشين واحد قانوني در ارتباط با صدور مجوز ورود و ترخيص  -1

 يمن تجهيزات راديوگرافي صنعتيهمچنين استفاده ا
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  اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز :1پيوست 

  :مقدمه  

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

دريافت  ربهمتوسط منجپرتوگيري با پيش زمينه طبيعي در نقاط مختلف متفاوت است اما در مجموع و بطور 

mSv2البته بايد در نظر داشت مناطق محدودي نيز وجود دارند كه   ميزان .      در سال براي هر فرد مي گردد

  . تشعشع منابع    زميني در آنجا بيشتر است 

.  ده است م انسان بدست آ  بر در سه دهه ي اخير اطالعات بسياري در مورداثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز

و در صورتيكه در ) جسمي ( اثرات مذكور سوماتيك  ،هنگامي كه اين آثار در   فرد پرتو ديده ظاهر  شود

  . خوانده مي شوند  ديده مشاهده شود اثرات ارثي پرتو فرزندان و نسل فرد 

   .در گذشته  عوامل گوناگون ديگري نيز موجب آسيب ديدگي بافتها و اندامهاي انسان مي شده است

 براي رنگ آميزي عقربه هاي ساعت از تركيبات راديوم  استفاده مي  كه بسياري از كارگرانيال مثعنوان  به 

.  به سرطان ريه مبتال  مي گشتند "الباكردند به ساركوماي استخوان و معدن كاران شاغل در معادن اورانيوم غ

يافت دزهايي به مراتب باالتر از دز ناشي از تابش  مويد در ،   اثرات ايجاد شده ناشي از پرتو ، در تمام موارد فوق

  .طبيعي زمينه است 

  :   تقسيم بندي اثرات بيولوژيكي   -1

 :  از پرتوگيري با پرتوهاي يونساز به  دو دسته تقسيم مي گردند   ناشي  اثرات

   ( Stochastic  effects )    اثرات احتمالي -

     اثرات قطعي -

 :  اثرات احتمالي   - 1-1

گونه  اين اثرات همان. اثرات احتمالي اثراتي هستند كه احتمال وقوع آنها با افزايش دز دريافتي بيشتر مي شود 

صورت تصادفي پديدار گشته و حتي ممكن است در شخصي كه در معرض تابش ه كه از نامشان پيداست ب
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 باشد  احتمال بروز سرطان خون  مثال اگر شخصي پرتوگيري نكرده. پرتوها قرار نگرفته نيز مشاهده گردد

براي بروز .   در وي صفر نيست اما با افزايش پرتوگيري احتمال بروز سرطان خون افزايش مي يابد )  لوسمي (

   اين اثرات معموال آستانه دز وجود ندارد و براساس مطالعات و بررسيهاي انجام شده مشخص گرديده كــه وقوع

 از نيز  اثرات جهش زايي .مي ممكن است سالها پس از پرتوگيري ظاهر شوندبيماريهاي بدخيمي مانند  لوس

به نظر مي رسد .  ممكن است در نسلهاي بعد هم ظاهر شود حتي  و  اثرات احتمالي پرتوها محسوب شده

  . ناهنجاريهاي ناشي از اين جهش ها بيشتر در نسل اول و يا دوم فرد پرتو ديده مشاهده مي شود

با توجه به اين منحني حتي برخورد يك . مي باشداز دزخطي لي بروز اين اثرات بصورت تابعي  منحني احتما

  .فوتون اشعه گاما نيز ممكن است باعث بروز سرطان گردد

 دز اثرات -باتوجه به خطي بودن منحني پاسخ  " ALARA  " موحه شدني     كمتر درواقع  اصل هرچه

  .احتمالي وضع شده است 

  : صورت زير خالصه نمود  ه گيهاي اثر ات احتمالي  را  مي توان  به بطور كلي ويژ

  . آستانه دز براي بروز اين اثرات وجود ندارد-

  .  احتمال بروز اين اثرات با افزايش دزبيشتر مي گردد-

 .  تندي دز ارتباطي با بروز اثرات احتمالي ندارد-

  :  اثرات قطعي    -2- 1

اين اثرات بر هر عضو يا . ي شوند كه ميزان پرتوگيري فرد از حد آستانه بيشتر باشد زماني ظاهر م قطعي  اثرات

 به عنوان مثال  اثر آن بر پوست به صورت سرخي و التهاب پوست.   دنبافت به گونه ي خاصي تاثير مي گذار

 .  ايجاد مي كند   در چشم به صورت آب مرواريد و در غدد تناسلي آسيب سلولي  منجر به ناباروري ؛ ) يتماار(

اگر فردي دز باالتر از . در بسياري از اين موارد براي بروز يك اثر به يك حداقل دز و يا دز آستانه نياز است 

اما اگر .   كوتاهي رخ داده و اثر آن نمايان تر و بيشتر خواهد بود"اآستانه دريافت كند ظهور اثر آن در زمان نسبت

 بافت يا اندام  سپس  گذرا   بوده و و  باشد بسياري از اثرات ايجاد شده موقت دز دريافتي كمتر از دز آستانه

  .مورد نظر به شرايط نرمال باز مي گردد
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 :ويژگي هاي اثرات قطعي به صورت خالصه عبارتند از   

 . از آستانه معين تجاوز كند بايستي  مقدار دز  يك اثر مشخص بروز   قبل از-

 .تر خواهد بود باشد اثر آن بيشتر و نمايان  هر چه مقدار دز بيشتر-

  

  :  اثرات عمومي پرتوهاي يونساز  بر سلول –2

 . بطور كلي پرتوها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سلول اثر مي گذارند

   :اثرات مستقيم  2-1

  .  ايجاد وقفه درتقسيم سلولي-الف 

  . ژني )  موتاسيون ( جهش -ب 

ا تغيير تركيب و ساختمان كروموزوم هاي آسيب ديده كه منجربه توليد سلولهاي  شكست كروموزمومي ي-ج 

  . غيرطبيعي مي گردد

 مرگ سلولي  كه علت آن از دست دادن اعمال اختصاصي و بهم خوردن نسبت  تركيبات داخلي سلول و -د 

  . همچنين نداشتن ظرفيت براي توليد مواد جديدمي باشد

  :  اثرات غيرمستقيم   2-2

ز آثار غيرمستقيم پرتوها اثر راديوشيميائي آن برسلول است كه موجب تغيير در اجزاي شيميائي سلول و توليد ا

  . مولكولهاي يونيزه مي گردد

اثراتي كه پس از پرتوگيري با پرتوهاي يونساز در انسان ظاهر مي شوند به لحاظ زمان بروز اثرات يكسان نيستند 

،    اگر پرتوگيري با دز زياد در مدت زمان بسيار كم رخ دهد .   تاخيري باشنداين اثرات ممكن است زودرس يا 

و چنانچه پرتوگيري ) مايتار (مانند سرخي پوست. اثرات زودرس مي نامند را پرتوگيري حاد و اثرات ناشي از آن 

 آن را دز كم رخ دهد اثرات آن ممكن است دردرازمدت مشاهده گردد كه در اين صورت در دراز مدت با

  .را اثر تاخيري مي نامند نظير بروز سرطان در افراد پرتوديده  نآ اثر ناشي ازپرتوگيري مزمن و

  :  اثرات زودرس پرتوها2-2-1
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 00 : بازنگري 
 

  :  اثرات پوستي-الف 

  : اين اثرات بر روي پوست به سه شكل زير ظاهر مي شوند   

سرخي ماليمي ايجاد مي شود كه  پوست  ه دراين حالت در ناحيه پرتوديد  ) :اريتما( سرخي ماليم پوست - 1

 روز 7مدت  درو    گري ايجاد شده4بعد از دريافت دزي حدود  حالت  اين .شبيه سوختگي ناشي از آفتاب است

  . برطرف مي شود

اين .اين اثر بصورت التهاب و سرخي شديد پوست است كه منجر به توليد تاول مي گردد : اثر تاول مرطوب- 2

 گري 5چنين حالتي در نتيجه دريافت دز باالي . ان به سوختگي درجه دو پوست تشبيه نمودحالت را ميتو

  .  هفته به طول مي انجامد 6 بسيار كند بوده و  حدود   بازيابي و ترميم در اين حالت. ايجاد مي شود 

 گري يا 15د  بسيار شديد و دردناك آزردگي پوست است كه با  دزي حدو وضعيت  اين اثر :  مرگ سلولي- 3

التيام و ترميم آن  به سختي و است  اين حالت بسيار شبيه به سوختگي درجه سه پوست.  بيشتر ايجاد مي شود

  . صورت گرفته وبهبودي كامل ممكن است تا چند سال به طول بيانجامد

  :  اثر بر روي عناصر خوني-ب  

  گري به كاهش 5/0اي سفيد و دز باالتر از    گري منجر به كاهش گلبوله25/0   حدود   دريافت دزي   در

كامل  توقف  گري6 تا 4 گري فعاليت مغز استخوان كاهش يافته و در 2در دز .   مي گردد منجر پالكتهاي خون

  . فعاليت مغز استخوان رخ مي دهد

  :  اثر بر روي سلول هاي جنسي-ج  

  . ا و احتماال  سبب عقيمي كامل مي گرددبرخورد پرتو به سلولهاي جنسي در انسان باعث كاهش تعداد آنه

  :  اثربر  جنين-د 

ين جوانتر باشد ميزان تاثير گذاري پرتو بر آن  جنهر چه .   اثرات پرتو برروي جنين به سن جنين بستگي دارد

اين اثرات مي تواند موجب . بيشتر خواهد بود و اين اثر بويژه در چهار هفته اول رشد جنين محسوس است 

 ... و كوتاهي قد     اسكلتي ، هاي ، ناهنجاري  ناهنجاري كليه لوسمي، ين ،عقب ماندگي ذهني  ،سقط جن

  . گردد
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 00 : بازنگري 
 

اعضاي .  در برخي موارد سقط جنين ممكن است در اثر بهم خوردن تعادل هورموني ناشي از پرتوگيري رخ دهد

 به پرتو حساس هستند  ، د بالغ بيشتر از افرا  . … چشم و  ، مختلف جنين به خصوص سلسله اعصاب مركزي

   . دانست كه مي توان آنرا به توسعه سريع و  فعاليت متابوليكي جنين مربوط

در شرايطي كه تمام بدن تحت ثاثير پرتو با دز باال قرار گيرد ممكن است اثرات ذكر شده به هريك از اعضاي   

يبا متفاوت بوده و  در بعضي اعضا شديد و در اثر عمومي پرتو بر اعضاي مختلف بدن تقر.  بدن يكجا بروز كند

  گري باشد ممكن است اثر 25/0اگر دز دريافتي تمام بدن كمتر از  حدود . برخي ممكن است خفيف تر باشد

