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  ایکس و الکترون گاما، پرتودهی  هاي کار با پرتو در سامانه ضوابط

  

 هدف - 1

ي ها سامانهو برچیدن  برداري مدرك، تبیین الزامات و معیارها در کلیه مراحل احداث، راه اندازي، بهره هدف این 

قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  این الزامات براساس. در تأسیسات مذکور است ، الکترون و ایکسپرتودهی گاما

هیئت وزیران، و استانداردهاي پایه  1386و اصالحیه  1369اجرایی آن مصوب  نامه مجلس شوراي اسالمی، آئین 1368

   .وین گردیده استتد حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو

  

  دامنه کاربرد  - 2

پرتودهی گاما،  يها سامانه کنندگان و تامین تعمیر و نگهداري، ارائه دهندگان خدمات ، نصابهسازند دارنده، کلیه مراکز

این مدرك الزامات ملزم به رعایت  تجاريبا کاربرد غیرپزشکی براي مقاصد تحقیقاتی، صنعتی و  الکترون و ایکس

  .دباشن می

 MeV10و تأسیسات شتابدهنده الکترون با انرژي بیشتر از  رادیوگرافی صنعتی ،رادیوتراپیمراکز  مدرك براياین 

   .کاربرد ندارد

  

  تعاریف - 3

  )(Action Level: اقدام آستانه 3-1

اگر در شرایط پرتوگیري مستمر یا پرتوگیري اورژانس از آن تجاوز  مقداري از آهنگ دز یا غلظت پرتوزایی است که

  .ساز یا حفاظتی باید انجام پذیرد اقدامات چارهشود، 

   (Investigation Level)  :آستانه بررسی 3-2

مقداري از یک کمیت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد سطح یا حجم است که براي مقادیر 

 .بیشتر از آن، باید بررسی الزم انجام گیرد

 (Recording Level) : ثبت  آستانه 3-3

گردد و اگر میزان دز،  می  تعیین  توسط واحد قانونی  است که  بدن  یا ورود مواد پرتوزا به  مقداري از دز، پرتوگیري 

هر فرد   پرتوگیري  باید در گزارش  باشد، مقادیر مربوطه  از آن  افراد بیش  بدن  و یا ورود مواد پرتوزا به  پرتوگیري

 .گردند  منعکس

    (Reference Level) :مرجع  آستانه 3-4

  يها کمیت  براي  توان ها را می آستانه  این.  است بررسی   و آستانه  ثبت  مداخله، آستانه  ، آستانه اقدام  آستانه  شامل

  .کرد  تعیین  در برابر اشعه  حفاظت  يها در فعالیت  مشخص

  (Detriment)  :آسیب 3-5

  .گردد ها از منابع اطالق می هاي بعدي آن و نسل به کلیه صدمات ناشی از پرتوگیري گروهی از مردم

  (Contamination)  :آلودگی 3-6

  .آور باشد زیان   تواند می  دیگر که  یا هر جاي  انسان  یا بدن  ماده  یک  یا روي  مواد پرتوزا درون  وجود ناخواسته
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 (Irradiation Room): اتاق پرتودهی 3-7

وسیله حفاظ کامالً مسدود شده و هنگامی که عملیات پرتودهی که ب شود یماطالق سامانه پرتودهی اي از  به ناحیه

  .کامال غیر قابل دسترس است شود میانجام 

  (Safety Assessment) :ایمنی  ارزیابی 3-8

  ملشا ارزیابی   این.  گردد اطالق می منبع افراد یا ایمنی   در ارتباط با حفاظت  و شرایط کار منبع  طرح  ارزیابیبه فرایند 

  هاي ریسک  و تحلیل  و نیز تجزیه  و کار با منبع  در طراحی  شده  بینی پیش  و ایمنی  حفاظت  مقررات  و تحلیل  تجزیه

  .باشد می  یا در سانحه  موجود در شرایط کار عادي

  (Decommissioning): برچیدن 3-9

کردن حفاظت  منظور فراهم به و ایکس الکترون ،پرتودهی گاما يها سامانهکردن  و ایمن خاتمه فعالیتفرایند به 

 .گردد آلودگی مواد پرتوزا از محیط زیست اطالق میمناسب از پرتوگیري و جداسازي 

  (Radioactivity)  :پرتوزایی 3-10

   :گردد می  زیر تعریف  صورت  که به  معین  و زمان  پرتوزا در تراز انرژي از هسته   مقداري  براي A کمیت

dt

dN
A   

  یکاي. است dt و در زمان   معین  در تراز انرژي  خود هسته  خود به  تعداد واپاشی  انتظاري  ارزش dN ، در آن  که

 . شود می  نامیده (Bq) بکرل  که  است )s1/(  ثانیه  عکسSI  در سیستم  پرتوزایی

  )(Radiation Worker: پرتوکار 3-11

طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد که  با منابع مولد اشعه به گردد که حسب وظیفه به شخص حقیقی اطالق می

گردد که در شرایطی کار  پرتوکار گروه الف به شخص حقیقی اتالق می. باشد شامل پرتوکاران گروه الف و ب می

اتالق  پرتوکار گروه ب به شخص حقیقی. حد دز معادل ساالنه تجاوز نماید 3/0تواند از  کند که دز ساالنه آن می می

  .نماید حد دز معادل ساالنه تجاوز نمی 3/0کند که معموال دز دریافتی ساالنه او از  گردد که در شرایطی کار می می

  (Exposure) : پرتوگیري 3-12

  پرتوگیري  تواند شامل می  پرتوگیري .گردد اطالق می پرتو  تابش  در معرض  یا قرار گرفتن  یا شرایط قرار دادن  عملبه 

  صورت  به  توان را می  پرتوگیري. باشد)  بدن  داخل  از منابع(  داخلی  یا پرتوگیري)  از بدن  خارج  از منابع(  خارجی

  صورت  و در شرایط مداخله، به و مردم  ، پزشکی شغلی  پرتوگیري  صورت بالقوه و یا به  یا پرتوگیري  عادي  پرتوگیري

توسط   یونسازي  میزان  بیان  پرتوها براي در دزیمتري   پرتوگیري  عبارت. مودن  بندي یا ممتد طبقه  اورژانس  پرتوگیري

 .رود کار می  پرتوها در هوا نیز به

   (Normal Exposure) : عادي  پرتوگیري 3-13

  حاز سوان  یناش  پرتوگیریهاي  ، با در نظر گرفتن یا تأسیسات  کار با منابع  انتظار در شرایط عادي  قابل  پرتوگیريبه 

  .گردد اطالق می  کنترل  قابل  جزئی

  (Licence)  :اشتغال  نهپروا 3-14

قانون درصورت  3یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی بر اساس مفاد فصل دوم قانون، در رابطه با مفاد ماده 

ابر اشعه غیر از هاي حفاظت در بر نامه و رعایت استانداردها، ضوابط و دستورالعمل رعایت کلیه مقررات قانون، آئین

مواردي که به موجب استانداردهاي واحد قانونی مستثنی شده است، براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی 

  .گردد صادر می

  

  



 پرتودهی  هاي ضوابط کار با پرتو در سامانه

 ایکس و الکترون گاما،

  3          :صفحه  INRA-RP-RE-000-00/00-0-Mor.1398:  شناسه شماره

    49  :کل صفحات
  صفر                                          :بازنگري

  

 

   (Radioactive Waste): پسمان پرتوزا 3-15

 بر اینکه ، مشروطخاص باقی بمانند در اثر فعالیت پرتوي یا مداخله بدون استفادهکه به هر شکل فیزیکی  موادي

ها بیشتر از مقادیر تعیین  طوري که پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی آن  به باشند یا آلوده به مواد پرتوزاپرتوزا  حاوي مواد

  .شده توسط واحد قانونی باشد

  (Supplier)  :کننده  تأمین 3-16

  تجهیزات و احداث/تامین قطعات ،، تولید ، در ارتباط با ساخت یا اشتغال  ثبت  از طرف دارنده پروانه  شخص حقوقی که

 ).گردد می محسوب   کننده  نیز تأمین  منبع  واردکننده(باشد   ی یا کلی برعهده داشتهئوظایفی را به طور جز ، منبع

  (Safety Analyze): تحلیل ایمنی 3-17

  :فرآیندي مستند براي اجراي موارد زیر است تحلیل ایمنی

  ؛یت پرتويتعیین نظام یافته خطرات در یک فعال -1

  ؛برطرف کردن، یا کاهش خطرات مشخص شرح و تحلیل کفایت اقدامات در نظر گرفته شده براي کنترل، -2

  . ها حلیل و ارزیابی سوانح بالقوه و ریسک وابسته به هر یک ازآنت-3

تواند  می ها منظور اطمینان از آنکه سامانه  مناسب بودن تحلیل ایمنی به گزارش تحلیل ایمنی، گزارشی است که 

برداري، نگهداري، ازکار افتادن و برچیدن را طی کند را  طور ایمن و مطابق با قوانین و مقررات مراحل ساخت، بهره به

  . کند مستندسازي می

  (Diversity): تنوع 3-18

ها یا منظور انجام عملکردي مشخص در جایی که سیستم کارگیري دو یا چند سیستم یا بخش جایگزین به به

هاي ایمنی  تنوع سیستم. دارند 1هاي مختلفی براي کاهش امکان بروز عیوب با علل مشتركاي مختلف نقشه مولفه

براي . باشد... یا نوع تجهیز و  اندازهتواند شامل تفاوت و تنوع در نوع عملکرد، اصول کاري، شرکت یا تیم سازنده،  می

دود و دما جهت تشخیص  حسگرا استفاده از متفاوت جهت تعیین سطح آب ی حسگرمثال، استفاده از دو نوع 

  .هایی از تنوع سیستمی هستند سوزي، نمونه آتش

  (Limit) :حد 3-19

 .تجاوز گردد  نباید از آن  مشخص  فعالیتهاياز شرایط و یا   در بعضی  که  کمیت  از یک  مقداري

  (Protection and Safety) :و ایمنی  حفاظت 3-20

و   حفاظت  به  دستیابی  هاي و راه  منابع  یونساز یا مواد پرتوزا، ایمنی  ر برابر پرتوهايد  افراد جامعه  حفاظتبه فرایند 

قابل  چه کمتر موجههر”  آنها به  و ریسک  مردم  وگیريپرت کاهش   ها و روشها جهت دستگاه  کارگیري هب  از قبیل  ایمنی

  .گردد میاطالق   آن  عواقب  و تعدیل  از سوانح  پیشگیري  جهت  و ایجاد تدابیر الزم  و کمتر از دز محدود شده” دستیابی

  )Hazard( :خطر 3-21

 یا ایجاد پرتوکارانپتانسیل ایجاد بیماري، آسیب یا مرگ براي  با) نظیر مواد، منبع انرژي یا فعالیت(منبع خطر به 

  .گردد میآسیب به یک فعالیت یا محیط زیست اطالق 

  (Sealed source)  :بسته  چشمه 3-22

  که  طوري و جامد باشند، به  متصل  هم به  کامالً  آن  ، یا ذرات گرفته  مسدود جاي  محفظه  یک  درون  که  پرتوزایی  هماد

  .نکنند  ، مواد پرتوزا در کاربرد مورد نظر نشت بینی  پیش  قابل  یا اشتباهات  در اثر فرسایش

  

  

                                                            
1  Common Cause failure 
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   (Licensee)  :اشتغال دارنده پروانه 3-23

وانه را از واحد قانونی براساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات الزم مندرج در آن دریافت یک شخص است که پر

  .دارد می

  (Dose) :دز 3-24

، دز  ، دز عضو، دز معادل نظیر دز جذبی  هایی مورد، توسط کمیت  برحسب  پرتو که  یا جذب  دریافت  بیان  براي  معیاري

  دز در صورت  مربوط به  مکمل  موارد، عبارات  در اغلب. رود کار می  به  ريیا دز مؤثر اجبا  اجباري  مؤثر، دز معادل

  .گردند می  حذف  بودن  غیرضروري

  (Personal Dosimeter): دزیمتر فردي 3-25

، دزیمتر قلمی و TLDبج،  فیلم: کار رود نظیر گیري میزان پرتوگیري پرتوکاران به اي که جهت اندازه به هرگونه وسیله

  .گردد الق مینظایر آن اط

   )Work Place Dosimeter( :دزیمتر محیطی 3-26

  .رود کار می گیري آهنگ دز در محیط کار با پرتو به اي است که جهت اندازه وسیله

  (Defence in Depth) :دفاع در عمق 3-27

 منظور جلوگیري از به ،1ي متنوعها به مفهوم قرارگیري سلسله مراتبی سطوح مختلف از تجهیزات و دستورالعمل

یا (ي پرتویی ها ي فیزیکی قرار گرفته شده بین چشمهها افزایش رخدادهاي عملیاتی قابل انتظار و حفظ موثر الیه

دفاع . در شرایط بروز حوادث ها و پرتوکاران، مردم یا محیط زیست در شرایط کار عادي و براي برخی الیه) مواد پرتوزا