  باليني مشاهده نشده و تنها با انجام آزمايشهاي اختصاصي از جمله بررسي هاي كروموزومومي قابل تشخيص

  . باشد

 جدول ر فرد پرتو  ديده عالئم باليني مشاهده مي شود كه اين عالئم در دزهاي مختلف در گري د1در دز حدود 

  :زير نشان داده شده است  

     عالئم پرتوگيري در دزهاي مختلف- 1جدول 

  نوع  عالمت )گري (  دز  ه محدود

  بي اشتهايي  6/0 - 3/1

  تهوع  2/1 - 7/1

  استفراغ  7/1 - 7/2

  اسهال  4/2 - 3

  

  : پرتوهااثرات  تــاخيري   2-2-2

  :اثرات تاخيري اغلب به شكلهاي زيرظاهر مي شوند

وجب بهم معوامل مختلفي مانند  عوامل شيميائي، عوامل فيزيكي و پرتوها مي توانند : اثرات ژنتيكي -الف 

.  نمايد  محتواي اطالعاتي سلولهاي بدن بي نظمي ايجاد مي   شوند كه اين اختالل در DNAبات  يخوردن ترك
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 00 : بازنگري 
 

 امكان گردد كه در اين صورت)  موتاسيون (  مي تواند موجب جهش   DNAهمچنين  اين   تغـــييرات در 

   .  وجود داردي در آيندهد  نارسائي هاي ژنتيكي متعدبروز 

بروزانواع مختلف سرطان به خصوص سرطان تيروئيد،سرطان ريه ازجمله اثرات تاخيري :زائي  اثرات سرطان -ب 

  .ها مي باشندپرتو
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 00 : بازنگري 
 

  پالكارد ها، هشدار ها و برچسب هاي خطر اشعه-2پيوست

  رنگ  -1

  .زمينه عالئم خطر اشعه بايد به رنگ زرد وخود عالمت ونوشته هاي مرتبط به رنگ سياه باشد

  اندازه و مشخصات -2

 متناسب با مقادير داده شده شكل و اندازه عالمت خطر اشعه بايد بر اساس نمونه زير  و با اندازه هاي

  . طراحي گردد
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 00 : بازنگري 
 

 

 نمونه اي از عالئم خطر اشعه  -3

 

 

   خطر پرتوگيري-احتياط 
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 00 : بازنگري 
 

  

  چشمه نمونه اي از عالئم خطر اشعه مناسب براي انبار نگهداري  -4

 
 احتياط

 خطر پرتوگيري

 انبار نگهداري مواد پرتوزا
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 00 : بازنگري 
 

 

 

 كانتينر چشمهبه عنوان برچسب روي نمونه اي از عالئم خطر اشعه مناسب  -5

 

  احتياط

  خطر پرتوگيري

  :نوع ماده پرتوزا
  :تاريخ:                                            پرتوزائي

  :حداكثر آهنگ دز در يك متري
  :تاريخ اندازه گيري

  تلفن مسئول فيزيك بهداشت در زمان ضرورت
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 00 : بازنگري 
 

 
  روشهاي كاهش پرتوگيري  : 3پيوست 

  كاهش پرتوگيري افرادي است كه به نوعي با پرتوها سروكار دارند مانند كساني كه  ،ستورالعمل حاضر هدف د

 يا راز تجهيزات راديوگرافي صنعتي به عنوان منابع پرتو استفاده مي كنند و يا افرادي كه در نگهداري و  تعمي

  .نصب و جايگزيني چشمه ها در دستگاههاي مذكور دخالت دارند 

لي براي حفاظت افراد در برابر پرتوگيري خارجي و كاهش خطرات آن روشهاي زير مورد  استفاده قرار مي بطورك

  : گيرد 

   )  عامل فاصله(           .افزايش فاصله بين منبع پرتو و افرادي كه در معرض آن قرار دارند

  )   عامل حفاظ (  .ايجاد حفاظ مناسب بين منبع پرتو و افرادي كه در معرض آن قرار دارند

   )  عامل زمان (                                          به حداقل رساندن زمان پرتوگيري افراد 

  : خالصه روش هاي فوق در زير ذكر مي گردد 

  : عامل فاصله  -1

  اگر اندازه منبع پرتوكوچك باشد.  با افزايش فاصله از منبع پرتوآهنگ دز چشمه كاهش مي يابد 

  در رابطه زير . هنگ دز متناسب  با عكس مجذور فاصله كاهش مي يابد  آ

I1  وI2 آهنگ دز در فاصله هاي بترتيب d1 و d2 از منبع پرتو هستند  :  

               

ddII X 2

1

2

221 =  

  

ي  سانت10  باشد در فاصله mGy/h 100 اگر آهنگ دز معادل در فاصله يك سانتي متري  ،بر اساس رابطه باال

  .   خواهد بودmGy/h 01/0 متري معادل 1  و در فاصله mGy/h 1متري اين مقدار معادل 

به اين ترتيب مالحظه مي .   استفاده از اين قانون در كاهش دز دريافتي از منابع پرتو بسيار مفيد خواهد بود

ه مواد تشكيل دهنده شود كه ضخامت محل نگهداري چشمه و يا كانتينر آن  بدون در نظر گرفتن اين نكته ك
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 00 : بازنگري 
 

آن از مواد ويژه حفاظ سازي تشكيل شده است يا نه، از نقشي تعيين كننده  در مقدار پرتوهاي منتشره در نقاط 

  . مختلف سطح آن برخوردار است

و با قراردادن منبع پرتو  در درون محفطه اي از قبيل يك )  بدون حفاظ گذاري (حتي با افزايش فاصله 

فلزي مي توان در برخي موارد آهنگ دز را در سطح حصار به حد الزم بر اساس ضوابط  اين چهارچوب يا حصار 

  .دستورالعمل كاهش  داد بدون آنكه الزامي به استفاده از حفاظ سازي باشد

به عالوه استفاده از ابزاري كه داراي دسته هاي بلند هستند درجابجائي منابع پرتو مي تواند مانع از نزديك شدن 

  . ا وبدن به منبع پرتو ودر نتيجه مانع پرتوگيري آنها شوددسته

 .     حفظ فاصله مناسب از منبع چشمه اغلب مقرون به صرفه ترين روش كاهش پرتوگيري است،در مجموع 

  :   عامل حفاظ - 2

 جذب و   مواد خاصي وجود دارد كه به گونه آشكاري پرتوها را،براي حفاظ گذاري مناسب در برابر هر نوع پرتو

براي حفاظ گذاري در برابر .  يا آنها را تضعيف مي كنند كه در نهايت منجر به كاهش ميزان پرتو مي شود

    تنگستن  ،به اين ترتيب سرب.  پرتوهاي گاما موادي كه داراي عدد اتمي بزرگ هستند مفيد تر و موثر تر ند

در مواردي كه محدوديت حجم و .  به كار مي روندو اورانيوم تهي شده در ساخت كانتينرهاي اين گونه چشمه ها

  . وزن  براي حفاظ وجود ندارد استفاده از موادي با عدد اتمي پايينتراز قبيل سيمان كامال توجيه پذيرخواهد بود

ورقه هاي شيشه :   استفاده از موادي كه داراي عدد اتمي كمتر هستند مانند ،براي حفاظ گذاري پرتوهاي بتا

 پرسپكس ارجحيت دارند مثال پرسپكس اگر طوري قرار داده شود كه بتواند پرتوهاي بتا را جذب اي، فلزي و

اينگونه مواد بايد در برابر مقادير باالي . كند مي تواند موجب كاهش شدت تابش ترمزي توليد شده گردد

  .پرتودهي مقاوم باشند

  :   عامل زمان- 3

فراد بيش از حد دز تعيين شده در اين دستورالعمل باشد زمان در صورتيكه ميزان پرتودهي در محل حضور  ا

  . پرتوگيري افراد بايستي به نحوي كاهش يابدكه دز دريافتي توسط هر فرد بيش از حد دز تعيين شده نباشد
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 00 : بازنگري 
 
  :  روشهاي تكميلي كنترل پرتوگيري-4

وارد زير مورد ـــايستي مبه عنوان تكميل روشهاي ذكر شده براي كاهش پرتو كه قبال به آن اشاره شد ب

   :وجه قرار بگيردـــت

 نمايش عالئم هشدار در موارد وجود مواد راديواكتيو   - 1

  به حداقل رساندن جابجائي مواد راديواكتيو   -2

  :  مونيتورينگ پرتو- 5

اركنان روشهاي كنترل پرتودهي با در نظر گرفتن شرايط كاري تنظيم مي شود اما اغلب بهتر است دز دريافتي ك

اين روش ها مي تواند به عنوان يك كنترل روتين در دراز مدت صورت گيرد كه . در طول يك دوره كنترل شود

 :شامل  

   مونيتورينگ منظم مقادير پرتوها درمحيط هاي مورد نظر -الف

فيلم بج و دزيمترهاي قرائت مستقيم فردي كه ميزان دز :  استفاده از مونيتورهاي فردي مانند-ب

  . افتي پرتوكار را در محيط كار اندازه مي گيرددري

بايد خاطر نشان ساخت كه استفاده از مونيتورهايي كه متناسب با نوع پرتو طراحي شده اندو در فواصل 

  . زماني مناسب كاليبره مي گردند براي اخذ نتايج قابل اطمينان حائزاهميت مي باشد
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 00 : بازنگري 
 

  باني مورد تائيد واحد قانونيو پشتي مراكز  ارائه دهنده خدمات : 4 پيوست

 رديف  نام آدرس تلفن هاي تماس

  تهران 82062701

   سازمان انرژي اتمي ايران-كارگر شمالي .  خانتهاي 

  امور حفاظت در برابر اشعه كشور

 14374:  كدپستي  - 14155  4494: صندوق پستي 

  گروه كاليبراسيون

 مركز تهران

1 

0261 

4-4411101  

  خيابان موذن - ائي شهر  انتهاي رج-كرج 

 مركز تحقيقات كشاورزي و پزشكي كرج

  گروه كاليبراسيون

 مركز كرج

2 

82063572 

82063577 

  تهران

  سازمان انرژي اتمي ايران - انتهاي كارگرشمالي

  امورحفاظت در برابر اشعه كشور

 14374:  كدپستي  -  14155  4494:  صندوق پستي 

  گروه دزيمتري

ي نوترون و  فيلم بج، دزيمتر 

TLD 

3 

82062769 

8204157 
" 

گروه اندازه گيري و كنترل 

 لودگيهاي پرتوي آ

4 

82064152 

82064158 

82064159 

" 

 5 گروه پزشكي

82064154 

82064155 
" 

 6 گروه راديوبيولوژي

– شب  82063574 

   روز- 82063566 
" 