 .حاصل خواهد شد ها هش دخالت انسانی در عملکرد سیستمکا در عمق با در نظر گرفتن چندین الیه حفاظتی و

دفاع در عمق به منظور جلوگیري و پیشگیري از حادثه و گسترش آن، داراي سطوح زیر است که الزم است در 

 :هاي رعایت شوندکارکرد سامانه

رم آالدن تجهیزات به توان به لزوم مجهز کر می ،براي نمونه. سیستم عاديجلوگیري از انحراف در عملکرد . 1سطح 

مند و سهولت در و تعمیر سیستم با یک روش نظام آزمونانجام  ،خطا، ساخت تجهیزات و قطعات با کیفیت باال

 .دستري و تعمیر تجهیزات اشاره نمود

بینی و  تشخیص و پاسخ به انحراف از کارکرد عادي به منظور جلوگیري از گسترش رخدادهاي قابل پیش. 2سطح 

الزم است تمهدیات و تجهیزات مناسب جهت جلوگیري از گسترش حادثه  ،در این رابطه. آن به حادثه تبدیل شدن

 .در نظر گرفته شود

منظور الزم  ه اینب .تخفیف و جلوگیري از گسترش و توالی یک حادثه به منظور رسیدن به شرایط پایدار. 3سطح 

 .رفته شودکارگ هحادثه باي جداگانه در راستاي کاهش گسترش است تجهیزات و رویه

 (Commissioning): اندازي راه 3-28

اندازي و بازبینی  ي پرتودهی گاما، الکترون و ایکس راهها هاي ساخته شده سامانه فرایندي که طی آن اجزا و سیستم

 .طراحی و معیارهاي کارایی تائید شود يها ها با فرض شوند تا مطابقت آن یم

  (Decontamination): رفع آلودگی 3-29

  .گردد میي فیزیکی یا شیمیایی اطالق ها شرفع یا کاهش آلودگی با روبه فرایند 

    (Risk) :ریسک 3-30

 بالقوه  یا پرتوگیري  از پرتوگیري  آور ناشی  زیان  و یا اثرات  و مالی  جانی  خطرات  یا احتمال  وقوع  بیان  براي  اي واژه

  . زیانبار مؤثراست  آنها در بروز اثرات  ا ماهیتی  بزرگی  دارد که  بستگی  کمیتهایی  باشد و به می

                                                            
1   Diverse  
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 (Electron and X-Ray Irradiation Facility): سامانه پرتودهی الکترون و ایکس 3-31

هاي پرتودهی الکترون و ایکس جهت سترون سازي محصوالت پزشکی و بهداشتی و پرتودهی مواد غذایی و  سامانه

هاي پرتودهی الکترون و ایکس طبق اهداف مورد نظر  سامانه. شوند برده میبه کار ... اصالح و بهبود خواص پلیمرها و 

  :شوند پرتودهی، نوع دسترسی و حفاظ موجود به دو گروه تقسیم می  و براساس طراحی سامانه

است و به دلیـل   1هاي همبندیک واحد ماشین شتابدهنده الکترون به همراه حفاظ به صورت یکپارچه با قفل: Iگروه 

  .راحی حفاظ، دسترسی در حین فعالیت ماشین شتابدهنده از نظر فیزیکی غیرممکن استنوع ط

گیرد و در صورت غیرفعـال بـودن    یک واحد ماشین شتابدهنده الکترون که در اتاقی با حفاظ پرتوي قرار می: IIگروه 

  . ودشقابل دسترس است، ولی درحین فعالیت توسط یک سیستم کنترل ورودي، غیرقابل دسترس می

 (Gamma Irradiation Facility): سامانه پرتودهی گاما 3-32

با استفاده ... سازي محصوالت پزشکی و بهداشتی و پرتودهی مواد غذایی و  سترون منظور بههاي پرتودهی گاما  سامانه

احی هاي پرتودهی گاما طبق اهداف مورد نظر و براساس طر سامانه. شوند هاي گامازا به کار گرفته می از چشمه

  :گیرند هاي پرتودهی، نوع دسترسی و حفاظ موجود در چهار گروه کلی قرار می سامانه

I. خـود نگهدارنـده در مخـزن    (دهنده حاوي چشمه بسته درون محفظـه خشـک فاقـد دسترسـی فیزیکـی       تابش

  )2خشک

II. 3پانورامیک در مخزن خشک(دهنده حاوي چشمه بسته درون محفظه خشک و دسترسی تحت کنترل  تابش(  

III. 4خود نگهدارنده استخري(دهنده حاوي چشمه بسته درون استخر پر از آب فاقد دسترسی فیزیکی  بشتا( 

IV.  5پانورامیک استخري(تابش دهنده حاوي چـشمه بسته درون استـخر پر از آب و دستـرسی تحت کنترل("  

   (Accident): سانحه 3-33

طوري که پیامد و یا احتمال آن  ر رویدادها، بههر اتفاق غیرعمدي در اثر خطاي انسانی، نقص فنی تجهیزات و یا سای

  .پوشی نباشد نظر حفاظت و ایمنی قابل چشم از نقطه

 : (Redundancy) جایگزین سیستم 3-34

 -با عملکردي مشابه با بخش جایگزین -)یکسان یا گوناگون(ها و اجزاي جایگزین  فراهم نمودن ساختارها، سیستم

به عبارت . نیاز را بدون توجه به حالت عملکرد یا نقص دیگري انجام دهد طوري که هر یک بتوانند عملکرد مورد به

کل سیستم در صورت خرابی یا از مدار خارج شدن یک یا  6منظور جلوگیري از عمل نکردن دیگر سیستم جایگزین، به

ز آنها به کننده که یکی ا براي مثال، در نظر گرفتن دو پمپ خنک. شود چند بخش اصلی سیستم در نظر گرفته می

عنوان پمپ اصلی در مدار مشغول فعالیت است و پمپ دیگر نقش سیستم جایگزین را دارد و در حالت عادي خاموش 

  .شود وارد مدار می ،است و در صورت عدم عملکرد صحیح پمپ اصلی

  (Responsible Person) :شخص مسئول 3-35

واجد  "هاي پرتودهی گاما، الکترون و ایکس ضوابط دریافت پروانه سامانه"الزامات شخص حقیقی است که برابر 

امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه  و فنی و شرایط الزم براي تصدي و نظارت بر کلیه   صالحیت علمی

  .مربوطه باشد

  

                                                            
1  Interlock 
2  Self-Contained, Dry Source Storage Irradiator 
3  Panaromic, Dry Source Storage Irradiator 
4  Self-Contained, Wet Source Storage Irradiator 
5  Panaromic, Wet Source Storage Irradiator 
6 Fail 
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  (Practice) :فعالیت پرتوي 3-36

شود، یا با تغییر   یا تعداد افراد پرتو دیده  پرتوگیري  منابع یا مسیرهاي  افزایش  منجر به  که  بشري  فعالیت  هرگونه به

  افراد پرتودیدهافراد و یا تعداد   پرتوگیري  یا احتمال  پرتوگیري  افزایش  پرتوگیري از منابع موجود، باعث  مسیرهاي

  .گردد میاطالق  ،گردد

 (Interlock): همبند قفل 3-37

یک تجهیز تا زمانی که تجهیز یا تجهیزات دیگر در عملکرد  ادامه یا شروع از که است قفل همبند سیستم یا تجهیزي

به عبارت دیگر قفل همبند نوعی  .آورد می عمل به ممانعت حال فعالیت یا در شرایط از پیش تعیین شده هستند

در صورت روشن  ،براي مثال. شود میهاي دیگر محدود  ارتباط بین تجهیزات است که عملکرد هر بخش توسط بخش

و در صورت ) هاي ورودي قفل باشند درب(امکان حضور افراد به اتاق پرتودهی وجود نداشته باشد  ،بودن شتابدهنده

  . هاي ورودي شتابدهنده خاموش گردد باز شدن درب

  (Authorized) :مجاز 3-38

 . مجوز از واحد قانونی  داراي

  (Product)  :محصول 3-39

 .تجاري تحت تابش قرار گیرنداشیا و یا موادي که با هدف مشخص، در یک فرآیند تحقیقاتی یا 

   (Health Physics Officer) :مسئول فیزیک بهداشت 3-40

، صالحیت "هاي پرتودهی گاما، الکترون و ایکس سامانهضوابط دریافت پروانه "شخص حقیقی است که برابر الزامات 

 .بوطه را دارا باشدالزم براي تصدي مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مر و فنی و شرایط علمی 

   (Source): منبع 3-41

به عنوان مثال، . هر عامل انتشار پرتوهاي یونساز، مواد پرتوزا یا مواد حاوي ذرات پرتوزا که بتواند باعث پرتوگیري شود

کنند منابع محیطی هستند، تأسیسات پرتودهی گاما، منبعی براي فعالیت پرتوي جهت  موادي که گاز رادون تولید می

تواند منبعی براي فعالیت پرتوي رادیولوژي تشخیصی باشد و  ساز می ایکس ي مواد غذایی است، دستگاهنگهـدار

همچنین در این استاندارد مجموعه . اي است اي، منبعی براي فعالیت پرتوي تولید برق با انرژي هـسته نیروگاه هسته

  .شود تأسیسات مختلف در یک محل، در صورت لزوم، یک منبع تلقی می

   (Monitoring)  :مونیتورینگ 3-42

منظور ارزیابی یا کنترل پرتوگیري از پرتوها یا مواد پرتوزا و تفسیرنتایج آن اطالق  گیري میزان دز یاآلودگی به به اندازه

  .شود می

   (Supervised Area): ناحیه تحت نظارت 3-43

در . گردد ظارت باشد، اطالق میاي که تحت کنترل نباشد لیکن شرایط پرتوگیري شغلی در آن تحت ن به هر ناحیه

 .اجراي مقررات ایمنی اقدامات حفاظتی و مقررات ایمنی ویژه نیست این ناحیه معموال نیازي به 

   (Controlled Area): ناحیه کنترل شده 3-44

 :اي که در آن معیارهاي حفاظتی ویژه و مقررات ایمنی به دالیل زیر انجام گرفته و یا مورد نیاز باشد هر ناحیه

  کنترل پرتوگیري یا جلوگیري از گسترش آلودگی در شرایط عادي کار، -لفا

  .هاي بالقوه جلوگیري یا محدود کردن گستره پرتوگیري -ب 

   (Regulatory Body) : واحد قانونی 3-45

ها و  نامه ، آیین نظارت بر حسن اجراي مقررات  به  ، واحد قانونی موظف در برابر اشعه  حفاظت  قانون  بر اساس

مرکز   ، به واحد قانونی  عنوان  به  ،ایران اتمی   انرژي  سازمان  ها از طرف مسئولیت  این. باشد می  مربوطه  ستانداردهايا

  . است  شده  کشور تفویض  اي هسته  ایمنی  نظام
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 مسئولیت اصلی   -4

ت تعمیر و نگهداري و دهندگان خدما سازنده، نصاب، ارائه داراي پروانه اشتغال از واحد قانونی، کلیه مراکز

مسئولین و پرتوکاران شاغل در مراکز پرتودهی گاما و الکترون بر اساس  و همچنین ي پرتودهیها کنندگان سامانه تامین

پروانه اشتغال صادره از طرف واحد قانونی  د شده توسط واحد قانونی و با استناد بهجایگاه شغلی و سمت پرتوکاري تایی

 .گردد میند و عدول از وظایف تعیین شده تخلف محسوب وظایفی را بر عهده دار

  

 دارنده پروانهي ها مسئولیت 4-1

  :به اجراي الزامات زیر استموظف پروانه دارنده 

توهاي یونساز و ایمنی اجرایی، استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پر نامه  کارگیري قانون، آیین مسئولیت به 4-1-1

هاي پرتودهی گاما، الکترون و  ضوابط دریافت پروانه سامانه"و مدرك رك و همچنین الزامات این مدمنابع پرتو 

 . گیرد را در محدوده پروانه خود برعهده "ایکس

  .را بر اساس شرایط پروانه بر عهده بگیرد ي پرتودهیها سامانهحفاظت ایمنی و مسئولیت برقراري  4-1-2

آن را به واحد  فهرستتعداد پرتوکاران، تهیه و  تجهیزات مورد نیاز را به تعداد کافی و متناسب با نوع خدمات و 4-1-3

  . قانونی ارائه نماید

ها ابالغ نماید و نظارت الزم جهت حصول اطمینان  آن  شرح وظایف و مسئولیت هر یک از کارکنان با پرتو را به 4-1-4

  . از حسن اجراي آن را داشته باشد

قرار  هاي مربوطه تامین و در اختیار پرتوکاران  لدستورالعم آموزشی، تجهیزاتی و فنی را براساس  نیازهاي  کلیه  4-1-5

  .دهد

در راستاي اجراي مقررات حفاظت در برابر اشعه و الزامات این مدرك اختیارات الزم و کافی را به شخص  4-1-6

  .مسئول و مسئول فیزیک بهداشت تفویض نماید

در طول مدت استخدام تحت اي  صورت دوره ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه پرتوکاران در بدو استخدام و به 4-1-7