 7 كشيك اورژانس
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 00 : بازنگري 
 

  يوگرافيبا دستگاه هاي راد كار براي نمونه اي از قواعد كاردر يك سايت -5پيوست 

  : در اتاق راديوگرافييوگرافيار با دستگاه هاي رادك دستورالعمل حفاظت و ايمني براي -الف

ه در خارج آن در هنگام يكه افراديلك را براي ي مناسبي تواند حفاظت نسبي يك اتاق راديوگرافي، مي ذاتيمنيا

  :دين نماير تاميصول زت موارد و اي قرار دارند با رعايپرتوده

د بطور دوره اي توسط ي شده است استفاده شود، و آهنگ دزبايه طراحيكد صرفا براي منظوريت باياز سا-1

ورت بر ساعت تجاوز يرو سيك م25د از يت  نبايري و مقدار آن در هر جاي قابل دسترس ساياندازه گپرتونگار 

  .ندك

  . نباشداتاق راديوگرافيس در داخل كچ هيه كد كننان حاصل يد اطمي بايپرتونگار قبل از شروع پرتوده-2

 يمنيستم قفل ايا مجهز به سي بسته باشد ويد در هنگام پرتودهي به اتاق راديوگرافي بايه در هاي منتهيلك -3

  . باشديا نوري در خالل پرتودهي يستم هشداردهنده صوتي با سيداخل

غير مستقيم ,  قرائت مستقيم متر فردييد از دزي بايوگرافيت راداي پرتونگار در طول عملكمك و ان پرتونگار-4

  .ندي استفاده نماو هشداردهنده

ه دستگاه اشعه كند كنان حاصل يد اطمي، پرتونگار با استفاده از يك سروي متر باهي در انتهاي هر پرتود-5

  . استبرگشت داده شده) نريكانت(ا چشمه مورد استفاده به داخل محفظهيس خاموش و كاي

ه آهنگ كند كنان حاصل يزيك بهداشت اطميه هاي آماده شده توسط مسئول فيد بر اساس توصي پرتونگار با-6

  . ندك يورت در سال تجاوز نمي سيلي م1از ) افراد عادي( دز در مناطق اشغال شده توسط مردم

  :اتاقك موقت راديوگرافي در يوگرافيار با دستگاه هاي رادك  دستورالعمل-ب

ار كر يا در مواقع ضروري در گيع، بتواند سرتيم پرتونگاري بايد حداقل شامل دو نفر باشد كه نفر دوم بايد -1

  :د بتواندين فرد باي ا,شود 

رت بر ساعت قرار نداشته يورو سيك م25شتر از يه با آهنگ دز بيچ فرد ديگري در ناحهي كهنان دهد ي اطم-

  .باشد
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 00 : بازنگري 
 
 يوگرافيزات رادهيمن در آوردن تجيحالت اكنترل و به له ديگري جهت ير وسا هينترل چشمه و كزات ي از تجه-

  .ندكاستفاده 

  .ندكت كاري استفاده ي وضعئيد براي تادزيمتر محيطي از -

                                                     .گاما راديوگرافي را تشخيص دهد شدن چشمه گم-

پرتونگار  -2. ون تاخير به مسئول فيزيك بهداشت و دارنده پروانه اطالع دهدهر گونه وضعيت اضطراري را بد -

  . نباشداتاقك موقت راديوگرافيس در داخل كچ هيه كد كننان حاصل يد اطمي بايقبل از شروع پرتوده

  . بسته باشد يد در هنگام پرتودهيت  باي به سايهاي منتهبه دريل ك-3

، خصوصا وقتي كه شكل و روش كار تغيير كرده   شودرييپرتونگار اندازه گد بطور دوره اي توسط يآهنگ دزبا -4

  .ندكورت بر ساعت تجاوز يرو سيك م25د از يبان اتاقك  در خارج و مقدار آن در هر جاي قابل دسترسباشد

ري  در هنگام پرتودهي اكيدا جلوگيري شود مگر آنكه اندازه گياتاقك به نزديك از اشغال غير ضروري نواحي -5

 بايد در طول اتاقكودر حالت خاص نواحي باالي . استكردنها نشان دهد كه مقدار آهنگ دز قابل صرفنظر

 ميكرو 25عمليات پرتودهي تحت نظارت باشد تا اطمينان حاصل شود كه افراد در نواحي با آهنگ دز بيش از 

  .قرار نمي گيرنددر ساعت سيورت 

غير مستقيم و ,  قرائت مستقيم متر فردييد از دزي بايوگرافيات راديمل پرتونگار در طول عكمك و انپرتونگار-6

  .ندي استفاده نماهشداردهنده

ه دستگاه اشعه كند كنان حاصل يد اطمي، پرتونگار با استفاده از يك سروي متر باهيدر انتهاي هر پرتود -7

   . شده استبرگشت داده) نريانتك(ا چشمه مورد استفاده به داخل محفظهيس خاموش و كاي

ه آهنگ كند كنان حاصل يزيك بهداشت اطميه هاي آماده شده توسط مسئول فيد بر اساس توصيپرتونگار با -8

  .ندك يورت در سال تجاوز نمي سيلي م1از ) افراد عادي( دز در مناطق اشغال شده توسط مردم

  :بازت ي در سايوگرافيار با دستگاه هاي رادك  دستورالعمل-ج 

   كليات-1
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 00 : بازنگري 
 
 نجام عمليات راديوگرافي و تخمين مقدار زمان مورد نياز براي تكميل  اخص نمودن سايت مورد نظر برايمش

  .كار

 مشخص نمودن نوع، دوره و محل كليه كارهاي ديگري كه بايد در مجاورت سايت انجام شود و نقاط  -

  .احتمالي جهت ورود به سايت

شامل نواحي باال (  بطور دقيق و واضح مرزبندي شود قبل از شروع پرتودهي، بايد محدوده سايت مورد نظر -

 ميكرو سيورت در 25، بطوريكه آهنگ دز  در زمان پرتودهي نبايد از )و پائين محل پرتودهي در صورت نياز

. اين موضوع بايد توسط پرتونگار به طور دوره اي و با استفاده از يك سروي مترچك شود. ساعت تجاوز كند

، هم ) آمده است2نمونه عالئم خطر اشعه در پيوست( ئم خطر اشعه عالمت گذاري شوداين مرز بايد با عال

چنين بايد از چراغ هشداردهنده به منظور نشان دادن خطر پرتوگيري ناشي از عمليات پرتودهي استفاده 

  . شود

ل زمان به منظور اطمينان از عدم ورود افراد به داخل ناحيه مرزبندي شده بايد ناحيه مذكور در طو -

و همچنين توصيه مي شود كه از اشغال غير ضروري در نواحي نزديك به . باشدمراقبتپرتودهي تحت 

  .سايت در هنگام راديوگرافي جلوگيري بعمل آيد

ه آهنگ كند كنان حاصل يزيك بهداشت اطمي شده توسط مسئول فارائهه هاي يد بر اساس توصيپرتونگار با - 

  .ندك يورت در سال تجاوز نمي سيلي م1از ) افراد عادي(  مردمدز در مناطق اشغال شده توسط

  .نبايد در خارج از ناحيه مرزبندي شده مورد استفاده قرار گيرد) چشمه و يا دستگاه اشعه ايكس( پرتومنبع  -

كه از نظر انجام پذيرد منطقه پرتودهي بايد بوضوح از محل كنترل قابل رويت باشد، كنترل بايد در محلي  -

وحتي االمكان دور از موقعيت پرتودهي قرار داشته باشد، و ميزان آهنگ دز در محل بوده مناسب ايمني 

  .كنترل بايد بطور منظم اندازه گيري شود

  :د بتواندين فرد باي ا و باشدحضور فعال داشته يوگرافيات رادير طول عملد يد، باپرتونگار دوم  -

رت بر ساعت قرار نداشته يورو سيك م25شتر از يبا آهنگ دز به يچ فرد ديگري در ناحهي كهنان دهد ي اطم-1

  .باشد
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 00 : بازنگري 
 
زات هيمن در آوردن تجيا به حالت اي كنترل چشمهله ديگري جهت يا هر وسينترل چشمه و كزات ي از تجه-2

  .ندك استفاده يوگرافيراد

  .ندكت كاري استفاده ي وضعئيد براي تادزيمتر محيطي از -3

  .راديوگرافي را تشخيص دهدگم شدن چشمه گاما -4     

  .هر گونه وضعيت اضطراري را بدون تاخير به مسئول فيزيك بهداشت و دارنده پروانه اطالع دهد-5

 اوليه به كمترين مقدار ممكن از كوليماتور دسته پرتو  ابعاد هر جا كه عملي باشد بايد براي محدود كردن-

  .استفاده شود

 و در مواقعي كه اين روش امكان پذير نيست مي باشد به سمت زمين يهدسته پرتو اول  بايددر صورت امكان-

  . استفاده نمودمناسب جهت محدود كردن پرتوتوان از حفاظ 

تجهيزات راديوگرافي و وسايلي كه قرار است از آن ها آزمايش بعمل آيد، بايد طوري تنظيم شوند كه هريك از -

بايد وضعيتي ثابت داشته، بطوريكه در طول ) گاه اشعه ايكسچشمه و يا دست( پرتوتجهيزات آن، خصوصا منبع 

  .نداشته باشد حركت امكانعمليات پرتودهي 

ناحيه مرزبندي شده س در داخل كچ هيه كد كننان حاصل ي اطمبوسيله بازرسيپرتونگار دي بايقبل از شروع پرتوده-

  .نباشد

فرادي كه در فاصله قابل قبولي از محل پرتودهي  هشداردهنده به اعالئمشروع عمليات پرتودهي بايد با ارسال  -

  .قرار دارند اعالم گردد

غير مستقيم و ,  قرائت مستقيم متر فردييد از دزي بايوگرافيات رادي پرتونگار در طول عملكمكپرتونگار و  -

  .ندي استفاده نماهشداردهنده

گ دز را در محل خود رادر خالل بطور پيوسته ميزان آهن پرتونگار بايد با استفاده از يك دزيمتر محيطي -

  .پرتودهي اندازه گيري نمايد

 بايد  وضعيت چشمه و چگونگي اشغال سايت را با نظارت پيوسته و درست  در طول پرتودهي ان فقط پرتونگار -

  .كنترل نمايد
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 00 : بازنگري 
 

  .ارندرا ند با تجهيزات راديوگرافي امكان كاربايد اطمينان حاصل شود كه در كليه زمان ها افراد غير مجاز -

  .تجهيزات راديوگرافي صنعتي نبايد هيچوقت بدون توجه و نظارت رها شوند -

  .قل شودتنگهداري مناسبي منانباردر صورت عدم استفاده دستگاه در مدت زمان طوالني بايد چشمه به محل  -

 در رتوزاچشمه هاي پ مونيتورينگ اطمينان حاصل كند كه كليه  انجامقبل از ترك سايت، پرتونگار بايد بوسيله -

و يا دستگاه خاموش  شده باشد و چشمه ها بداخل كانتينر يا باشدداخل محفظه قرار گرفته ومحفظه قفل شده 

 .وسيله حمل ونقل برگشت داده شده باشد

 .پرتونگار بايد اطمينان حاصل كند كه كليه تجهيزات مشخص كننده مزر سايت  برداشته شده است -

  :گرافي اشعه ايكس كار با تجهيزات راديوقواعد -2 

  .دستگاه اشعه ايكس صرفا وقتي كه خاموش است بايد جابجا يا انتقال يابد -

 نمودن دستگاه اشعه ايكس به منظور پرتودهي بايد اطمينان حاصل شود كه بيشترين فاصله تنظيمدر هنگام  -

  .مينان حاصل گرددممكن بين تيوب و جعبه كنترل وجود دارد و از احتمال عدم  آسيب ديدگي كابل كنترل اط

  . شده باشدحفاظدستگاه بايد كامال  ) warm up( پنجره تيوب اشعه ايكس در خالل آماده سازي -

مطمئن شود كه دستگاه خاموش شده است و  پرتونگار بايد بعد از هر پرتودهي با استفاده از دزيمتر محيطي -

  . شده باشدم برروي جعبه كنترل روي كمترين مقدار تنظيkVمقدار

 )ارت(. به زمين متصل شده باشند از نظر الكتريكيتگاه هاي اشعه ايكس بايد بطور صحيحدس -

  : كار با تجهيزات راديوگرافي اشعه ايكس كرالردستورالعمل -3

نزديك خط لوله اي كه سيستم )راه هاي( تردد وسائط نقليه و افراد در مسيرهاي -

 اين 3-3-6-5اساس بند كرالر در حال پرتودهي است ومرز بندي نواحي آن بر 

  .دستورالعمل انجام شده است بايد محدود و تحت كنترل باشد

آالرم آمادگي براي پرتودهي و (در محيط هاي صنعتي با آلودگي صوتي باال كه امكان شنيدن آالرم كالكسون  -

ه نقاط دسترسي به دستگاه كرالر وجود ندارد، بايد هشدار هاي ويژه به افراد داده شود و كلي) در خالل پرتودهي
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 00 : بازنگري 
 

سايت بايد تحت نظارت مستمر بوده در صورت امكان از عالئم نوري هشداردهنده با شدت باال  و يا از يك كالكسون 

  .كمكي در بيرون لوله استفاده شود

سيستم كنترل پرتودهي در زمانيكه دستگاه كرالر در حال كار كردن در داخل لوله نباشد و همچنين قبل از  -

و در مواقعي . كه امكان پرتودهي ناخواسته وجود نداشته باشدگردد  ايمن به نحوي يا خروج از لوله بايد ورود بداخل

  . بايد منبع تغذيه قطع گرددنداردكه سيستم ايمني كنترل پرتودهي وجود 

 وسته باطري بطور پي ،  در كرالرهايي كه از طريق باطري توليد اشغه ايكس مي نمايندوقتي در اثر نقص دستگاه -

كند در نتيجه آن ولتاژ باطري افت خواهد كرد و ممكن است انرژي اشعه تامين تيوب دستگاه اشعه ايكس را انرژي 

در چنين حالتي بايد فرض شود كه تيوب تابش . باشد ايكس توليد شده پائين تر از رنج اندازه گيري دزيمتر محيطي

  .مي كند تا وقتي كه منبع باطري قطع شده باشد

 .اه كرالر نبايد بطور دستي حمل شود مگر آنكه منبع تغذيه آن قطع شده باشددستگ -

  : كار با تجهيزات راديوگرافي گامادستورالعمل-4

فقط پرتوكاراني كه مجهز به دزيمتر فردي هستند بايد وسايط نقليه اي كه چشمه ها را در داخل سايت و يا در  -

و يك دزيمتر  چنين حداقل بايد يك دستگاه دزيمتر محيطيو هم. بين سايت ها جابجا ميكنند همراهي كنند

  .هشداردهنده صوتي در وسيله نقليه مزبور باشد

كابل كنترل، كوليماتور و دوربين به منظور پرتودهي  بايد طوري تنظيم و آماده  شوند، كه اطمينان حاصل  -

در چنين حالتي آسيب ديدگي . اشدگردد كه بيشترين فاصله ممكن بين دوربين و مكانيزم كنترل وجود داشته ب

  ).بعنوان مثال  افتادن اشياء برروي آن و يا با عبور ماشين يا كاميون از روي آن.(كابل كنترل غير محتمل است

 كابل كنترل و لوله هدايت بايد بطوري قرار گيرند كه پيچ و تاب و خميدگي تند نداشته باشند كه ممكن است  -

  .ر اضافي به كابل كنترل شودسبب گير كردن چشمه و يا فشا

و وسايلي كه قرار است از آن ها آزمايش بعمل آيد، ) هلدر(تجهيزات راديوگرافي بويژه چشمه و نگهدارنده چشمه -

 وضعيتي ثابت داشته، پرتوشوند كه هريك از تجهيزات آن، خصوصا منبع  در وضعيت پرتودهي بايد طوري تنظيم

  . اهد حركت كندبطوريكه در طول عمليات پرتودهي نخو
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 00 : بازنگري 
 

كنترل شده باشد و توصيه مي شود )گيربكسكابل كنترل، پايه و ( عملكردكرنكصحت قبل از پرتودهي، بايد  -

  توسط يك دزيمتر محيطينيز حركت چشمهتعداد دورهاي رفت و بر گشت كابل را كنترل  و به روش مناسبي كه 

  . گرددتائيد به روش مناسب 

  . بطور سريع و با دقت انجام شودو برگشت چشمهرفت توصيه مي شود كه عمليات  -

بايد براي تاييد وضعيت چشمه در مجاورت سيستم كرنك وجود ) كاليبره شده( دزيمتر محيطي مناسب يك  -

 به نحويكه ضمن در نظر داشتن تعداد دورهاي كرنك با استفاده از دزيمتر محيطي از برگشت چشمه به .داشته باشد

  ..اصل نمودداخل كانتينر اطمينان ح
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  78  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

 اورژانس هاي دستورالعمل 6پيوست 

  :  ضوابط كلي براي آمادگي مقابله با سوانح عبارتند از  - 1

  .   تهيه تجهيزات قبل از بروز سانحه -الف 

  .   كنترل صحت عملكرد تجهيزات و مونيتورها -ب  

بايد بر اساس مشخصات چشمه مرز .  ود نداشته باشد   در صورتي كه هنگام سانحه  ،   دزيمتر مناسب وج-ج  

  . ناحيه كنترل شده مشخص و عالمت گذاري شود و هيچ اقدامي تا تهيه دزيمتر انجام نگردد

 در هنگام بروز سانحه ،  اصول فاصله ، حفاظ و زمان رعايت گردد و تحت هيچ شرايطي نبايد چشمه با دست -د 

  . لمس گردد

 هر گونه حالت غيرعادي جهت هدايت چشمه به داخل دوربين و يا كانتينر  در صورت   مالحظه- 2

  : اقدامات زير به ترتيب بايد انجام گيرد  

  . باشد ن   بيشتر Sv/h µ  25 آهنگ دز روي مرز از ه  تخليه محل و ايجاد مرز بندي جديد ،   بطوريك-الف 

    . رود ممنوع خطر اشعه و  عالمت گذاري روي مرزها و نصب تابلوي -ب  

  .  شناسائي افرادي كه احتمال پرتوگيري داشته اند-ج  

  .  اعالم به مسئول فيزيك بهداشت -د   

  .  برنامه ريزي جهت رفع سانحه و تهيه تجهيزات الزم -هـ 

  . تالش الزم جهت انتقال چشمه به كانتينر طبق دستورالعمل هاي مربوطه-و 

  .  توسط يك نفرنيكه در عمليات شركت دارند زمان پرتوگيري پرتوكاراكنترل -ز 

 برنامه و زمان بندي عمليات بايد به گونه اي باشد كه پرتوگيري افراد شركت كننده درعمليات از يك پنجم                    -ح  

تجـاوز   )   mSv 500 پوسـت   و  پـا     ،    و براي دز معادل دستmSv 4 يعني براي دز موثر   (  حد دز سال 

  . نكند

كيسه سربي ،    بلوك سيماني ،  انبر و :   ن براي كاهش پرتوگيري بايد از هر وسيله ممكن نظير   پرتوكارا-ط 

  .حتي چوب بلند و يا شن و خاك استفاده نمايند
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  79  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

 پرتوكاران در صورت عدم موفقيت در رعايت موارد فوق بايد تا رسيدن مسئول فيزيك بهداشت منتظر -ي 

  . بمانند

مرزها را كنترل نمايد ،  اگر :  به مجرد رسيدن به محل سانحه موظف است   مسئول فيزيك بهداشت -ك 

 به كانتينر منتقل شده باشد ،  حفاظ كانتينر را نيز كنترل نمايد و اگر انتقال چشمه به كانتينر   ˝ چشمه قبال

محل امن در صورت امكان حفاظ موقت براي چشمه طراحي و تهيه نمايد و سپس چشمه را به   ميسر نباشد ،

  .  از كارشناسان واحد قانوني كمك بگيرد اينصورتمنتقل سازد در غير

 مسئول فيزيك بهداشت بر اساس آهنگ دز و زمان حضور و يا با استفاده از قرار دادن دزيمتر در شرايط -ل 

  . را تخمين بزند)   موضوع بند ج (مشابه ،  بايد پرتوگيري افراد  

مولومينسانس افرادي كه در طول سانحه پرتوگيري كرده اند بايد بالفاصله جهت  دزيمتر فيلم بج و يا تر-م 

  . بررسي به واحد قانوني ارسال گردد

 ادامه پرتونگاري توسط افرادي كه احتماال پرتوگيري قابل مالحظه دارند تا مشخص شدن پرتوگيري واقعي -ن 

  . ممنوع است 

  . مال پرتوگيري بيش از حد دز دارند ،   اقدام گردد جهت انجام آزمايشات پزشكي افراديكه احت-ص 

ارائه يك نسخه .    گزارش كامل چگونگي بروز سانحه ،  نحوه مهار و پرتوگيري افراد بايد تهيه و ثبت گردد-ع 

  . از اين گزارش به واحد قانوني الزامي است 

  به مصدومين سانحه در اولين اقدام چنانچه سانحه در اثر تصادف اتومبيل رخ داده باشد ،  كمك:   توضيح  