 .ي مذکور را تامین نمایدها آزمایش انجام هزینه د و هاي پزشکی قرار گیرن معاینات و آزمایش

هاي پزشکی براي  از ادامه کار با پرتو براي پرتوکارانی که بنا به تشخیص واحد قانونی یا بر اساس آزمایش 4-1-8

  . باشد، جلوگیري نماید آور می سالمتی آنان زیان

  . ها را به محل جدید ارسال نماید جایی پرتوکاران، سوابق پرتوگیري و پزشکی آن صورت جابهدر  4-1-9

  . خالصه سوابق پرتوگیري و پزشکی پرتوکاران را پیش از استخدام از مرکز قبلی دریافت نماید 4-1-10

 وز ننماید و باتجا شرایط کار پرتوکار زن باردار را طوري انتخاب کند که پرتوگیري جنین از حد پرتوگیري مردم 4-1-11

  . زن را از کار برکنار نماید اظهار بارداري نباید

 نامه و آیینحفاظت در برابر اشعه هاي دریافتی از کارکنان مبنی بر تشخیص شرایط مغایر با قانون  گزارش 4-1-12

  . و الزامات این مدرك را ثبت و جهت رفع آن اقدام الزم را به عمل آورد اجرایی آن

هاي پرتودهی بر روي انسان و حیوانات زنده  ه کارکنان وي از انجام هرگونه آزمایشاطمینان حاصل نماید ک 4-1-13

  .خودداري می نمایند

در اسرع وقت  استانه بررسی  ي مشکوك با احتمال پرتوگیري بیش ازها درصورت وقوع سوانح و یا پرتوگیري 4-1-14

  .گزارش مربوطه را واحد قانونی ارسال نماید

 حفاظت محیط زیست ایمنی هاي تغییرات که ممکن است منجر به تغییر در جنبهواحد قانونی را از هرگونه   4-1-15

و مراتب را جهت اصالح پروانه به واحد قانونی اعالم  مربوطه را از واحد قانونی اخذ و مجوز کنندگردد، مطلع 

 :این تغییرات مشتمل بر موارد زیر است نماید،
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  وضعیت حقوقی دارنده پروانه   )أ (

  یا پرتوکاران فیزیک بهداشتشخص مسئول، مسئول   )ب (

  کارگیري منبع پرتو نوع، تعداد یا محل به  )ج (

  ها هاي ساختمانی یا کاربري تأسیسات و نواحی مجاور آن نقشه  )د (

 هاي حفاظتی و ایمنی سیستم  )ه (

ضرورتی ندارد که دارنده پروانه در مورد تغییرات در  ،هاي نگهداري روزمره هنگام اجراي دستورالعمل -1تبصره 

  .شود، واحد قانونی را مطلع نماید منجر به خطرات پرتوي نمی اجزایی که

  :از موارد زیر مجوزهاي مربوطه را از واحد قانونی دریافت نماید براي هر یک 4-1-16

 ورود، ترخیص، واگذاري و انتقال و دریافت چشمه پرتوزا ویا سامانه پرتودهی الکترون) الف

 .پرتوکاران تغییرانتصاب جدید، انتقال و   )ب (

را از سازندگان و  سامانه پرتودهیت ضروري در خصوص نحوه کار، نگهداري و برچیدن صحیح مجموعه اطالعا 4-1-17

  .اخذ نماید ي پرتودهیها سامانهنصابان مجموعه 

را در صورت لزوم از طراحان، سازندگان، تولیدکنندگان و نصابان  پرتوکارانهاي تئوري و عملی الزم به  آموزش 4-1-18

  .بتوانند به روش ایمن وظایف خود را انجام دهند پرتوکاراناخذ نماید تا  ي پرتودهیها سامانهمجموعه 

خدمات از  که براي انجام هریک از فعالیتهاي زیر مجوز مربوطه را از واحد قانونی اخذ نکرده باشد در صورتی 4-1-19

  : هاي مورد تایید واحدقانونی استفاده نماید نمایندگی هاي داراي پروانه و یا شرکت

 ساخت) الف

 نصب  )ب (

 نگهداري  )ج (

 بارگذاري چشمه  )د (

 .گیري نشتی اندازه  )ه (

مرتبط با ، کلیه مدارك سامانه پرتودهیاز مجموعه  پرتوکارانبرداشت  براي جلوگیري از هرگونه خطر سوء 4-1-20

شامل مدارکی از قبیل (و نصاب را  کننده تامینبه مدیریت اعم از سازنده،  حفاظت پرتوي تحویل شده

قرار  ن دراختیار پرتوکاران مسئولبه زبان فارسی روا )منی در ارتباط با دستگاهدستورالعمل استفاده و نکات ای

  .دهد

که به نوعی در  پرتودهی سامانهکه گزارش هرگونه نقص و یا عیب مشاهده شده در  فرایندي را طراحی نماید 4-1-21

ان ممکن قل زمدر حدا) هاي ایمنی نظیر عیب در قطعات، مواد و ضعف در دستورالعمل( استایمنی تاثیرگذار 

 .جموعه در اختیار مدیریت قرار گیردتوسط سازندگان، طراحان و پرتوکاران م

 .یی و بارگزاري چشمه، مجوزهاي الزم از واحد قانونی اخذ نمایدجا جابهقبل از هرگونه اقدام به ورود، ترخیص،  4-1-22

 . را به واحد قانونی ارائه نماید پرتودهی سامانهگزارش تحلیل ایمنی  4-1-23

من اعالم فوري موضوع به واحد ضگیري هر یک از مسئولین حفاظت پرتوي از سمت خود  کناره در صورت 4-1-24

 .قانونی، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید

 
  هاي شخص مسئول مسئولیت 4-2

  : استبه اجراي الزامات زیر  موظفشخص مسئول 

 .گیرد هنگی مسئول فیزیک بهداشت انجام ودهی با نظارت و هماکه ارائه خدمات پرت فرایندي را طراحی نماید 4-2-1

مورد  هاي ساختمانی بر اساس نقشه و تجهیزات مرتبط با منابع پرتو ها که دستگاهفرایندي را طراحی نماید  4-2-2

 ). جهت مراکز تازه تاسیس( تایید واحد قانونی نصب گردند
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  : را بر عهده گیرداجراي فرایندهاي زیر   مسئولیت 4-2-3

 عملیات پرتودهیهاي اجرایی و  ریزي، نظارت بر روش گزاري، برنامه ستسیا  

 عملیات پرتودهیواجد شرایط در  کارگیري افراد غیر جلوگیري از به  

 گاما پرتودهی سامانهبراي ( چشمهکارگیري افراد غیر واجد شرایط در عملیات بارگذاري  جلوگیري از به(  

 ها عملکرد آنشرح وظایف پرتوکاران و نظارت بر  ابالغ  

 ها در انجام وظایف محوله عملی پرتوکاران در راستاي ارتقاء دانش آن ریزي جهت آموزش علمی و برنامه  

 کارگیري صحیح تجهیزات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه نظارت بر به  

 هاي مربوط به فرایندهاي پرتودهی شامل شرایط پذیرش، پرتودهی  بررسی، کنترل و تأیید دستورالعمل

 هاي اجرائی نمونه و سایر روش

 عملیات پرتودهیمسئول فیزیک بهداشت جهت رعایت معیارهاي حفاظت در برابر اشعه در  هماهنگی با  

 هاي کنترل کیفی و رفع مشکالت و نواقص گزاري جهت اجراي آزمایش سیاست  

 ه واحد قانونیگزاري جهت اطالع و ارزیابی سوانح پرتوي مرکز و گزارش اقدامات انجام شده ب سیاست.  

نگه داشته شود و از  "قابل دستیابی هر چه کمتر موجه"مردم در حد  که پرتوگیريفرایندي را طراحی نماید  4-2-4

 . حدود مشخص شده توسط واحد قانونی تجاوز ننماید

ر با پرتو اند یا مجددا به کا کار گرفته شده هایی که تازه به ویژه آن بهپرتوکاران که فرایندي را طراحی نماید که  4-2-5

ها، نکات الزم جهت  هاي حفاظتی کار با آن ، دستورالعملمنابع پرتواند با خطرات پرتوي مرتبط با  مشغول شده

 . ندوهاي پرتوي آشنا ش جلوگیري از بروز سوانح و آسیب

در که  ندشو تهیهنحوي  به )اورژانس( ي اقدام در شرایط اضطراريها دستورالعملکه  اطمینان حاصل کند 4-2-6

هایی باید حاوي  چنین دستورالعمل. باشدمقدار ممکن کمترین ت بروز سانحه، میزان پرتوگیري افراد صور

اصول کلی این دستورالعمل باید به تایید واحد  بوده وجزئیات کامل براي مقابله با کلیه سوانح مورد انتظار 

  . قانونی برسد

هاي ایمنی الزم را انجام  ها و ارزیابی ها، بررسی گیري مسئول فیزیک بهداشت اندازهفرایندي را طراحی نماید که  4-2-7

 . ارائه شده توسط مسئول فیزیک بهداشت را نگهداري نماید هاي داده و گزارش

دستورالعمل "پرتوکاران با استناد به مدرك  آزمایشات و معاینات پزشکی فرایندي را طراحی نماید که بررسی 4-2-8

 )آخرین ویرایش( "اي مراکزکار با پرتوهاي یونساز وتاسیسات هستههاي پزشکی کارکنان در  معاینه و آزمایش

 .گیردتوسط پزشک معتمد انجام 

طور کتبی به دارنده پروانه و همچنین واحد قانونی اعالم  گیري از سمت خود، مراتب را به دو ماه قبل از کناره 4-2-9

 .نمایند

 
 هاي مسئول فیزیک بهداشتتمسئولی 4-3

  :است اجراي الزامات زیربه مسئول فیزیک بهداشت موظف 

  .مسئولیت حفاظت پرتوکاران در برابر پرتوگیري شغلی را بر عهده گیرد 4-3-1

پرتوگیري شغلی پرتوکاران بیش از حدود مندرج در استانداردهاي پایه حفاظت در که  اطمینان حاصل کند 4-3-2

 . تجاوز ننماید برابر پرتوهاي یونساز

در صورت حضور آنها در  و نشده ال به کار با اشعه گمارده س 18ی ال 16بین  افراد که اطمینان حاصل کند 4-3-3

برابرپرتوهاي یونسازو  در حفاظت پایه استاندادهاي "از حدود مندرج در آنها بیش  ي آموزشی، پرتوگیري ها دوره

   .نگردد "ایمنی منابع
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و محل کار، هاي مونیتورینگ فردي  حفاظت در برابر اشعه شامل برنامه موضوعهاي داخلی  دستورالعمل 4-3-4

هاي اجرائی حفاظت و ایمنی را تهیه و در صورت نیاز  مرزبندي نواحی کنترل شده و تحت نظارت و روش

  .بازبینی و اصالح نماید

منظور   و به را انجامدر خصوص پیشگیري و بررسی علل الزم پیگیري پرتوگیري بیش از آستانه بررسی را ثبت،  4-3-5

  .ایدریزي نم جلوگیري از تکرار آن برنامه

 . اطمینان حاصل نماید محیطی و و دزیمترهاي فردي و کالیبره بودن از صحت عملکرد 4-3-6

و   بینی پیش خود فعالیت  درحوزه را  الکترون و گاما  پرتودهی  تأسیسات با  رابطه در  احتمالی  پرتوي  سوانح 4-3-7

پرتوکاران قرار  وانح را در اختیارگیري، مقابله و کاهش عواقب س ها و تجهیزات مورد نیاز جهت پیش دستورالعمل  

 . دهد

تجهیزات مناسب و کافی براي حفاظت و ایمنی پرتوکاران را به همراه دستورالعمل استفاده صحیح از  امکانات و  4-3-8

  .ها در اختیار پرتوکاران قرار دهد آن

 . ا انجام دهدریزي الزم ر اي پرتوکاران برنامه دورهبدو استخدام و هاي پزشکی  آزمایش معاینات و جهت 4-3-9

 . هاي الزم را انجام دهد ریزي جهت آموزش کارکنان و یا بازآموزي آنها در زمینه حفاظت در برابر اشعه برنامه 4-3-10

 .طور جداگانه تهیه نماید اي براي سوابق پرتوگیري و معاینات پزشکی هر یک از پرتوکاران به پرونده 4-3-11

 ،و همچنین در فواصل مختلف زمانی کمتر از دوازده ماه حاوي چشمه پرتوزا کانتینرقبل از اولین استفاده از  4-3-12

  :هاي الزم جهت اطمینان از موارد زیر را به عمل آورد آزمایش

  کانتینرعدم وجود آسیب دیدگی و کنترل شکل فیزیکی ) الف(

  "راهنماي به کارگیري عالئم هشدار دهنده و ایمنی پرتو"با مدرك  مطابق ها سالم و خوانا بودن برچسب  )ب (

 لکرد صحیح شاتر یا مکانیسم کنترل چشمهعم  )ج (

 . شده کانتینر، باتوجه به فواصل زمانی مشخص آزمایش آلودگی سطح   )د (

   .ندگیر ار قرکنترل اي مورد  صورت دوره هب منابع پرتو و تجهیزات مرتبطکه فرایندي را طراحی نماید  4-3-13

الگوي پرتودهی تا برطرف شدن چشمه و تغییر در رك دیدگی  که در صورت آسیبفرایندي را طراحی نماید  4-3-14

کارگیري آن  از به) از لحاظ عملکرد و حفاظ( ها آزموننتایج مثبت و حصول  ركدیدگی و تعمیر  آسیب

  . دگردجلوگیري 

سرعت تعمیر  که درصورت بروز خرابی در شاتر یا مکانیسم کنترل چشمه، مورد بهفرایندي را طراحی نماید  4-3-15

  . گرددي الزم تایید اه آزمونبا   گردیده و سالمتی آن

هاي الزم براي اطمینان از عدم  سوزي، آزمایش نظیر آتش  بعد از وقوع هرگونه سانحهفرایندي را طراحی نماید  4-3-16

  . آید عمل   چشمه و عملکرد مناسب آن به ركدیدگی  آسیب

هاي  تورالعملایمن و مطابق دس کارگیري چشمه، عملکرد پرتوکاران که در زمان بهفرایندي را طراحی نماید  4-3-17

 . باشد) حفاظت و ایمنی(اجرایی 

با (هاي الزم براي جلوگیري از پرتوگیري اضافی ناشی از قرار گرفتن مقابل پرتوهاي ساطع شده  محدودیت 4-3-18

نحوي که هیچ یک از افراد بیش از حدود مشخص  به ،را اعمال نماید) هاي فیزیکی یا قفل استفاده از حفاظت

 . کاهش یابد "قابل دستیابی هر چه کمتر موجه"توگیري ننمایند و پرتوگیري به شده توسط واحد قانونی پر

  . عمل آورد منظور اطمینان از اجراي الزامات این مدرك به به را پرتوکاران بازرسی و نظارت بر کار 4-3-19

اگر  ،عنوان مثال به. از وضعیت مناسب عالئم حفاظتی و مشخص شده مطابق این مدرك اطمینان حاصل کند 4-3-20

داراي مقاومت کافی نسبت به خوردگی، گرد و غبار و غیره باشد و این عالئم همیشه  ،عالمت از جنس فلز است

 . واضح و خوانا باشند



 پرتودهی  هاي ضوابط کار با پرتو در سامانه

 ایکس و الکترون گاما،

  11          :صفحه  INRA-RP-RE-000-00/00-0-Mor.1398:  شناسه شماره

    49  :کل صفحات
  صفر                                          :بازنگري

  

 

کارگیري عالئم  راهنماي به" با الزامات مدرك پرتودهی سامانهدر  از مطابقت عالئم ایمنی و هشدار دهنده پرتو 4-3-21

  .نماید اطمینان حاصل "ایمنی و هشداردهنده پرتو

و گزارش آن را به  هر دوره بارگذاري اقدام هاي بسته در حسابرسی چشمهنسبت به گاما،  پرتودهی سامانهدر  4-3-22

  .نمایدواحد قانونی ارائه 

 .به واحد قانونی ارائه نمایدوکاران درگیر را پرتري پرتوگیگزارش  هر دوره بارگذاري در ،گاما پرتودهیسامانه در  4-3-23

 .قبل از بارگذاري، اقدام و نتایج آن را ثبت نماید ي بستهها نشتی چشمهآزمون  منسبت به پیگیري انجا 4-3-24

  .را مورد بازنگري قرار دهد اي آن صورت دوره هنسبت به اجراي برنامه حفاظت در برابر اشعه اقدام و ب 4-3-25

  .جهت امداد در شرایط اضطراري را به عمل آوردمحل  ینشان آتش مرکز نزدیکترینهماهنگی الزم با  4-3-26

 .مورد ارزیابی وکنترل قرار دهد پرتودهی سامانههرگونه سانحه و یا اتفاقاتی مشابه خطا را در مجموعه  4-3-27

طور کتبی به دارنده پروانه و همچنین واحد قانونی اعالم  گیري از سمت خود، مراتب را به دو ماه قبل از کناره 4-3-28

 .نمایند

 
  هاي پرتوکاران مسئولیت 4-4

  :هستند زامات زیربه اجراي ال پرتوکاران موظف

هاي حفاظت در برابر اشعه  ها و توصیه ها، اطالعیه نامه، استاندارد، الزامات این مدرك، دستورالعمل از قانون، آیین 4-4-1

  .کارگیرند ها را به در رابطه با معیارهاي حفاظت و ایمنی پرتوها مطلع بوده و آن

  .هاي مربوطه استفاده نمایند ستورالعملموقع و صحیح از تجهیزات مونیتورینگ فردي و محیطی طبق د به 4-4-2

  .اي پزشکی همکاري نمایند هاي دوره با مسئولین جهت انجام آزمایش 4-4-3

 . هرگونه اطالعات مؤثر در بهبود وضعیت حفاظت و ایمنی را به مسئولین ذیربط اطالع دهند 4-4-4

ر، روش کار و یا وضعیت هاي حفاظتی در رابطه با شرایط محل و محیط کا موارد مغایر با ضوابط و دستورالعمل 4-4-5

  .افراد را به مسئولین ذیربط اطالع دهند

مسئولیت نگهداري و استفاده صحیح از دزیمتر فردي خود را برعهده گیرند و در صورت بروز هرگونه نقص و  4-4-6

عملکرد غیرصحیح و یا نزدیک بودن تاریخ انقضا دوره کالیبراسیون دزیمترهاي قرائت مستقیم، مراتب را به 

 .ها اقدام گردد فیزیک بهداشت گزارش نمایند تا نسبت به تعویض، تعمیر و یا کالیبراسیون آنمسئول 

 

 ي پرتودهیها سامانهبندي  طبقه - 5

گاما و  ي پرتودهیها سامانه بها استناد به نوع منبع پرتو مورد استفاده در عملیات پرتودهی، ب ي پرتودهیها سامانه

ي مختلف ها خود به گروهکه هریک بر اساس ساختار طراحی  شوند می بندي بقهط و ایکس الکترونهاي پرتودهی  سامانه

  .شوند میبندي  طبقه

  

  گاما ي پرتودهیها سامانه 1- 5

 ها پرتودهی محصوالت یا نمونهبه محل دسترسی به لحاظ ویژه   طراحی آنها، به نوع با توجه بهگاما  ي پرتودهیها سامانه

  :]6[ شوند میبندي   طبقه به شرح زیر کلی گروهچهار  درپرتوزا ي ها کار رفته براي چشمه هاظ بو حف

 واست محصور  متشکل از مواد جامد محفظهطور کامل در یک  بهکه درآن چشمه بسته  ي پرتودهیها سامانه - Iگروه 

ش تحت تابو فضاي حجم  وچشمه بسته دسترسی انسان به ي طراحی شده که ا هگون هبو شود  می دائم محافظت طورب

  )1شکل ( .پذیر نیست ر فیزیکی امکاناز نظپرتو 
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  ).Iگروه (دهنده در محفظه بسته با محل نگهداري خشک براي چشمه  تابش - 1شکل

  

 متشکل از مواد جامد محصور شده طور کامل در یک محفظه چشمه بسته به هادر آنکه  ي پرتودهیها سامانه - IIگروه 

در شرایط  ي پرتودهیفضالی و ؛گردد می سدستر قابلو غیرمحافظت  کامل طور به پرتودهیزمان در  که طوري به ،است

توسط یک سیستم کنترل  ،و پرتودهی استفادهحین در، لیکن فضاي مذکور استیادشده توسط اپراتور قابل دسترس 

  )2شکل ( .شود میورودي غیرقابل دسترس 

  

  
  )II  گروه(شمه با محل نگهداري خشک براي چپانورامیک  تابش دهنده -2شکل
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طور کامل و ثابت دریک استخر پر از آب محافظت و نگهداري  هاي پرتودهی که در آن چشمه بسته به سامانه - IIIگروه 

شود و براساس ساختار طراحی شده در صورت کاربرد صحیح سیستم، دسترسی انسان به چشمه بسته و حجم  می

ها با قرار دادن آنها در مجاورت آرایه  هاي پرتودهی نمونه ونه سامانهدر اینگ. طور فیزیکی محدود گردیده است تابشی به

 )3شکل (گیرد ها در داخل استخر انجام می چشمه

 

  
  ).IIIگروه (تابش دهنده در محفظه بسته با محل نگهداري مرطوب براي چشمه  -3شکل

  

 
دریک استخر پر از آب طور کامل  هچشمه بسته ب در آن ي با امکان دسترسی کنترل شده کها هتابش دهند -IVگروه

داخل و پرتودهی در گردد  می کامل محافظت طور بهزمان عدم استفاده دهنده  این تابش طوري کهبه شود،  مینگهداري 

که این حجم درحین استفاده و پرتودهی توسط یک سیستم کنترل ورودي غیرقابل  گیرد مییک حجم تابشی انجام 

  )4شکل ( .شود میدسترس 

 

  
  .)IVگروه ( براي چشمه ترتابش دهنده پانورامیک با محل نگهداري  -4 شکل
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  و ایکس الکترون ي پرتودهیها سامانهبندي  طبقه 2- 5

بر اساس روش شتابدهی پرتوهاي الکترونی و نحوه تهیه ولتاژهاي باالي مورد نیاز  و ایکسي پرتودهی الکترون ها سامانه

  :]6[شوندي میبندسیستم، در دو گروه به شرح زیر طبقه

است و به دلیل نوع  هاي همبندصورت یکپارچه با قفلهمراه حفاظ بهیک واحد ماشین شتابدهنده الکترون به - Iگروه 

  )5شکل. (طراحی حفاظ، دسترسی در حین فعالیت ماشین شتابدهنده از نظر فیزیکی غیرممکن است

  
  .Iگروه ي پرتودهی الکترون ها سامانه - 5شکل 

  

صورت غیرفعال بودن گیرد و در با حفاظ پرتوي قرار مییک واحد ماشین شتابدهنده الکترون که در اتاقی  - IIگروه 

  )6شکل ( .شودقابل دسترس است، ولی درحین فعالیت توسط یک سیستم کنترل ورودي، غیرقابل دسترس می

  
 II ي پرتودهی الکترون گروهها سامانه - 6شکل 
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  ي پرتودهیها سامانهر مورد استفاده د پرتو منابع -6

 ي پرتودهی بر اساس منابع پرتوها بندي سامانه طبقه 6-1

  :گیرند مورد استفاده قرار می ي پرتودهی صنعتی دو نوع منبع پرتوزاها در سامانه

I. و در داخل یک کپسول دوجداره از جنس فوالد  است 137- یا سزیم 60- هاي بسته که مواد پرتوزاي آن معموال کبالت چشمه

 .شوند ي پرتودهی گاما شناخته میها عنوان سامانه به ها سامانهاین . اند جهت حفاظت در برابر نشتی، قرار گرفته زنگ نزن

II.  به عنوان  ها سامانهاین . شوند هاي با ولتاژ باال تولید می شتابدهندههاي پر انرژي توسط  هایی که در آن الکترون دستگاه

 .شوند ي پرتودهی الکترون شناخته میها سامانه

 

 ي پرتودهی گاماها هاي بسته مورد استفاده در سامانه الزامات چشمه  6-2

هاي بسته بر اساس استاندارد  چشمه میي پرتودهی باید الزامات عموها هاي بسته مورد استفاده در سامانه چشمه 6-2-1

 .را براورده سازند) 11566ISIRIاستاندارد ملی( ISO 2919المللی  بین

با توجه به  ،شوند ي پرتودهی گاما استفاده میها هاي پرتوزا در سامانه راي چشمهي عملکردي که بها آزمون 6-2-2

ها به شرح  چشمه طبقه بندي سطوح آزمون. ها و شرایط محیطی نگهداري آنها، متفاوت هستندشکل چشمه

 : استزیر 

a.  تابش دهنده گروهI :  43232 :طبقه بندي چشمه بسته   

b.  تابش دهنده گروهII :  53424: شمه بستهطبقه بندي چ 

c.  تابش دهنده گروهIII:  53424: طبقه بندي چشمه بسته 

d. تابش دهنده گروهIV :  53424: طبقه بندي چشمه بسته 

ي دما، فشار خارجی، ضربه، لرزه و نفوذ مطابق ها ارقام به ترتیب از چپ نشان دهنده سطح آزمون ،که در آن

  .است ISO 2919استاندارد  2جدول شماره 

  و از جنسباشد مقاوم زدگی ، در برابر خوردگی و زنگباشد اید حداقل از دو غالف تشکیل شدهچشمه بسته ب 6-2-3

SS-316L یا معادل متالورژیکی آن باشد.  