  . بايد انجام پذيرد

  دستورالعمل كنترل سوانح دوربين هاي راديوگرافي

       در اين دستورالعمل نكات مهم در اجراي موثر كنترل سوانح هسته اي به ويژه در دوربين هاي راديوگرافي 

  .  صنعتي ذكر شده است 

  : ش حاصله از سوانح راديوگرافي صنعتي گرفته شده است   اين نكات بر اساس تجربيات عملي و دان

  

 



  INRA RP 6 CP 05:       شناسه
  80  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

 شماره  تلفن هاي  اضطراري

 عنوان نام آدرس تلفن تلفن اضطراري

 شخص مسئول     

فيزيك بهداشت     

 كل

فيزيك بهداشت     

 تيم

 مسئول سايت    

 نقليه    

 كشيك اضطراري    

   

  آشنائي نسبي با طرح و مفاهيم عملي و وسايل راديوگرافي ،  هلدر مهمترين نكته در كنترل سوانح هسته اي ،

  چشمه و كپسول چشمه مي باشد

  .آشنائي با كليه وسايل مونيتورينگ و وسائل حفاظتي مورد نياز مي باشد: نكته دوم حائز اهميت  

.   نترل و مهار سانحه نمودو نكته آخر آنكه بدون برنامه ريزي و داشتن يك طرح كلي ،     نمي بايستي اقدام به ك

كنترل سانحه مي بايستي مرحله به مرحله در ارتباط با مراحل انجام گرفته و تكميل مراحل قبلي در جهت مهار 

  . حادثه انجام پذيرد

در طي مراحل كنترل سانحه ، ضروري است كه مقدار دز رسيده به افراد تخمين زده شود و با روشهاي جاري ، 

  . به افراد درگير سانحه را به حداقل قابل توجه ممكن تقليل داد مقدار دز رسيده 

ي كه ممكن است در هنگام كار با دوربين هاي راديوگرافي اتفاق بيافتد ،  به شكل ذيل تقسيم بندي مي حسوان

  :  گردد 
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  81  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
    .  گم شدن چشمه راديوگرافي- 1

   . آسيب به هلدر چشمه و يا كپسول چشمه - 2

شمه به دليل معايب مختلفي كه منجر به بروز نقص در سيستم برگشت چشمه به كانتينر و  در گيرشدن چ- 3

  .  عدم كارائي آن گردد

  .  هلدر از ارتفاع و يا  سقوط دوربين ،   كپسول چشمه - 4

  .،   هلدر چشمه و يا دوربين راديوگرافي در آتش سوزي  چشمه   در گيرشدن كپسول - 5

يستي قبل از هرگونه اقدامي جهت مهار سانحه ،  مشخصات و جزئيات دوربين هاي در كليه موارد فوق مي با

  . راديوگرافي كه تحت سانحه قرار گرفته اند ،  به دقت مورد بررسي قرار داده شود

  تجهيزات سانحه

  : تجهيزات مورد نياز براي كنترل سانحه به شرح ذيل مي باشد  

   : وسائل مونيتورينگ منطقه اي - 1

 رنـج   در    (  SURVEY    METER  )انجام مونيتورينگ منطقه اي نيـاز بـه يـك دزيمتـر محيطـي        جهت 

  . تله دتكتور با رنج استفاده گسترده مورد نياز مي باشدوكاربرد راديوگرافي صنعتي 

  : وسايل مونيتورينگ فردي - 2

  .   جهت نصب بر روي سينه و دست  TLDفيلم بج ،   :  الف 

  . ( 2mSv, 0-5mSv-0 )ري قلمي با رنج استفاده   دزيمت:  ب  

  . دزيمتر قلمي رشارژ:  ج   

  .دزيمتر قلمي آالرم دار : د   

  : تجهيزات - 3

 (20X20mm)  ميليمتر و ابعاد 5كانتينر سربي و ورق سربي با ضخامت : الف 

  ) كيلوگرم در هر بسته 1  ( كيسه ساچمه سربي با پوشش پارچه  :  ب

   متري 2 متري و  1ر بلند انب  :  ج
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  82  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 
   متري  ،    دوربين چشمي و نوار چسب 2دستكهاي   :  د

  . وسائل ديگري كه بسته به موقعيت مي بايستي از آنها استفاده نمود: و  

  

  :مفقود شدن چشمه راديوگرافي   - صل اولف

 آن است كه در هنگام مفقود شدن چشمه راديوگرافي معموال به دليل سرقت يا فراموش كردن محل نگهداري

  . انبار داري و يا استفاده و يا در مواقع حمل و انتقال چشمه ممكن است رخ بدهد

  

  : دستورالعمل جستجوي منطقه  - 1

  جمع آوري اطالعات 

  . ا مسئولين ذيربط و پرسنل راديوگرافي تهيه نمودباطالعات ذكرشده در ذيل را ميبايستي از طريق تماس 

  تيو چشمه گم شده  راديواك مادهنوع •

  محل استفاده چشمه  •

  نام اپراتور و مسئول فيزيك بهداشت كل سايت  •

  . ند تاريخي كه متوجه مفقود شدن چشمه شده ا •

  . چه كسي اولين بار متوجه مفقود شدن چشمه شده است  •

  . چه اقداماتي جهت پيدا كردن چشمه انجام شده است  •

  . بكار مي باشدآيا شركت راديوگرافي ديگري در سايت مشغول  •

  . آيا مفقود شدن چشمه با داشتن انگيزه بوده و يا غيرعمدي است  •

   صحت اطالعات فوق و ساير اطالعات جمع آوري شده  ،    بايد با مطالب مندرج در دفتر ثبت گزارش روزانه  

(  LOG  - BOOK ) مقايسه و تاييد گردد .  
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  83  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

  عمليات جستجو 

اطراف انبار و مـسيرهاي  :   مناطق مشكوك مانند  ( SURVEY  METER  )   با كمك يك دزيمتر حساس    

محتمل ،   اتاق انبار و محل استفاده چشمه ،   آخرين محلي كه چشمه در آنجا مورد استفاده واقع شده اسـت و       

كـي  بعـالوه جـستجو  در نزدي       .    شودنيز تمام محوطه جهت تعيين سطح پرتو،  بيشتر از مقدار زمينه جستجو              

 و در انتها با اسـتفاده از        يابدچاله ها ،  ديوارها ،  مناطق جمع آوري و دفن زباله هاي شهري و نهرهاي آب ادامه                    

  . تا منطقه بطوركامل بازرسي گرددگيردشگاههاي آهن قراضه  مورد بازرسي و جستجو قرار رو  تيم هاي ديگر ،

    اطالعيه عمومي

 گمشده نصب گردد و چشمه  ده است مي بايستي پالكارد حاوي تصويردر اطراف منطقه اي كه چشمه مفقود ش

  . در آن اثرات زيانبار چشمه ذكر گردد

مي بايستي با درج آگهي در .   در صورتيكه تالشهاي انجام شده جهت پيدا كردن چشمه مفيد واقع نگردد

  . ا از گم شدن چشمه آگاه نمودروزنـــامه و   پخش اطالعيه از راديو و تلويزيون در سرتا سر كشور مردم ر

  

   ) 1نامه شماره (

  ارسال نامه محرمانه به بيمارستانها و درمانگاهها 

  روز از مفقود شدن چشمه راديواكتيو ،  عمليات كاوش چشمه مفيد 10 الي 8در صورتيكه كه پس از طي مدت 

ر منطقه ،  در مورد مفقود شدن چشمه مي بايستي به كليه بيمارستانها و درمانگاهها در سرتاس.   واقع نگردد 

 و اطالعات مربوط به موارد گزارش شده از صدمات ناشي از پرتوگيري در منطقه را گـرد آوري دآماده باش دا

  .   نمود

  

   )  2نامه شماره ( 

  نيروي انتظامي 
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  84  :صفحه  قواعد كاربا پرتو درراديوگرافي صنعتي

 00 : بازنگري 
 

و از طريق آنها در در صورت نياز براي پيدا كردن مظنون مي بايستي  از نـيروي انتظامي در خواست كمك نمود 

  . مورد مفقود شدن چشمه اقامه دعوي نمود

  

    روشهاي بازيابي چشمه- 2

  شنـاســائي محلي 

 ،  مكان دقيق پيدا شده باشددر صورتيكه در هنگام جستجو با مونيتورهاي حساس ،   محل تقريبي چشمه 

   . شود شده در شكل ذيل مشخص مي چشمـــه با حركت بوسيله دتكتور و انجام اندازه گيري مطابق روش ارائه

  IR=   افزايش سطح پرتو  

                                                             DR=   كاهش سطح پرتو  

                                            

                                         چشمه 

                                            DR  
در يك سايت واقعي ،   سطح پرتو در كل سايت به دليل حفاظ موجود و رعايت فاكتورهاي ايمني ،  نمي تواند 

  . همانند آنچه در شكل نشان داده شده است ،  چندان متغير باشد

ار پرتو در ابتدا مقد. جهت مشخص كردن مكان چشمه گمشده ،  مي بايستي اندازه گيري به دقت انجام پذيرد 

 و برسد  1/0تاmSv/h   05/0 حدود  به تا سطح پرتو شودمنطقه با استفاده از يك دتكتور دقيق تعيين مي 

    . ادامه مي يابدسپس مطابق شكل ارائه شده در فوق جستجوي چشمه 

. اد درهنگام كاوش براي پيدا كردن چشمه ،  مي بايستي به وسايل اندازه گيري محيطي با مقياس كم و زي

  . دزيمتر قلمي ،   فيلم بج و يا دزيمتر ترمولومينسانس و نيز دزيمتر قلمي آالرم دار مجهز بود

  

   :مهار چشمه در ميدانهاي پرتوكم

،    از فاصله دو Sv/h01/0در ميدان هاي پرتو  تاحدود   . مورد نياز است متري 2يك كانتينر سربي و يك انبر 

   . دادر چشمه را بلند كرده و بسرعت در داخل كانتينر سربي قرار متري ،   با استفاده از يك انب
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 00 : بازنگري 
 
  

   :پرتو باال هاي ن عمليات مهار چشمه در ميدا

 بوسيلــه كــيسه ساچمه سربي و ورقه هاي بايد روي چشمــه   ،  Sv/h01/0در ميدانهاي پرتو بيشتر از   

 در پشت و قرار گرفتن يك حفاظ موقت تهيه هيابد و سپس باتهي ،   تا سطح پرتو  كاهش پوشانده شودسربي 

 هيچ  دربايد دقت نمود كه .  دادآن و با استفاده از انبر ،   چشمه را بلند كرده و در داخل كانتينر ســربي قرار 

در عمليات مهار سوانح  ،   .   بيشتر نشودسيورت  ميلي 4موردي  ،   پرتوگيري افراد درگير مهار سانحه از 