  . ترین سطح کپسول را داشته باشدغالف چشمه باید قابلیت انتقال حرارت به خارجی 6-2-4

طول L/D ) Lیی که در آنها نسبت هاچشمه. تواند یکپارچه و یا متشکل از چندین چشمه باشدچشمه می 6-2-5

 ANSIخمیدگی را بر اساس استاندارد  باشد، باید الزامات آزمون 15بزرگتر از ) قطر کپسول بیرونی Dچشمه و

 . برآورده سازند 7مطابق شکل  43.10

پرتوي اي باشد که میدان  گونه ههاي دامی و فعال در ماژول باید ب چیدمان چشمه ،هاي پرتودهی گاما در سامانه 6-2-6

 .یکنواختی را در هنگام پرتودهی محصوالت ایجاد کند

 . 1سوزي، انفجار، خوردگی و عمر مفید چشمه باید در طراحی لحاظ گردد حوادث احتمالی نظیر آتش 6-2-7

  

                                                            
1
 Safety Assessment Plans for Authorization and Inspection of Radiation Sources, TECDOC-1113,IAEA,VIENANA 1999 
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  .آزمون خمش -7شکل 

 

ه وضعیتی سوزي، انفجار، خوردگی و هرگون دارنده پروانه باید اثرات حوادث احتمالی و عوامل محیطی نظیر آتش 6-2-8

ي خاص ها آزمونکه باید در انجام  عواملی .در نظر بگیردرا  است،را که مربوط به استفاده مداوم از چشمه بسته 

  :براي پذیرش چشمه لحاظ شوند عبارتند از

 پیامدهاي نشت و پراکندگی مواد پرتوزا  )أ (

 مقدار مواد پرتوزاي موجود در چشمه بسته  )ب (

 سطح سمیت پرتوي  )ج (

 پرتوزایی ماده فیزیکی و شیمیا شکل  )د (

 گیرد میو مورد استفاده قرار  جا جابهمحیطی که چشمه بسته در آن ذخیره،   )ه (

  .الزامات خاص براي نگهداري چشمه در آب  )و (

شوند، دارنده پروانه هنگام انتخاب  میدر آب داخل استخر نگهداري  ها که در آن چشمه ي پرتودهیها سامانهدر  6-2-9

  :چشمه باید مطمئن شود

هاي مربوط به نشت آن به حداقل ممکن  و از این رو پیامد حل است در آب غیرقابل کپسول چشمه ذاتا  )أ (

  ؛شود، استفاده شود دت در آب حل میبه عنوان مثال نباید از کلرید سزیم که بش. کاهش یافته است

  ؛ندارد خوردگی است،ماده خارجی کپسول، در شرایط انبار و یا در وضعیتی که چشمه بسته در استخر   )ب (

 ؛ وحاظ و اثرات مذکور محدود شده استاثرات فرسایش ناشی از حرارت ل ،تخاب ماده کپسول چشمهدر ان  )ج (

که پیامدهاي احتمالی ناشی از نفوذ آب به داخل کپسول به  طوري هب ،انحالل باشد قابلذاتاً غیر پرتوزاماده   )د (

تغییرات دمایی در تابش  و یی داردکه کلرید سزیم حاللیت باال نیبا توجه به ا. حداقل ممکن کاهش یابد

تواند منجر به آسیب غالف چشمه شود، لذا استفاده از کلرید سزیم در تابش  هاي نوع چهار می دهنده

 .نیستي نوع استخري مجاز ها دهنده

  پارمترهاي آزمون خمش

  نیروي ایستا 1

 5Dغلطک اعمال بار با قطر  2
  هاي پشتیبان صفحه فرضی غلطک 3

 2Dهاي پشتیبان با قطر  غلطک 4

 چشمه بسته 5
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  ها مستندات و سوابق چشمه 6-2-10

  :نمایدهاي بسته شامل موارد زیر را ثبت و نگهداري  سوابق مربوط به چشمه  تمامیارنده پروانه باید د 1.10.2.6

، نوع رادیوایزوتوپ، میزان پرتوزایی چشمه و )شماره سریال(شماره مدل و شماره مشخصه چشمه  -

 .گیري شده است تاریخی که پرتوزایی چشمه اندازه

 ISOگواهی طبقه بندي  -

 نشتی آزمونگواهی  -

 آلودگی  آزمونگواهی  -

 1براي مقاصد حمل و نقل آزمونفرم ویژه گواهی  -

سوابق الزم جهت صدور پروانه یا صدور مجوز   چشمه و دارنده پروانه باید تمامی کننده سازنده و تامین 2.10.2.6

این سوابق باید شامل موارد زیر  .ي بسته توسط واحد قانونی را نگهداري نمایندها جایی چشمه هجاب

  :باشد

نوع رادیوایزوتوپ، شماره سریال، شماره مدل، میزان پرتوزایی چشمه و تاریخی که پرتوزایی  -

 .گیري شده است ه اندازهچشم

 ISO 2919گواهی چشمه بر اساس طبقه بندي  -

 خمش آزموننتایج  -

 نشتی آزموننتایج  -

 آلودگی  آزموننتایج  -

  2شکل ویژه آزموننتایج  -

 .سایر موارد مورد نیاز واحد قانونی -

 

  ي پرتودهیها سامانه درایمنی ي ها سامانه الزامات  -7

 ات پرتودهیي ایمنی در تاسیسها ي سامانهها قابلیت 7-1

 :زیر برخوردار باشند خصوصیاتاز باید  ي پرتودهیها سامانهي ایمنی در ها سامانه

  کنترل خودکار خطاهاي سیستمی 7-1-1

ي ها در صورت بروز اختالل در سامانهطراحی شده باشد که  اي هگون هبباید سامانه خودکار کنترل ایمنی 

 ي پرتودهیها سامانهدر (محل ایمن ور خودکار به ط عملکردي مرتبط با حرکت چشمه و رك، چشمه پرتوزا به

  .منتقل گردد )داخل استخراستخري به 

  یابی از راه دور امکانات عیب  7-1-2

وسیله آنها اپراتورها و  هاي تعبیه شده باشد که ب الکترونیکی ویژه آزمونباید نقاط  ،سامانهدر اتاق کنترل 

 همبندهاي  فعالسازي سیستم مرکزي شتابدهنده و یا قفلپرتوکاران تعمیر و نگهداري بدون جداسازي و یا غیر

  .یابی کل سامانه پرتودهی را انجام دهند فرعی، عیب

  سیستم) غیرقابل انتقال(مونیتورینگ پارامترهاي داخلی  7-1-3

را به مهندسین طوریکه این فرایند فرصتی  هب ،طور پیوسته مونیتور شوند بهباید  پارامترهاي عملکرد دستگاه

براساس اطالعات مشاهده شده نسبت به رفع مشکل اقدام در صورت بروز نقص فنی دهد تا نگهداري بتعمیر و 

  .نمایند

                                                            
  ضوابط ترابري ایمن مواد پرتوزا 1

  )بخش شش( ضوابط ترابري ایمن مواد پرتوزا2
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  میز کنترل 7-2

داشته باشد تا ضمن کنترل وجود گاما و الکترون باید یک سیستم کنترل مرکزي  ي پرتودهیها سامانهدر 

  .سامانه، از هرگونه استفاده غیرمجاز ممانعت به عمل آید

  

 اعالن و اطفاء حریقسیستم  7-3

 ،سوزي محصوالت و بعضی از تجهیزات به کاررفته در سامانه با توجه به امکان آتش ي پرتودهیها سامانهدر 

سیستم (سیستم مناسب جهت تشخیص  ، باید)HSE(بر اساس الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت ها،  نظیر کابل

  .ه تعبیه گردددر سامانبا الزامات زیر و اطفاء حریق ) اعالن حریق

 سیستم اعالن حریق 7-3-1

 :هاي زیر برخوردار باشد از ویژگی باید سیستم اعالن حریق

 . مجهز به حسگرهاي تشخیص آتش سوزي باشدي پرتودهی ها ي مختلف سامانهها بخش  )أ (

ي مناسب ها قفل همبندو  باشندسوزي  حسگرها مجهز به هشدارهاي صوتی و تصویري براي تشخیص آتش  )ب (

سازي سیستم اطفاء حریق، توقف عملیات پرتودهی و سیستم حمل کننده محصوالت و  جهت امکان فعال

 .غیرفعال شدن سیستم تهویه برقرار شوند

و  جایگزینی يها اصلنظیر حسگرهاي دود، حرارت و گاز،  ،اتاق پرتودهی حسگرهاي تشخیصیِ نصب در  )ج (

 . رعایت گردد تنوع

ي مربوطه برروي میز ها پیغام ،آتش سوزي باشند دهنده وقوع که حسگرهاي تشخیصی نشان در صورتی  )د (

 . کنترل نمایش داده شود

که در کمترین زمان  طوري هب ،قرار گیرند حسگرهاي دود در مکانی نظیر مسیر سیستم تهویه اتاق پرتودهی  )ه (

 .ممکن فرایند تشخیص صورت پذیرد

دماي اتاق پرتودهی جهت  حداکثر. گراد تنظیم شود درجه سانتی 25اتاق پرتودهی حدود  دماي معمول  )و (

 .است گراد سانتیدرجه  55رهاي حرارت حسگفعال سازي 

 .حسگرهاي اعالن حریق در مکانی مناسب با حداقل احتمال آسیب پرتوي نصب گردند  )ز (

 .عملکرد سیستم اعالن حریق گنجانده شود نحوه کنترل صحتنگهداري سامانه،  در دستورالعمل تعمیر و  )ح (
 

 سیستم اطفاء حریق 7-3-2

 :داراي مشخصات زیر باشد بایداطفاء حریق  سیستم

 . دني پرتودهی مجهز به سیستم اطفاء حریق باشها ي مختلف سامانهها بخش  )أ (

دهنده وقوع  که حسگرهاي تشخیصی در نقاط نزدیک به منبع پرتو در اتاق پرتودهی نشان در صورتی  )ب (

 .فعال گرددخودکار به صورت  سیستم اطفاء حریقسوزي باشند،  آتش

 . و تنوع رعایت گردد اصل جایگزینی یستم اطفاء حریقدر س   )ج (

 .هایی قرارگیرند که فرایند اطفاء در کمترین زمان ممکن صورت پذیرددر مکان سیستم اطفاء حریق  )د (

آسیب پرتوي، خوردگی ناشی از  باشد که اي هگون هکار رفته در تجهیزات سیستم اطفاء حریق ب هجنس مواد ب  )ه (

 .آنها به حداقل برسداثرات مخرب حرارتی  ازن و

 .نگهداري سامانه، صحت عملکرد سیستم اطفاء حریق گنجانده شود در دستورالعمل تعمیر و  )و (

 پرتودهی سامانهسوزي بالقوه در  حجم و نوع ماده مورد استفاده در سیستم اطفاء حریق با میزان آتش  )ز (

  .متناسب باشد
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سوزي امکان اطفاء حریق بدون نیاز به  تشطراحی شود که هنگام وقوع آ اي هگون سیستم اطفاء حریق به  )ح (

 .به اتاق پرتودهی میسر شود کارکنانورود 

 اي گونه بهطراحی  ،شود میکننده استفاده  از آب به عنوان خاموشدر آنها هاي اطفاء حریقی که  در سیستم  )ط (

 .باشد که عالوه بر مخزن اصلی، مخزن جبران ساز آب در مواقع اضطراري وجود داشته باشد

 اي گونه بهشود طراحی  میاز آب به عنوان خاموش کننده استفاده  در آنها هاي اطفاء حریقی که سیستمدر   )ي (

منظور جلوگیري از تجمع آب در اتاق پرتودهی و جاري  سازي سیستم مذکور به باشد که در زمان فعال

الزم است . شدشدن آن به محیط اطراف، دریچه مناسب جهت خروج آب از اتاق پرتودهی وجود داشته با

خروجی مذکور به سیستم جبران ساز آب متصل گردد تا در شرایط اضطراري بتوان از آن مجدداً در فرایند 

 .اطفاء حریق استفاده نمود

هاي  توانند تأثیر منفی بر یکپارچگی چشمه هاي اطفاء حریق از مواد شیمیایی و خورنده که می در سیستم  )ك (

 .نشوددگی یا آسیب دیدن آن شوند، استفاده پرتوزا بسته داشته و منجر به خور

 

 سیستم حسگر زلزله  7-4

(DBE)  هاي پرتوي باید طبق طراحی بر اساس زلزله طراحی حفاظ ،خیز در مناطق زلزله
و  دصورت پذیر 1

 باي الکترون باید به سیستم حسگر زلزله ها و شتابدهنده) IVو  IIنوع (ي پرتودهی پانورمیک گاما ها سامانه

  :مجهز شوندي زیر اه ویژگی

 .صادر نماید قفل همبندد و فرمان الزم جهت توقف سامانه پرتودهی را از طریق وفعال ش g 05/0 در شتاب  )أ (

د و در میزکنترل نمایش داده ودر صورت فعال شدن سیستم مذکور، هشدارهاي صوتی و تصویري فعال ش  )ب (

 .شود

 

 سیستم توقف اضطراري سامانه پرتودهی 7-5

 .کلید توقف اضطراري سامانه پرتودهی تعبیه گردد کنترل،ضروري است در میز  1.5.7

  :ي زیر وجود داشته باشدها با ویژگیسیستم توقف اضطراري سامانه پرتودهی  بایددر اتاق پرتودهی  2.5.7

باشد که در تمام نقاط اتاق پرتودهی امکان دسترسی اسان و سریع به آن  اي گونه به طراحی این سیستم  )أ (

 .وجود داشته باشد

پیام  و هشدارهاي صوتی و تصویري فعال وگردد سامانه پرتودهی متوقف  ،ل سازي این سیستمبا فعا  )ب (

 .مربوطه در میز کنترل نمایش داده شود

در صورت استفاده از کابل  ،براي مثال. اصل تنوع براي سیستم مذکور رعایت شود ،در اتاق پرتودهی  )ج (

 .سیستم دیگري نظیر کلید جهت توقف اضطراري تعبیه گردد

 .گنجانده شودتوقف اضطراري در دستورالعمل تعمیر ونگهداري سامانه، صحت عملکرد سیستم   )د (

الکترون الزم است سیستم توقف اضطراري بدون هرگونه آسیبی به سایر اجزاء  ي پرتودهیها سامانهدر   )ه (

که تاحد امکان  کنداي شتابدهنده را غیرفعال  گونه هاین سیستم باید ب. کندسامانه، شتابدهنده را غیرفعال 

سازي  الزم است فرایند غیرفعال .و نقش خود را ایفا نمایند باشندهاي دستگاه فعال  بسیاري از زیرسیستم

د و مدارك مربوط به همراه دستگاه به صورت واضح تشریح و مشخص گرد د بهدستگاه توسط سازنده آن بای

 .گردد ارائه دارنده پروانه
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 رتودهی ي نمایش دهنده وضعیت پها حسگر 7-6

  :وجود داشته باشدي زیر ها با ویژگیحسگرهاي نمایش دهنده وضعیت پرتودهی  در اتاق پرتودهیضروري است 

در اتاق کنترل تصویري کامال واضح از وضعیت پرتودهی سامانه شامل شروع، حین و خاتمه پرتودهی قابل   )أ (

 .مشاهده باشد

 .نشانگر این وضعیت ایجاد گردد ژهسیگنال صوتی وی ودهیهنگام شروع یا خاتمه فرایند پرت  )ب (

خطاي  ضمن اعالنشده تجاوز نماید،  چنانچه زمان شروع یا خاتمه فرایند پرتودهی از زمان از پیش تعیین  )ج (

 .هاي تصویري و صوتی فعال گردند رخ داده، هشدار

هاي  دارمنجر به اعالن بروز خطا در سیستم کنترل و ایجاد هش تالل در تغییر وضعیت پرتودهیهرگونه اخ  )د (

 .تصویري و صوتی گردد

باشد که شرایط پرتوي، فیزیکی و شیمیایی محیط تاثیر  اي هگون هب وضعیت پرتودهیمشخصه حسگرهاي   )ه (

 .آنها در زمان عمر مفیدشان نداشته باشد قابل توجهی بر عملکرد

 

  ي باالبرنده چشمهها نگهدارنده و کابل، ماژولرك، مشخصات  7-7

 :ي زیر باشدها داراي ویژگیباید ماژول و نگهدارنده چشمه  ،گاما ي پرتودهیها سامانهدر 

 .یا معادل متالورژیکی آن انتخاب شود SS-304Lاز   جنس ماژول  )أ (

چیدمان . طراحی شود که هیچ فضاي خالی بین چشمه و نگهدارنده وجود نداشته باشد اي گونه به ماژول  )ب (

ي پرتوزا یا دامی پر گردد ها اژول توسط مدادكباشد که تمام فضاي داخلی م اي هگون در ماژول به ها چشمه

 .و امکان حرکت آنها وجود نداشته باشد

 .جایی تعادل ثقلی رك حفظ شود هاي باشد که در هنگام جابگونه بهدر داخل رك  ها چیدمان ماژول  )ج (

 .ها وجود نداشته باشد د که امکان خروج چشمه از ماژولطراحی شو اي گونه بهنگهدارنده چشمه   )د (

 .و چارچوب رك وجود نداشته باشد ها طراحی شود که هیچ فضاي خالی بین ماژول اي هگون هرك ب  )ه (

 . یا معادل متالورژیکی آن انتخاب شود SS-304Lجنس رك از    )و (

 .جایی وجود نداشته باشد هطراحی شود که امکان خروج ماژول از آن در زمان جاب اي گونه بهرك   )ز (

کان حرکت چشمه به موقعیتی که منجر به پرتوگیري شود وجود نباید ام ،در شرایط آسیب ماژول یا رك  )ح (

 .داشته باشد

در هنگام بروز هرگونه اختالل نظیر قطع سیستم قدرت، چشمه و رك بدون آسیب به دیگر اجزاء به شرایط   )ط (

 .کامالً حفاظت شده منتقل گردد

دسترسی اضطراري  در صورت گیر کردن رك در شرایط پرتودهی، آزادسازي آن با استفاده از سیستم  )ي (

  اي انجام گردد که کمترین خطر براي پرتوکاران ایجاد گرددگونه هب

یی و جا جابها سیستم ي ناشی از برخورد بها رك داراي حفاظ فیزیکی مناسب جهت جلوگیري از آسیب  )ك (

 . این محافظ نباید در حرکت رك اختالل ایجاد کندمحصوالت باشد و 

 . یی محصوالت قبل از بارگذاري چشمه انجام شودجا جابهسیستم  برخورد حفاظ فیزیکی رك با آزمون  )ل (

یی و یا محصوالت با حفاظ فیزیکی رك، منجر به توقف عملیات پرتودهی سامانه جا جابهبرخورد سیستم    )م (

 .گردد

 . وسیله دو کابل با مشخصات مشابه انجام شود هب یی رك حداقلجا جابه  )ن (

 .برابر وزن نهایی رك پس از بارگذاري باشد ها باید حداقل پنج کابل 1مقاومت گسستگی  )س (
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 .یا معادل آن انتخاب شود SS-321 ي باالبرنده چشمه از جنسها استخري، کابل ي پرتودهیها سامانهدر    )ع (

این محدوده باعث افزایش عمر مفید (باشد  Kg/mm2 130-110  مقاومت کششی هر کابل در محدوده   )ف (

 ).کابل خواهد شد

یا معادل آن انتخاب  ss-304هاي راهنماي رك از جنس کابل و x 19(9/9/1) 7 ساختار کابل از نوع   )ص (

 . شود

 IS2365 (1977)از جنس استیل مطابق استاندارد مربوطه  يها هاي غیراستخري، کابل دهنده در تابش  )ق (

 )براي طراحی اهمیت دارد. (کار رود هباید ب

 . باشد 40ه به قطر اسمی کابل، در رده هاي قرقرر طناب، نسبت قطر شیارمنظور تضمین عمر باالت به  )ر (

هر طناب به تنهایی قابلیت تحمل وزن رك را داشته باشد تا بتواند در شرایط گسیختگی کابل دیگر توانایی   )ش (

 . را داشته باشد کامال حفاظت شدهیی رك به حالت جا جابه

 .ها فراهم شود ابزارهایی براي تنظیم کشش هر طناب و برقراري تعادل بین طناب  )ت (

که چشمه در حالت غیرپرتودهی  در صورتیبرقرار نشده است،  ها که تعادل کشش بین همه طناب زمانی  )ث (

 .میسر نشود و شروع عملیات پرتودهی و امکان باال آمدن آن داشته باشدنرك قابلیت حرکت  ،قرار دارد

 

 سیستم تهویه  7-8

ندرکنش پرتوهاي یونساز با اکسیژن هوا، در اثر ا .نصب شود تهویه ازنسیستم  باید هاي پرتودهی در سامانه 1.8.7

شوند و  و دیگر گازهاي مضر تولید می) NO2و  NO(، اکسیدهاي نیتروژن )O3(گازهایی نظیر ازن 

دهد که میزان اکسیدهاي نیتروژن و سایر گازهاي  هاي صورت گرفته در اتاق پرتودهی نشان می گیري اندازه

  .بررسی میزان ازن تولید شده در اتاق پرتودهی اهمیت دارد ولی ،دارداز حدود آستانه بررسی قرار تر مضر پایین

با در نظر گرفتن پارامترهاي تاثیرگذار بر غلظت ازن در اتاق دارنده پروانه یا متقاضی دریافت آن، موظف است  2.8.7

ان ازن یی هوا در ساعت، میزجا جابهپرتودهی از قبیل حجم کلی اتاق پرتودهی، مشخصات منبع پرتوزا و میزان 

ازن باالتر از حدود تعیین   در مناطقی که غلظت کارکنانتا از حضور  نماید ارزیابی را دهنده تولید شده در تابش

  ).است ppm 0.1  حد آستانه مجاز براي غلظت گاز ازن(، ممانعت به عمل آید استشده 

  .گردد مجهزیجاد فشار منفی به منظور کاهش غلظت ازن، اتاق پرتودهی باید به سیستم تهویه با قابلیت ا  3.8.7

منظور ایجاد تاخیر زمانی در ورود به اتاق تا رسیدن غظت ازن به  به ،همبند اتاق پرتودهی باید به سیستم قفل 4.8.7

 .شود مجهز) از طریق تبدیل آن به اکسیژن طبیعی یا تخلیه ازن توسط سیستم تهویه(حد مجاز 

ترین قسمت ساختمان  متر باالتر از مرتفع 5/2عی حداقل باید از طریق استکی با ارتفا ،خروجی سیستم تهویه 5.8.7

 .دهنده قرار گیرد تابش

حسگرهاي مذکور . سیستم تهویه باید به حسگرهاي کنترل عملکرد نظیر حسگرهاي فشار و جریان مجهز شود 6.8.7

یراد در ا ،اي تعبیه شوند که درصورت اخالل در جریان هوا نظیرگرفتگی فیلترگونه هدر طول کانال هوا باید ب

 فعال و عملیات پرتودهی متوقف گردد 1HMI، هشدارهاي مربوطه در ...و  ها فن

  .در سیستم تهویه باید اصل جایگزینی رعایت گردد 7.8.7

ي ها ي مربوطه، فنها قفل همبندباید  در صورت تشخیص دود و یا حرارت در اتاق پرتودهی توسط آشکارسازها، 8.8.7

 .گردد وش و عملیات پرتودهی متوقفتهویه را خام
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 اتاق پرتودهی 7-9

ترین و پرریسک گیرندمیي پرتوزا و یا دستگاه مولد پرتو در آن قرار ها اتاق پرتودهی محلی است که چشمه

 :لحاظ گردد باید موارد زیر در طراحی اتاق پرتودهی .شودمنطقه یک سامانه پرتودهی محسوب می

 . و مقاوم نسبت به پرتو استفاده شود ، کف و سقف اتاق پرتودهی از مواد ضد حریقها در دیواره 1.9.7

  .گرددناز مواد لغزنده استفاده  )کف اتاق پرتودهی(در سطوح  2.9.7

  . نسبت به پرتو مقاومت باالیی داشته باشند هاي پرتودهی اده در اتاقمورد استف کلیه تجهیزات 3.9.7

- هباشد که با ب اي هنگوو مردم به پرتوکاران، پرتوگیري مستقیم ي پرتودهیها سامانهدر شرایط کار عادي  4.9.7

  . ي مناسب، مقدار سطوح دز به مقادیر دز محدود شده مورد تائید واحد قانونی کاهش یابدها گیري حفاظکار

ورود خروج  ،کارکنانیی نظیر تردد ها باشد که در محل ورودي اي هگونبه طراحی حفاظ اتاق پرتودهی 5.9.7

بدین منظور . وگیري مستقیم ناشی از نشت پرتوي نگرددمنجر به پرت ،.... مسیر تهویه و لوله کشی و محصوالت،

نشت پرتویی به حداقل ممکن .... و  maze، ها الزم است با استفاده از تمهیداتی نظیر ایجاد انحنا در مسیر لوله

 .برسد

، حداقل یکی از شونددر داخل اتاق پرتودهی گرفتار ممکن است طور ناخواسته  براي حفاظت از افرادي که به 6.9.7

  :در اتاق پرتودهی تعبیه گردد کانات زیرام

شدن از  طراحی شود که در تمام شرایط قابلیت باز اي هگونهبه اتاق پرتودهی ب کارکناندرب ورود و خروج   )أ 

  ؛داخل اتاق پرتودهی را داشته باشد

ز در اي که آهنگ د گونههب ،در داخل اتاق پرتودهی وجود داشته باشد دار یک مکان کامال مشخص و عالمت  )ب 

 .و فرد گیر افتاده در چنین مواقی در آن محل پناه گیرد باشدحد کافی پایین ه آن مکان ب

گیري و الکترون، جهت اطمینان از قرار گاما ي پرتودهیها سامانهدر هاي متحرك  در صورت استفاده از حفاظ 7.9.7

از سطوح مشخص شده  شدن آنها که منجر به افزایش آهنگ دز جا جابهعدم  در محل تعبیه شده و هاحفاظ

هاي کنترل  سیستم مونیتورینگ با سیستم يقفل همبندیک شود، باید  اولیه در حین طراحی سیستم می

 . کننده سامانه برقرار شود

بررسی و تمهیدات الزم در نظر  (DBA1)تغییرات دمایی اتاق پرتودهی در شرایط عادي و سوانح محتمل   8.9.7