  .  دزيمتر فردي آالرم دار بسيار مفيد مي باشداستفاده از

  

   :چرخش و تعويض كار

در صورت لزوم ،   عمليات جستجو و مهار چشمه مي بايستي توسط اعضاء   يك تيم و بطور چرخشي و نوبتي 

  .انجام پذيرد

  

  :كاوش چشمه در زير خاك 

.    متر متصل باشد2ه بلند به طول پس از تعيين محل دقيق چشمه ،  با استفاده از يك بيل كه به يك ميل

سپس .   ريخته شوددرمقداري از خاك را برداشته و بر روي يك صفحه كاغذي بزرگ كه در فاصله دوري قرار دا

تا چشمه پيدا شود ، پس از نموده اين عمل را به دفعات تكرار  . شوداز فاصله دور خاك توسط مونيتور شمارش  

ده از يك انبر دو متري در داخل ظرف پالستيكي كه در داخل كانتينر سربي واقع  با استفابايدپيدا شدن چشمه 

   . گيردشده ،  قرار 

  

   : آب دركاوش چشمه

در صورتيكه آب صاف باشد و چشمه از سطح آب ديده شود  ،   چشمه را به كمك يك انبر دو متري بلند كرده 

   . داده شودو در داخل يك كانتينر سربي قرار 
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دي كه آب گل آلود باشد ،   از يك بيل كه به يك دسته دومتري متصل باشد ،  استفاده نموده تا به در موار

كمك سربيل چشمه را از كف آب بلند كرده و با استفاده از يك انبر بلند دو متري آنرا بوسيله پارچه تميز نموده 

   . دادو در داخل كانتينر سربي قرار 

  )  متر 10  الي  2بين (  مهار چشمه در آبهاي عميق  

 تا در حد مطلوب سطح آب پائين بيايد  و سپس با استفاده از ودهابتدا با برنامه ريزي قبلي آب را تخليه نم

   . دادروشهاي ارائه شده در فوق چشمه را به كانتينر مناسب انتقال 

  )  چاه عميق  ،  بستر رودخانه ،    دريا  (  آبهاي بسيار عميق     

  : بازيابي چشمه مي بايستي تنها در حالتي انجام پذيرد كه  عمليات 

  . سطح ميدان پرتوهشدار دهنده باشد: الف  

  . منطقه قابل كنترل و محصور كردن نباشد :ب  

  . از آب جهت آشاميدن استفاده شود: ج 

  . چشمه داراي نيمه عمر باال باشد:د 

گرفته شود كه چشمه رها شده در آب باقي بماند و يا با توجه به نكات مندرج در باال مي بايستي تصميم 

  . عمليات جستجو جهت پيدا كردن چشمه انجام پذيرد

در صورتي كه تصميم گرفته شود كه چشمه در بستر رودخانه و دريا و يا چاه عميق باقي بماند ،   مي بايستي 

   پرتوهاي  ساطعه ˝ت نمي كند و ثانياچشمه در بستر رودخانه و با دريا حرك ˝   اطمينان حاصل گردد كه اوال

  . از آن موجب بروز خسارت  نخواهد شد

در صورتي كه تصميم به كاوش و بازيابي چشمه گرفته شود ،  عمليات جستجو مي بايستي با اطالع و كمك 

گرفتن از مسئولين شهرداري و استفاده از افرادي كه دور هاي غواصي را ديده اند ،  تحت نظر متخصصين 

  . حفاظت در برابر اشعه انجام پذيرد
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  روشهاي بازيابي و كنترل سوانح در دوربين هاي راديوگرافي- فصل دوم

  :هلدر آسيب ديده  •

در صورتيكه به نوك هلدر آسيب وارد شده باشد ،   ممكن است ،  كپسول چشمه از هلدر خارج شده باشد و با 

ان  خارج شدن پولكهاي چشمه و پراكنده شدن آن در در صورت وارد آمدن آسيب به كپسول چشمه ،   امك

لذا قبل از شروع عمليات براي بازيابي چشمه ،  ابتدا  مي بايستي نوع آسيب وارده به هلدر .  اطراف وجود دارد

  . چشمه مشخص گردد

  

   :تخمين سطح پرتودهي و تاييد شكستگي •

احي عمليات براي مهار سانحه ،   از يك فاصله    به منظور طرگرددووسائل مونيتورينگ فردي و محيطي فراهم 

ابتدا مي بايستي مشخص گردد كه آيا تنها هلدر چشمه آسيب  . زده شودايمن ،   سطح پرتو محيط را تخمين 

 جهت تعيين نوع آسيب وارده ،  سطح پرتو در منطقه.   ديده و يا به كپسول چشمه نيز آسيب وارد شده است

   . شودزيمتر محيطي با رنج گسترده اندازه گيري با استفاده از يك دبايد 

در صورتيكه كپسول هلدر آسيب ديده باشد ،   امكان خارج شدن پولكهاي چشمه و پراكنده شدن آن در اطراف 

  . وجود دارد و از اين رو منطقه پرتو گسترش يافته است 

شده باشد ،  عمليات بازيابي در صورتيكه به كپسول چشمه آسيب وارد نشده باشد و يك پارچگي آن حفظ 

چشمه  به روش ذكر شده در قسمت اول انجام مي پذيرد و در صــورتيكه به كپسول چشمه آسيب وارد شده 

  . باشد ،   بازيابي چشمه با روش ارائه شده در قسمت دوم انجام مي پذيرد

  :هلدر آسيب ديده  اولبخش

  )كپسول  چشمه سالم   است    (  

    سطح پرتو كم- 1
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به كمك يك دزيمتر محيطي با رنج گسترده محل دقيق هلدر آسيب ديده را كـه كپـسول چـشمه در درون آن                       

 و يا در صورتي كه كپسول چشمه به طور سالم و يك پارچه ازهلدر خـارج شـده باشـد ،   محـل                          شوداست پيدا   

  باشد ،  از يك فاصـله  Sv/h  01/0  در صورتيكه سطح پرتو كمتر ازبايد مشخص شده واستقرار كپسول چشمه 

دومتري ،  كپسول چشمه و يا هلدر آسيب ديده را با يك دستك كنترل از راه دور بلند نموده و دريـك كـانتينر                         

   . داده شودپالستيكي قرار داده و سپس در داخل كانتينر سربي مناسب قرار 

   سطح پرتو متوسط - 2

مي بايستي با استفاده از ضخامت .    باشد Sv/h 01/0ز   متري بيشتر ا2در صورتي كه ميزان پرتو در فاصله 

سربي ،  كيسه هاي ساچمه سربي  با روكش پارچه اي و پرده سرب جهت هلدر و يا كپسول چشمه حفاظ تهيه 

  . ده شود پائين آوربايدنموده و بدين ترتيب سطح پرتو منطقه 

. هاي كنترل از را ه مانند گيره هاي بلند انجام پذيردعمل فوق مي بايستي از يك فاصله ايمن و با استفاده از انبر

 در مورد كپسول چشمه و بايدپس از انجام مراحل باال ،  روش ذكر شده در مورد ميدانهاي با سطح پرتو پائين 

   . روديا هلدر شيلد شده بكار 

   سطح پرتو باال  -3 

.  نموده و حفاظ مناسب فراهم 2شده در پاراگراف ابتدا براي كپســول چشمه و يا هلدر ،    بر اساس روش ارائه 

 و با پناه گرفتن در پشت پاراوان متحرك سربي و يا حصار 1مهار چشمه بر اساس دستورالعمل مندرج در بخش 

  . سربي جهت كاهش دز فردي انجام مي پذيرد

به قدم الزامي است  تا در تمامي روشهاي ذكر شده در سه قسمت قبل ،   انجام كليه مراحل بطور صحيح و قدم 

و در   (ALARA)اطمينان حاصل گردد  كه مقدار دز رسيده به يك فرد تا حد ممكن شدني تقليل داده است  

  .  تجاوز نمي نمايدmSv 4هيچ حالتي پرتوگيري يك نفر از   
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  2بخش 

  شكستگي كپسول چشمه

  از هم پاشي پولك هاي چشمه

  تشخيص و بازيابي پولك هاي چشمه -1

ابتدا منطقه آلوده را با اندازه گيري بوسيله يك دزيمتر محيطي با رنج گسترده مشخص نموده و سپس با 

استفاده از يك دزيمتر محيطي با رنــج گسترده كه به يك ميله بلند متصل است ،  محل دقيق پولكهاي چشمه  

 ،   كه به يك گرددكتوري تهيه جهت جلوگيري از آلودگي ،  يك پوشش پالستيكي براي دت .  شودتعيين مي 

  . ميله متصل است 

پس از مشخص نمودن منطقه عمليات ،  با توجه به تعداد پولكهاي مفقود شده و اكيتويته آنها ،   تعداد پرسنل 

   . گردندمورد نياز  تخمين زده و انتخاب مي 

براي .   فاده از فلزات چسبناك بلند نموددر صورتيكه پولكها از نظر اندازه كوچك باشد ،   مي توان آنها را با است

پولك هاي چسبيده شده .   ايده آل مي باشد. مثال استفاده از يك نوار چسب كه به يك گيره بلند متصل باشد

اين كار مي بايستي بطور . نموده وبه نوار چسب را همراه با نوار چسب بطور يك جا به كانتينر پالستيكي منتقل 

 تكرار گردد تا كليه ذرات پراكنده شده جمع آوري شده و درداخل كانتينر پالستيكي مشترك توسط چند نفر

  . داده شودقرار گيرد سپس كانتينر پالستيكي  به كانتينر سربي انتقال 

  شمارش-2

  تعداد پولكهاي پراكنده شده را تعيين نمود تا اطمينان حاصل ˝با در نظر گرفتن قدرت چشمه مي بايستي دقيقا

  . م كه تمام پولك هاي منطقه گردآوري شده است  نمائي

  بررسي آلودگي -3
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سائيده شدن پولكهاي چشمه بر روي ميله كنترل از راه دور ،   قسمتهاي مختلف چشمه و يا ساير مواد ممكن 

است سبب ايجاد آلودگي در محل سانحه گردد ،  لذا مي بايستي با استفاده از شمارش گرهاي آلودگي و دزيمتر 

كليه مواردي را كه احتمال داده مي شود آلوده .   حيطيهاي بسيار حساس منطقه از نظر آلودگي كنترل گرددم

بسته بندي گردد و جهت رفع )   پالستيك مقاوم (باشند  ،   مي بايستي به دقت در بسته هاي پلي اتيلن  

  . آلودگي و ايمن سازي به البراتورهاي مجهز ارسال گردد

  

  بخش سوم

  ينر كارائي سيستم برگشت چشمه به داخل كانتعدم 

  : عدم كارائي  سيستم برگشت چشمه به داخل كانتينر به دليل بروز يكي از نقايص زير مي باشد  

     در لوله هدايت   ايجاد انحناء- 1

   صدمات جدي لوله هدايت - 2

   عدم اتصال كنترل از راه دور به دم هلدر - 3

  ز دوربين  جدا شدن لوله هدايت ا- 4

  :  در لوله  هدايت ايجاد انحناء

  انحناء  لوله هدايت در هنگام خارج كردن چشمه :  الف 

و سپس با نجام نموده در اين حالت بدون وارد  آمدن فشار به آرامي سعي در برگرداندن چشمه به داخل كانتينر 

كنترل از راه دور و لوله هدايت را سپس   .  گردددزيمتري از برگشت چشمه به داخل كانتينر اطمينان حاصل 

   .  گردداز دوربين جدا نموده و نسبت به تعمير لوله هدايت اقدام

قبل از استفاده مجدد از دوربين مي بايستي از حركت فنر كنترل از راه دور و حركت روان آن در لوله هدايت 

   .  شوداطيمنان حاصل

  چشمه به داخل كانتينر انحناء   لوله هدايت در هنگام برگردندان : ب  
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در اين حالت بدون اينكه جهت برگرداندن چشمه به داخل كانتينر متوسل به اعمال زور گرديم  ،   چشمه به 

  وجود ،  بطوريكه ماكزيمم فاصله از محل چشمهنمودهآرامي به انتهاي لوله هدايت و به نوك پرتودهي هدايت 

  روي چشمه بوسيله صفحات نموده ودزيمتر محيطي اندازه گيري مقدار پرتودهي را بوسيله  .   باشدداشته ب

تا مقدار پرتوگيري افراد درگير در مهار سانحه را در نزديكي لوله هدايت و ده شود سربي و كيسه سربي پوشان

  را با   محل دقيق انحناءرفته وبه جستجوي محل انحناء   در لوله هدايت  .  دكانتينر دوربين به حداقل برس

و پس از باز كردن انحناء  ،   چشمه  به  .  كنيدستفاده از مترو يا از روي تعداد دورهاي كنترل از راه دور تعيين ا

  . گردانده شودداخل كانتنير بر

  :صدمات جدي لوله هدايت

 ،  مي بايستي بدون صفحات شويددر مواقعي كه در هنگام برگرداندن چشمه به داخل كانتينر با مشكل مواجه 

 و سپس روي آن با صفحات نمودهرد آوردن فشار ،   چشمه را به انتهاي لوله هدايت و نوك پرتودهي هدايتوا

محل تقريبي .  تاسطح پرتودهي در اطراف دوربين و لوله هدايت كم شود. پوشانده شود،سربي و كيسه ساچمه 

سعي در تعمير  .   شود دور تعيين به كمك متر و يا از روي تعداد دورهاي كنترل از راهبايد قسمت آسيب ديده

 به نحوي كه فرم استوانه اي لوله هدايت ايجاد گردد و امكان برگشت بدون آسيب رساندن به نمودهآسيب وارده 

   و سپس چشمه  به داخل نمودهو يك پوشش استوانه اي پالستيكي جهت قسمت مزبور تهيه مهيا شودفنر

  . گردددوربين بر

  

  :ل از راه دور به دم هلدرعدم اتصال كابل كنتر

  . عدم اتصال كنترل از راه دور به دم هلدر به دالئل زير ممكن است رخ بدهد 

  . آسيب ديدگي دم هلدر كه منجر به عدم اتصال صحيح وسبب پاره و شكسته شدن اتصال مي گردد: الف 

  :  خارج شدن كپسول چشمه از هلدر كه ممكن است سبب بروز مشكالت زير گردد   : ب

  رها شدن هلدر چشمه  •

  . آسيب به قسمت برجسته دم هلدر كه ممكن است كه با كنترل از راه دور چفت مي شود •
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  . شكستگي قسمت نوك ، دم هلدر  •

در هر دو مورد باال ،  ممكن است پس از بستن كامل كابل كنترل از راه دور ،  مشاهده گردد كه نتايج اندازه 

 لذا قبل از هر گونه اقدامي ابتدا مي بايستي مشخص گردد كه عدم اتصال كابل . گيريهاي محيطي باال مي باشد 

  . كنترل از راه دور به دم هلدر ناشي از اسيب ديدگي دم هلدر و ياخارج شدن كپسول چشمه از هلدر مي باشد

  . روشهاي ذكر شده در ذيل جهت روشن نمودن موقعيت بكار مي رود 

ه دور را حركت مي دهيم تا چشمه به انتهاي لوله هدايت در قسمت نوك پرتودهي ابتدا كابل كنترل از را:  الف 

 .    دهيد و بر روي چشمه كيسه ساچمه سربي و صفحات سربي قرار دهكابل كنترل از راه دور را بر گردان. برسد 

ورت باال بودن ميدان در ص.  گردد ومقدار پرتودهي  در اطراف دوربين با استفاده از يك تله دتكتور اندازه گيري 

   . داده شودپرتو ،   بر روي چشمه شيلد اضافي قرار 

در  .  گردد و اتصال قسمت عقب را جدا شدهبا همراه داشتن فيلم بج و دزيمتر قلمي به پشت دوربين نزديك

ت صورتيكه انتهاي هلدر در قسمت عقب دوربين مشاهده نشود ،  در اين صورت هلدر رها شده است  و در صور

  . مشاهده دم هلدر كپسول چشمه از هلدر خارج شده است 

  . معموال احتمال بروز سانحه به شكل حالت اول بيشتر است 

  . روش زير جهت كنترل سانحه در هنگام رها شدگي هلدر استفاده مي گردد

حيط ر پس از هدايت چشمه به نوك پرتودهي و قرار دادن كيسه ساچمه سربي بر روي آن مقدار پرتودهي م

   . گيردو در صورت باال بودن مقدار پرتودهي ،   بر روي چشمه ،  شيلد اضافي قرار  .     گرددكنترل

در نزديك دوربين يك صفحه بزرگ سفيد بر .  لوله هدايت و كابل كنترل از راه دور را از دوربين جدا مي نمائيم 

يك عدد كانتينر سربي جهت قرار دادن .   باشد s     در صورتيكه كانال دوربين از نوع نموده وروي زمين پهن 

توپي دور قفل را .   و در صورتيكه كانال دوربين مستقيم باشدداده شودچشمه در آن  در نزديك صفحه قرار 

  .  تا امكان دسترسي به چشمه وجود داشته باشدداشتهچرخانده و كانال دوربين را در حالت باز نگاه 

وله هدايت به دوربين وصل باشد  ،   لوله هدايت اضافه شـده را از انتـــهاي آن جـدا              در صورتيكه بيشتر از يك ل     

  سرلوله هدايت اصلي را كه چشمه در انتهاي آن قرارگرفته ،  با انبر گرفته و با استفاده از يك انبر ديگـر    نموده و 
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 00 : بازنگري 
 

   بالفاصـله هلـدر را در داخـل            . انداختـه شـود   ،   انتهاي لوله هدايت را بلند كرده و هلدر چشمه برروي كاغـذ                

كانتينر سربي و يا  درصورت امكان در داخل دوربين قرار داده و در صورت نيـاز بـر روي آن شـيلد اضـافي قـرار                           

روش فوق را مي بايستي مرحله به مرحله و در حداقل زمان به انجـام رسـانيده و جهـت اينكـه مقـدار                         .    گيرد

 به حداقل برسد  ،  مي بايستي عمليات مهار سـانحه توسـط يـك اكيـپ و                    پرتوگيري افراد درگير در مهارسانحه    

  .بطور چرخشي انجام پذيرد

در حالتي كه كپسول چشمه از هلدر جدا شده باشد ،   مراحل فوق را تا قرار گرفتن چشمه برروي كاغذ سفيد 

ستيكي قرار داده و ظرف  متري بلند كرده و در داخل يك ظرف پال2دنبال نموده و سپس چشمه را با يك انبر 

كانتنير سربي حاوي چشمه را به سرعت به داخل .  حاوي چشمه را به سرعت درون شيلد سربي قرار مي دهيم 

   . نمائيدانبار منتقل 

در صورتيكه كپسول چشمه آسيب ديده باشد  ،    در ابتدا  بايد مطمئن گرديم كه تنها كپسول چشمه اسيب 

در اين حالت نيز . ب ديدگي و بطور كامل و يكپارچه در اطراف رها شده استديده و خود چشمه بدون آسي

  . شودجهت كنترل سانحه از روشهاي ذكر شده در باال استفاده 

  

  جدا شدن لوله هدايت از دوربين

در اين حالت طول حركت كابل كنترل از راه دور بيشتر از طول حركت كابل در حالت عادي است كه بر اثر آن 

  .  فاقد كارائي جهت برگرداندن چشمه به داخل دوربين است   و  نترل از راه دور از كنترل خارج گرديدهكابل ك

اين سوانح به دليل رها شدن كابل كنترل از راه دور و خالصي از آن و حركت آزاد كابل كنترل از راه دور به جلو 

اه دور مي توان بروز چنين سوانحي را همچنين با يك مشاهده نظري از ر. و عقب براحتي  مشخص مي گردند

  . در اين حالت فنر كابل از راه دور از قسمت انتهائي دوربين بيرون آمده است . تاييد نمود

  :كنترل سانحه

ر را به ن  از قسمت انتهائي فنموده وقسمت انتهاي بازوي كابل كنترل از راه دور را كه به شكل مي باشد  را باز 

 ،  در بكشيددست به آرامي و دقت ط  و سپس فنر را توسكشيدهداخل كابل بيرون كمك يك انبر دست از 
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 00 : بازنگري 
 

خالل اين عمليات در صورتيكه برحسب تصادف اتصال مابين هلدر و كابل كنترل از راه دور شكسته شود ،  با 

 به انبار منتقل استفاده از انبر ، كابل كنترل از راه دور و هلدر چشمه را در كانيتنر چشمه قرار داده و ظرف را

  . نمائيد

 

   و يا هلدر چشمه از ارتفاع افتادن دوربين راديوگرافي -3فصل 

  :سقوط دوربين راديوگرافي و يا هلدر چشمه از ارتفاع ممكن است منجر به بروز سوانح ذكر شده در ذيل  گردد 

  .  ايجاد اشكال در عمليات اجرائي به دليل آسيب رسيده به دوربين - 1

  د آسيب در حفاظ دوربين  ايجا- 2

   شكستگي هلدر چشمه - 3

   شكسته شده كپسول حاوي چشمه و رها شدن چشمه - 4

  .  آسيب ديدگي لوله هدايت  به نحوي كه برگشت چشمه به داخل كانتينر را با مشكل مواجه نمايد- 5