یا معادل آن  60-میلیون کوري کبالت 5اي که از اکتیویته باالتر از دهدهنهاي تابشدر سیستم. (گرفته شود

. مورد ارزیابی قرار گیردداکثر دماي حفاظ ناشی از آن شود، انرژي جذبی در دیوارهاي حفاظ و ح میاستفاده 

به جهت اطمینان از . تجاوز کند) F°600معادل ( C 315°نباید از  حداکثر دماي بتن استاندارد حفاظ

محفظه خشک نگهداري چشمه بسته در اثر حرارت ناشی از پرتوي  پارچگی حفاظ، انرژي جذب شده دریک

همچنین حداکثر دماي چشمه بسته نباید از مقادیر توصیه شده توسط . مورد ارزیابی قرار گیرد بایدگاما، 

  ).سازنده تجاوز کند

، در هر نقطه از شده کنترل ناحیه دز در انجام شود که در شرایط پرتودهی، آهنگ اي هگون هب طراحی حفاظ 9.9.7

آهنگ دز باید  . میکروسیورت در ساعت تجاوز نکند 20سانتیمتري دیوار اتاق پرتودهی از مقدار  30فاصله 

 20با ابعاد خطی کمتر از (سانتیمتر مربع  100اي به مساحت کمتر از  میانگین مقادیر قرائت شده در ناحیه

ي ورود به منطقه ها میکرو سیورت، محدودیت 20در منطقه با آهنگ دز باالتر از  .شود درنظر گرفته) سانتیمتر

  . اعمال گردد باید ...شامل قفل ورودي، طناب کشی و 

استخري،  ي پرتودهیها سامانهي باالیی استخر نگهداري چشمه در ها سانتیمتري از لبه 30آهنگ دز در فاصله  10.9.7

  . میکروسیورت تجاوز کند 20 نباید از کامال حفاظت شدهدر شرایط 
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 20از  ،کامال حفاظت شدهآهنگ دز در فاصله یک متري از حفاظ تابش دهنده پانورامیک خشک در زمان  11.9.7

 میکروسیورت در ساعت نباید بیشتر شود 200سانتیمتري از  5میکروسیورت در ساعت و در فاصله 

تائید  به مجددي در طراحی حفاظ تغییر هرگونه وشود وسط افراد متخصص انجام تمحاسبات طراحی حفاظ  12.9.7

  . برسدواحد قانونی 

ي پرتوزا در ها در حالتی که چشمه ،الکترون ي پرتودهیها سامانهگاما پانورامیک و  ي پرتودهیها سامانهبراي  13.9.7

 سامانهقبل از اینکه  ،الکترون با حداکثر توان آن در حال پرتودهی استباریکه و یا  استموقعیت پرتودهی 

کار کند، دزیمتري فضاي بیرونی حفاظ اتاق پرتودهی انجام و گزارش آن ثبت و نگهداري  هوع بشر پرتودهی

   .گردد

بعد از هرگونه  ،ویژه هب .انجام گیرد ي کمتر از سه سالها صورت دوره هب ي پرتودهیها سامانهیمتري حفاظ دز 14.9.7

ي ها الکترون یا بارگذاري چشمه تودهیي پرها سامانهتغییر در راستاي پرتودهی، انرژي یا سطح توان باریکه در 

درصورت هر گونه تغییر در . انجام گیرد پرتودهی سامانهجدید، قبل از شروع به کار باید دزیمتري مجدد حفاظ 

 سامانهضروري است دزیمتري مجدد از حفاظ  ،حفاظ اتاق پرتودهی که منجر به افزایش آهنگ دز گردد

  .د قانونی ارسال گرددوگزارش آن به واح گیرد صورت پرتودهی

هاي تصویري و صوتی  ایمنی درب دسترسی باید منجر به فعال شدن هشدار قفل همبندهرگونه خرابی یا نقص  15.9.7

باز شود باید عملیات پرتودهی محصوالت متوقف  کارکنان که به هر دلیلی درب دسترسی در صورتی. گردد

  1.گردد

طراحی شده باشد که درصورت  اي گونه هب ي پرتودهیها سامانهدر  کارکنانوج سیستم تشخیص ورود و خر 16.9.7

 . هیچ عنوان اجازه شروع عملیات پرتودهی را ندهد تشخیص حضور فردي در داخل اتاق پرتودهی به

در بیانگر حضور فردي  کارکنانکه سیستم تشخیص ورود و خروج  در صورتی ،در هنگام عملیات پرتودهی 17.9.7

و تصویري جهت آگاه  هاي صوتی متوقف و هشداربالفاصله  باید ودهیعملیات پرت ،ناحیه اتاق پرتودهی باشد

 .سازي از خطر فعال شود

محیط  جهت باال بردن سطح حفاظت فیزیکی تمهیدات و اقدامات الزم ،IIIي استخري نوع ها در تابش دهنده 18.9.7

 ،اي دسترسیام قفل بودن مسیرههنگ .جلوگیري از دسترسی افراد غیرمجاز صورت پذیرد پیرامونی استخر و

 .ورود غیرمجاز به منطقه یاد شده، وجود داشته باشد در خصوص هرگونه یک سیستم هشداردهنده

منظور ممانعت از سقوط احتمالی افراد به درون استخر، مانع فیزیکی مناسب  به ،ي استخريها در تابش دهنده 19.9.7

 .اطراف استخر در نظر گرفته شود

 اي گونه هب پرتودهی سامانهي الکترون، طراحی ها شتابدهنده IIیک و نوع ي گاماي نوع پانورامها در تابش دهنده 20.9.7

چنین کنترلی . ذیر نباشد به اتاق پرتودهی در شرایط پرتودهی سامانه امکان کارکنانباشد که دسترسی 

اتاق پرتودهی قبل از آغاز  2به منظور تامین ایمنی و امنیت. استانجام پذیر  قفل همبندوسیله سیستم  هب

ي متوالی جهت ها قفل همبندو  ها از کنترل اي عملیات، حین عملیات و در فرآیند شروع پرتودهی، مجموعه

 اي گونه هها باید بو کنترل ها قفل همبند. لحاظ شود بایدبه اتاق پرتودهی  کارکنانجلوگیري از دسترسی 

پذیر  امکان ،خارج ازاین فرآیندصورت خودکار دستیابی به سیستم کنترل یا کاربري آن  هطراحی شوند که ب

    .نباشد

                                                            
 توانـد از موقعیـت کـامالً حفـاظ     شدن عملیات پرتودهی محصوالت به این معناست که اطمینان حاصل گردد که رك چشمه نمـی  متوقف1

  .ولتاژ باال غیر فعال شوددهنده، منبع مولد  گذاري شده باال بیاید، یا در مورد سیستم شتاب
2 Security 
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اي طراحی شده باشند که هرگونه نقص گونه هي درب دسترسی بر روي سیستم کنترل مرکزي، بها قفل همبند 21.9.7

 . ي صوتی و تصویري شودها ، منجر به خاتمه عملیات پرتودهی و تولید هشدارقفل همبندي ها در سیستم

پایشگر باید در . هت تعیین آهنگ پرتو در اتاق پرتودهی فراهم گرددسیستم پایش پرتوي و سیستم جایگزین ج 22.9.7

ي ها قفل همبندو  کندهاي تصویري یا صوتی را فعال  صورت تجاوز آهنگ پرتو از آستانه تعیین شده، هشدار

ها باید به اندازه  سازي هشدار آستانه تعیین شده پرتوي جهت فعال. موجود سبب خاتمه عملیات پرتودهی شوند

هاي اشتباه جلوگیري به  افی بیشتر از آهنگ پرتو در حالت کارکرد عادي سامانه، تنظیم شده باشد تا از هشدارک

اي باشد که در بیرون اتاق پرتودهی و همچنین در اتاق گونه هطراحی سیستم پایش پرتوي باید ب. عمل آید

 . کنترل امکان مشاهده آهنگ پرتو اتاق پرتودهی وجود داشته باشد

منظور جلوگیري از آسیب و اشباع  ا توجه به باال بودن آهنگ پرتو اتاق پرتودهی در حین کارکرد سامانه، بهب 23.9.7

پایشگر پرتوي، تمهیدات خاص نظیر غیرفعال شدن پایشگر در زمان شروع به کار سامانه در طراحی مد نظر 

 .قرار گیرد

در  ها از سایر سیگنال ،تانه تعیین شدههاي صوتی و تصویري ناشی از تجاوز آهنگ پرتو از آس سیگنال 24.9.7

  .دهنده متمایز باشند تابش

هاي مرتبط همراه با  سیگنال ،هاي اضطراريبویژه در وضعیت ،درصورت بروز هرگونه خطاي سیستمی 25.9.7

صورت شفاف خطاي  به دها بای سیگنال. بر روي میز کنترل تابش دهنده فعال شود هشدارهاي صوتی و تصویري

 .ه را بر روي میز کنترل نمایش دهندسیستمی رخ داد

در ابتداي درب  1یک عدد چک سورس باید ،منظور بررسی صحت عملکرد دزیمترهاي محیطی قابل حمل به 26.9.7

 .در ناحیه بیرونی اتاق پرتودهی تعبیه شود کارکناندسترسی 

زیر مجهز  پرتودهی به یک کلید چند منظوره متصل به دزیمتر محیطی قابل حمل جهت انجام موارد اتاق 27.9.7

 : شوند

 دسترسی به اتاق پرتودهی -

 .شروع به کار و خاتمه فعالیت سامانه از میز کنترل -

د و وباید ابتدا فعال سازي تاخیر زمانی انجام پذیرد، سپس درب اتاق پرتودهی قفل ش ،جهت راه اندازي سیستم 28.9.7

در صورتی که هر یک از مراحل . سازي سامانه قرار گیرد در نهایت کلید چندمنظوره در میز کنترل جهت فعال

 .ي سیستم مانع شروع به کار سامانه پرتودهی شودها قفل همبندسه گانه مذکور انجام نگیرد، باید 

تنها یک کلید چند منظوره جهت راه اندازي سامانه دردسترس باشد و در صورت خارج کردن کلید مذکور از  29.9.7

 . میزکنترل، سامانه پرتودهی باید غیرفعال شود

دسترسی به آن  دشود و بای مید یدك چند منظوره منحصرا به منظور استفاده در شرایط اضطراري ساخته کلی 30.9.7

 .میسر گردد تحت شرایط سختگیرانه امنیتی

یکی از  ،شود اندازي استفاده می هایی که به ناچار از دو یا چند کلید جهت راه در موارد خاص و در سیستم 31.9.7

طوري که در صورت عدم استفاده از این کلید بقیه کلیدها غیرفعال  به ،باشد قفل همبندکلیدها باید به بقیه 

 .شوند

  

  

  

 

                                                            
1 Check source  
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 ي پرتودهی الکترونها مالحظات مربوط به طراحی حفاظ در سامانه 7-10

  :مد نظر قرار گیرندباید مالحظات زیر  ،الکترون ي پرتودهیها سامانهدر طراحی و محاسبات حفاظ 

هایی از سامانه که درمعرض تابش پرتوهاي الکترونی  یکس نشتی، در قسمتبراي کاهش تولید میزان پرتوهاي ا 1.10.7

  .هستند از مواد با عدد اتمی پایین استفاده شود

 موجود در حفاظ ترین عنصر ها توسط سنگین فرض انجام گیرد که تمامی الکترون محاسبات حفاظ با این پیش 2.10.7

 .شود میمنجر به تولید پرتوهاي ایکس  ند کهگرد میجذب 

 .حاسبات حفاظ براي حالت حداکثر جریان و ماکزیمم انرژي تابشی ممکن براي ذرات انجام گیردم 3.10.7

  .ترکیب مواد سازنده و محصوالت که ممکن است تحت پرتودهی قرار گیرند مورد ارزیابی قرار گیرد 4.10.7

تابش به پدیده  ،هاي آنها خارج از اتاق پرتودهی قرار گرفته است هاي با ولتاژ باال که تیوب در شتابدهنده 5.10.7

 . و مالحظات حفاظت پرتوي آنها مد نظر قرار گیرد شودتوجه  1پرتوهاي ایکس گمراه کننده

ها  هاي پس پراکنده شده دقت زیادي شود زیرا این الکترون باید به الکترون ،هاي با ولتاژ باال در شتابدهنده 6.10.7

این اثر بویژه . کنندحرکت در جهت معکوس را دارند که با کسب انرژي کافی در لوله شتابدهنده  این تیقابل

هاي با انرژي باال به یک ماده هدف با عدد اتمی باال برخورد و تولید پرتو ایکس  شود که الکترون زمانی مطرح می

 .کنند می

یابی شتابدهنده الکترون و در حین فعالیت با شرایط خال نسبتا ضعیف، مالحظات  حین تنظیمات و موقعیت 7.10.7

کنند دقت  می تولید و پرتوهاي ایکس یدآ میوجود  هکه در تیوب شتابدهنده ب 2تاریک ده جریانپدی مربوط به

 .شود

الکترون، محاسبات مربوط به پرتوهاي  شتابدهنده پرتودهی سامانهمحاسبات حفاظ و الزامات حفاظتی انجام در  8.10.7