  . دد آسيب ديدگي لوله هدايت به نحوي كه سبب ايجاد اشكال در اتصال لوله هدايت گر- 6

  سقوط دوربين راديوگرافي در خالل استفاده در سايت  •

 و از فاصله دور به بررسي آسيبهاي نمائيدابتدا منطقه را محاصره نموده و سطح پرتوگيري را اندازه گيري 

  . پرداخته شوداحتمالي ايجاد شده در دوربين 

  سقوط دوربين راديوگرافي در خالل استفاده در سايت   •

 و از فاصله دور به بررسي آسيب هاي نمائيدمحاصره نموده و سطح پرتوگيري را اندازه گيري ابتدا منطقه را 

   .  بپردازيداحتمالي ايجاد شده دردوربين

  سقوط دوربين در حال كار و يا افتادن جسم سنگين بر روي دوربين  •

يكه امكان بستن كانال در صورتيكه دوربين در حال سقوط نمايد ، از پشت به دوربين نزديك شده و در صورت

  سپس نموده ودوربين  وجود داشته باشد ، دوربين را قفل نموده و سطح پرتوگيري در منطقه را اندازه گيري 

حفاظ دوربين را بررسي نموده و در صورت ســالم بودن و حفظ يكپارچگي ،  دوربين را به انبار چشمه منتقل 

   . نمائيد
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 00 : بازنگري 
 

ده باشد ، هلدر و يا چشمه را از داخل دوربين خارج نموده و يا در در صورتيكه حفاظ دوربين آسيب دي

   . شود و جهت تعمير دوربين اقدام فرستادهكانتينرسربي قرار داده و به انبار 

در صورت عدم كارائي شاتر دستگاه ،  و يا در صورتيكه شاتر دستگاه بطور كامل كار نكند ،  با استفاده از 

به دوربـين نــزديك شده و هلدر دوربين را خارج نموده و در كانتينر سربي قرار دستكهاي مكانيكي از پشت 

   . گيرد

  مچاله شدن هلدر چشمه  •

در صورت مچاله شدن هلدر چشمه شاتر دوربين را بسته و همراه با هلدر مربوطه در يك كانتينر سربي قرار داده 

   . گرددو به انبار منتقل 

  كپسول چشمه بدون آسيب ديدگي سقوط هلدر چشمه و ياخارج شدن  •

در صورت سقوط هلدر چشمه و يا افتادن كپسول چشمه بدون آسيب ديدگي ،  جهت مهار سانحه از روشهاي 

   . گرددذكر شده در فصل دوم بخش اول استفاده 

  آسيب ديدگي كپسول چشمه در اثر سقوط و پراكنده شدن پولكهاي چشمه 

وط ،   كپسول چشمه شكسته شده و پولكهاي چشمه پراكنده شود ، در اين در صورتيكه بر اثر ضربه ناشي از سق

   . گرددحالت نيز از روشهاي ذكر شده در فصل دوم بخش دوم ،  جهت مهار سانحه استفاده 

سقوط ميل لنگ كنترل از راه دور از ارتفاع و يا افتادن جسم سنگين بر روي دوربين و يا كابل كنترل  •

  ستفاده از دوربيناز راه دور در خالل ا

 چشمه با استفاده  از ميل لنگ كنترل از راه دور به داخل دوربين شوددر صورت كارائي كنترل از راه دور ، سعي       

 )  Bنـوع  (از آنجائيكه مقاومت و پايداري دوربين هاي راديــوگرافي با مكانيزم كنترل از راه دور         .  گرددهدايت  

 آزمايش قرار گرفته و تاييد شده است ،  لـذا در ايـن گونـه سـوانح بـه عملكـرد                       در انواع سوانح راديوگرافي مورد    

ايمني دستگاه آسيب وارد نمي گردد ،   و كوشش در مورد برگردندان چشمه به داخل دوربـين اغلـب موفقيـت                       

  . آميز مي باشد

  آسيب ديدگي لولـه  هدايت  •
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گيركردن هلدر چشمه در لوله هدايت ،  برگشت در صورت وارد آمدن آسيب جدي به لوله هدايت ،   به دليل 

مهار كنترل سانحه در اين حالت مشابه روشهاي ذكر شده در بخش .  آن به داخل دوربين امكان پذير نمي باشد 

  .   از فصل دوم مي باشد3

  عدم اتصال انتهاي هلدر به كنترل از راه دور  •

  ، ل انتهاي هلدر به كابل كنترل از راه دور ميسر نگردد اتصا    در صورتيكه بر اثر آسيب وارده در اثر سقوط ،

  .   از فصل دوم استفاده مي گردد3جهت كنترل و مهار سانحه از روشهاي ذكر شده در بخش 

  جدا شدن كپسول چشمه از هلدر بدون ايجاد آسيب ديدگي به كپسول چشمه 

با .  كپسول چشمه آسيب وارد شوددر صورت جدا شدن كپسول چشمه از هلدر بدون اينكه به يكپارچگي 

  .     سانحه  مهار گردد،استفاده از روشهاي ذكر شده در فصل دوم  

   :جداشدن كپسول چشمه و آسيب ديدگي كپسول چشمه •

 از ،    كپسول چشمه شكسته شده و پولكهاي چشمه پراكنده گردد ،در صورتيكه بر اثر ضربه ناشي از سقوط 

  از فصل دوم در مورد گم شدن پولكهاي چشمه استفاده نموده و سانحه  2 روش توضيح داده شده در بخش

  . مهار شود 

  سقوط هلدر چشمه از ارتفاع و يا سقوط جسم سنگين بر روي هلدر چشمه در خالل كار با دوربين

  حتي در برخي ،در اينگونه سوانح احتمال شكسته شدن هلدر و خارج شدن كپسول چشمه بسيار زياد است  

  . اقع به خود چشمه نيز آسيب وارد مي گرددمو

  اقدام فوري 

.  در چنين مواردي مي بايد در اسرع وقت منطقه را محصور نموده و سطح پرتو محيط را اندازه گيري نمائيم

  . مهار سانحه مشابه روش ارائه شده در فصل دوم براي پراكنده شدن پولكهاي چشمه مي باشد
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  تذكر مهم 

   ضروري است هلدر مزبور ،  حتي اگر هلدر چشمه سالم و بدون آسيب ديدگي بنظر برسد  ، در اينگونه سوانح

   جهت بررسي و آزمايش كپسول چشمه درون آن به مركز توليد كننده چشمه ارسال ،قبل از استفاده مجدد 

  . گردد

  

  دوربين راديوگرافي و يا چشمه راديوگرافي درگير در حوادث آتش سوزي-فصل چهارم

  :  انبار دوربين راديوگرافي در-1

كليه اقدامات الزمه را جهت جلوگيري از سرايت آتش به انبار انجام داده و  در صورت امكان دوربين سريعا  از 

الزم است به ماموران آتش نشاني توصيه هاي الزم جهت مهار آتش از .   محل انبار به يك اتاق امن منتقل گردد

  . يك فاصله ايمن داده شود

   :دوربين در محاصره آتش-2

ابتدا منطقه را محاصره نموده و سطح پرتو در اطراف اتاق انبار و دوربين را با استفاده از يك دزيمتر محيطـي بـا                        

رده كه مجهز به ميله بلند باشد اندازه گيري مي نمائيم تا از درگير شدن دوربـين و چـشمه در حيـق     ــرنج گست 

  .  انتظار ميرود سطح پرتو در منطقه افزايش يابد، شدن آسيب به هسته دوربين در صورت وارد.   مطمئن گرديم 

   :دوربين آسيب نديده-3
 دوربين با چشمه درون آن به يك محل امن ،در صورتيكه دوربين و چشمه درون آن درگير آتش نشده باشند 

  .انتقال داده شود

   دوربين آسيب ديده -4
بـا انـدازه گيـري سـطح پرتـو          .   چشمه در داخل دوربين ذوب شده باشـد       درصورتيكه هلدر چشمه و يا كپسول       

منطقه از بروز سانحه اطمينان حاصل نموده و سپس با استفاده از روشهاي ذكر شده در بخش اول از فـصل دوم                      

  . عمليات بازيابي و مهار انجام گيرد 

   با اسـتفاده از روش ارائـه         ،ردد  در صورتيكه هلدر چشمه آسيب ديده باشد و سبب رها شدن پولكهاي چشمه گ             

  . شده در بخش دو از فصل دوم كنترل عمليات  انجام شود 
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   ،در صورتيكه هلدر چشمه و يا كپسول چشمه بطور كامل در درون كانتينر ذوب شده دوربـين فـرو رفتـه باشـد             

ر چـشمه انتقـال داده و بـه    جرم ذوب شده شامل چشمه را جدا نموده و با استفاده از يك انبر بلند به يك كانتين   

  . اندازه الزم روي آن راشيلد نموده و به انبار چشمه منتقل گردد 

  : آتش سوزي در خالل عمليات راديوگرافي كه در آن كليماتور استفاده شده است- 5

  بايد بالفاصله دوربين به ،در صورتيكه قبل از سرايت آتش به دوربين متوجه سانحه آتش سوزي شده باشيم  

  . محل امن منتقل گردد 

پس از مهار آتش .     بايد تاحد امكان و بسرعت آتش را مهار نمود،ولي در صورت درگير شدن دوربين در آتش 

  سطح پرتو در اطراف اين سانحه ،منطقه رامحاصره نموده و با استفاده از يك سوري ميتر مجهز به دسته بلند 

سپس با استفاده از .ربين و چشمه در سانحه اطمينان حاصل گردد درگير شدن دو  تا از، اندازه گيري شود 

  . كنترل و مهار شود  ذكر شده در فصل دوم سانحه  هاي  روش

  : آتش سوزي در خالل عمليات راديوگرافي كه در آن از كليماتور استفاده نشده است-6

ـ      ـتيبي ات مي بايستي با استفاده از كليه امكانات آتش را بسرعت مهارنموده و   تر               سـرعت  ه  خاذشود  كه چشمه  ب

  . به داخل دوربين برگردانده شود و سپس چشمه به يك منطقه امن منتقل گردد

    منطقـه را محـصور         ،  پس از مهار آتش در حداقل زمـان ممكـن             ،ورتيكه سانحه خارج از كنترل باشد       ــدر ص 

ك دزيمتر محيطي مجهز به دسته بلنـد انـدازه          نموده و سطح پرتو را در اطراف محل وقوع سانحه با استفاده از ي             

  . گيري گردد،    تا از وضعيت دوربين و  چشمه اطالع حاصل شود 

  .جهت مهار سانحه از روشهاي ذكر شده در فصل دوم استفاده شود

  تذكر مهم  

ز يك  آموزش الزم جهت مهار آتش ا   ،اني ــ   مي بايستي به پرسنل آتش نش،در كليه حاالت فوق الذكر 

  . فاصله ايمن داده شود
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