ها  و برد آنها به انرژي اولیه الکترون ددارنها در مواد برد محدودي  زیرا الکترون ،کندایکس به تنهایی کفایت می

 .تر است ها در مقایسه با برد پرتوهاي ایکس کوتاه حداکثر برد الکترون. و چگالی ماده جاذب وابسته است

سازي شوند تا سطح دز به مقادیر اعالم شده  هاي فوالدي حفاظ وسیله سرب یا گلوله همسیرهاي دسترسی باید ب 9.10.7

 .ابدتوسط واحد قانونی کاهش ی

 

  درب ورودي اتاق پرتودهی  7-11

به اتاق پرتودهی قبل از شروع فرایند  پرتوکارانباید تعبیه شوند که از بسته بودن درب دسترسی ابزارهایی  1.11.7

  .حاصل گردد پرتودهی و برقراري امنیت اطمینان

گونه طوري که هر به ،سازي شوند ها باید توسط سیستم کنترل مرکزي یکپارچه درب قفل همبندهاي  قفل 2.11.7

وجود . و یا استفاده از درب، منجر به قطع خودکار پرتودهی گردد قفل همبندهاي  مشکل در سیستم قفل

  .کننده باید منجر به تولید عالئم شنیداري و دیداري گردد هرگونه ایراد در سیستم کنترل

یستم کنترل باالبر گاما باید منجر به از کاراندازي مدار س ي پرتودهیها سامانهبازکردن درب دسترسی در  3.11.7

و در ) چشمه پرتوزا در حالت حفاظ شده قرار گیرد( شودچشمه پرتوزا و قطع نیروي محرکه آن مکانیسم 

  .الکترون منجر به قطع منبع تغذیه ولتاژ باالي سیستم گردد ي پرتودهیها سامانه

سیستم باالبر نباید به بخش  سازي مدار سیستم کنترل باالبر چشمه پرتوزا و قطع نیروي محرکه فرایند غیرفعال 4.11.7

  .یا سیستم دیگري وابسته باشد

                                                            
1 Spurius X-Ray Radiation 
2 Dark Current 
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باید یک سیستم پشتیبان کنترل دسترسی جهت نشان دادن ورود  ،پرتودهی سامانهدر وضعیت پرتودهی  5.11.7

 .وجود داشته باشد پرتوکاران

پرتوزا  در صورت ورود فردي به اتاق پرتودهی باید چشمه است،هنگامی که چشمه پرتوزا در وضعیت پرتودهی  6.11.7

 .و با تولید یک عالمت به افراد وارد شونده به اتاق هشدار خطر بدهد رددبه وضعیت کامال محافظت شده برگ

 . رسانی شود عالمت هشدار ورود فرد به اتاق پرتودهی باید حداقل به یک نفر دیگر نیز در سایت اطالع 7.11.7

مرتبط با  داد براي مواجهه با شرایط اضطراريپرتوکاران باید از آموزش الزم جهت اقدام مناسب یا درخواست ام 8.11.7

 .باشند دیدهرا  گیر افتادن افراد در اتاق پرتودهی

صورت  اي طراحی شوند که هر گونه تالش براي خرابکاري یا استفاده از آنها به گونه ههاي کنترلی باید ب سیستم 9.11.7

م به شروع مجدد فعالیت از اول و جهت فعالسازي، سیستم را ملز کنندخارج از روال عادي را سریعا خنثی 

 .نماید

 

 راهرو اتاق پرتودهی  7-12

و اتاق  کارکنانبه منظور کاهش میزان آهنگ دز در اطراف اتاق پرتودهی، الزم است بین درب ورود و خروج  1.12.7

  .شود راحیط 1پرتودهی و همچنین درگاه ورود و خروج محصوالت و اتاق پرتودهی راهرو مناسب

ي آن به آسانی صورت ها باشد که تردد افراد در تمامی قسمت اي هگون به کارکنانج ابعاد راهرو ورود و خرو 2.12.7

 .پذیرد

 .کمینه ممکن باشد کارکنانباشد که آهنگ دز راهرو در مجاورت درب ورود  اي هگون طراحی دیواره راهرو به 3.12.7

طراحی شود که  اي هگون هابعاد راهرو ب ،خروج محصوالت استو که تنها مختص ورود  براي آن قسمت از راهرو 4.12.7

 .تردد افراد به اتاق پرتودهی از طریق راهرو مذکور ممکن نباشد

افراد تعبیه  ي تشخیص و شمارش ورود و خروجها سیستم ،کارکناندر ورودي راهروي دسترسی  شود میتوصیه  5.12.7

اتاق پرتودهی شوند که در صورت تشخیص حضور افراد در  قفل همبنداي با سامانه گونه به ها این سیستم. گردد

د و در زمان کارکرد سامانه سبب از کار افتادن سامانه و فعال شدن هشدارهاي ونمانع از شروع به کار سامانه ش

 .دنصوتی و تصویري گرد

منظور قطع عملیات پرتودهی  تمهیداتی نظیر زنجیر یا کالج به ي پرتودهیها سامانهدر ابتداي راهرو ورودي  6.12.7

 . تعبیه شود

دزیمتر محیطی ثابت در راهرو نصب و اطالعات آن در مجاورت وي راهرو اتاق پرتودهی، ش پرتمنظور پای به 7.12.7

 .و میز کنترل قابل روئیت باشد کارکناندرگاه ورودي 

صورت تجاوز آهنگ پرتو از آستانه تعیین شده، عملیات طراحی شوند که در اي گونه بهي سیستم ها قفل همبند 8.12.7

 .ت متوقف و هشدارهاي صوتی و تصویري فعال شوندپرتودهی و سیستم انتقال محصوال

ي ها دزیمتر در مکانی از راهرو نصب شود که هنگام فعالیت سامانه با بیشینه توان پرتودهی، اشباع نشده و داده 9.12.7

  .آن همچنان قابل استناد باشد

ایجاد ارتباط با منظور  یک سیستم مخابراتی به ،شود در داخل اتاق پرتودهی و مجاورت درب ورودي میتوصیه  10.12.7

ي اضطراري کنار سیستم مخابراتی ها همچنین لیست شماره تماس. بیرون اتاق در شرایط اضطراري تعبیه گردد

 .نصب گردد

                                                            
1 Maze 
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ها این اطمینان حاصل گردد که سطح دز به  دار و درپوش گیري مسیرهاي پیچ و خمکار بهدر طراحی حفاظ با  11.12.7

ها و شکل ظاهري مسیرهاي ورودي این کار  دلیل محدودیت هبدر نقاطی که  یابد و قابل قبول کاهش سطوح 

 .هاي با امکان پرتوگیري باال محدود گردد دسترسی به مکان نیستپذیر  امکان

  

 درگاه ورود و خروج محصوالت  7-13

اقدامات زیر صورت  منظور ارتقاء سطح ایمنی و امنیت آن براي درگاه ورود و خروج محصوالت، الزم است به

   :پذیرد

 .استفاده شوداز موانع فیزیکی مناسب  ،ت جلوگیري از دسترسی افراد غیرمجاز و حیوانات از مسیر درگاهجه 1.13.7

قطع کننده پرتو نوري جهت شناسایی ورود افراد غیرمجاز و حیوانات از درگاه حسگر سیستمی مستقل مانند  2.13.7

  .ورود و خروج محصوالت تعبیه گردد

ي هاحسگر،1فشار وزنی حسگر ي پشتیبان مستقل دیگري مانندها معالوه بر سیستم مذکور، سیستم یا سیست  3.13.7

مجاز و که ورود افراد غیر طوري هب، با رعایت اصل تنوع باید وجود داشته باشد مادون قرمز و یا سایر آشکارسازها،

د و در زمان پرتودهی عملیات پرتودهی و وحیوانات منجر به فعال شدن عالئم هشداردهنده صوتی و تصویري ش

 .حرکت سیستم حمل محصوالت، متوقف گردد

اي عمل کنند که هنگام خراب شدن، حذف شدن، یا دستکاري  گونه بهورود و خروج   هاي درگاهقفل همبند 4.13.7

هاي صوتی و تصویري فعال و پرتودهی محصوالت متوقف گردد و شروع مجدد آن تا زمان  شدن آنها، هشدار

 .پذیر نباشد اصالح خطاي پیش آمده امکان

از اتاق پرتودهی پرتوزا سیستم پایش پرتوي ثابت در مکانی نصب شود که امکان تشخیص ورود و خروج ماده  5.13.7

در  که طوري هب ،برقرار گردد قفل همبندسیستم کنترل تابش دهنده  باید بین پایشگرهاي پرتوي و. فراهم شود

شده، عملیات پرتودهی و حرکت  محصوالت از سطوح تعیین صورت تجاوز سطح پرتوي در درگاه ورود و خروج

 .ي صوتی و تصویري فعال شودها سیستم حمل کننده محصوالت متوقف و هشدار

 

  هاي قابل برداشت اتاق پرتودهی درپوش 7-14

سقف سامانه هاي قابل برداشت در  از درپوش ازکه  درصورتی ، IVي استخري پرتودهی گاما نوعها در سامانه 1.14.7

در سقف اتاق پرتودهی با ي واقع باید عملکرد این درپوشها استفاده شود ها جهت انجام عملیات بارگذاري چشمه

امکان انجام عملیات  ها در پوش برداشتن محض اي که به گونه به ؛باشد داشته قفل همبندسیستم کنترل مرکزي 

  .پرتودهی به استخر منتقل گردداز وضعیت  ها چشمهرك و پرتودهی غیرممکن 

در  همبندهاي  کنترل قفل، همبند هاي شدن قفلسی افراد غیرمجاز و دستکاري عدم دسترجهت اطمینان از  2.14.7

 .هاي پرتودهی نباید در دسترس قرار گیرد ز حفاظناحیه خارج ا

 

  سامانه توان الکتریکیسامانه تامین  7-15

نبع م، هاي پرتودهی باید مجهز به یک منبع تغذیه اضطراري باشندکننده الکترونیکی سامانه ي کنترلها سیستم 1.15.7

 . داشته باشد را دقیقه 30مدت زمانتغذیه اضطراري باید توانایی تامین برق سیستم کنترل را حداقل براي 

منابع تغذیه الکتریکی سامانه پرتودهی گاما، چشمه پرتوزا عملکرد اختالل بیش از ده ثانیه در بروز در صورت  2.15.7

 .برگردد کامال حفاظت شدهباید به حالت 
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  ی چشمه پرتوزا جهت تعمیراتمکانیسم قطع پرتوده 7-16

 برايکه ) عنوان مثال الکتریکی، بادي، هیدرولیک به(اي  باید یک مکانسیم قطع مناسب براي نیروي محرکه

طوري که هرگونه اتفاق غیرعمدي که  کار رفته است، تعبیه شده باشد، به شروع عملیات پرتودهی چشمه به

  .عدم ادامه عملیات پرتودهی تا زمان رفع کامل مشکل گرددخطر پرتوگیري در آن مطرح است منجر به قطع و 

 سایر مالحظات فنی در طراحی سامانه 7-17

 کار به) عنوان مثال توان پنوماتیکی یا هیدرولیکی هب(هاي غیرالکتریکی  در صورت بروز اختالل در توان سیستم 1.17.7

 .برگردد ت شدهکامال حفاظچشمه پرتوزا باید به حالت  رفته براي عملکرد ایمن تابش دهنده،

به وقوع باید سامانه، کنترل ایمنی  (PES)  1ریزيهاي الکترونیکی قابل برنامهسیستم استفاده ازدر صورت  2.17.7

دسترسی و تنها افراد آموزش دیده  این سیستمها دقت شود افزاريهاي سخت افزاري و نرمدر سیستماختالل 

 .افزارها را داشته باشند تغییر نرم به

  

  نیتورینگ محل کارومد استفاده جهت هیزات مورتج 7-18

قابل بجاي دزیمترهاي در صورت امکان،  ،کنترل شدهجهت پایش آهنگ دز در مناطق  ي پرتودهیها سامانهدر  1.18.7

  .از دزیمترهاي ثابت استفاده شودحمل 

 قابلدزیمترهاي محیطی عالوه بر دزیمترهاي ثابت، ضروري است  ،گاما و الکترون ي پرتودهیها سامانهدر  2.18.7

 .وجود داشته باشندجهت پایش پرتوهاي ایکس و گاما نیز حمل 

با . مشابه یکدیگر استقابل حمل الزامات مرتبط با انتخاب سنجشگرهاي محیطی ثابت با الزامات سنجشگرهاي  3.18.7

باید مد نظر  نظیر مشخصات محل کاربرد مالحظات ویژه ،ین در خصوص سنجشگرهاي محیطی ثابتوجود ا

 .قرار گیرد

شامل   GSG-7 مدرك آژانس به شماره توصیه هاي ضروري استقابل حمل، خاب دزیمترهاي محیطی در انت 4.18.7

، خوش دست بودن، صحت و عملکرد )وزن، اندازه و ساختار فیزیکی( ییجا جابهقابلیت حمل و عوامل مرتبط با 

 . مد نظر قرار گیرد... راحت و 

ایکس با  ي پرتودهیها سامانهدر  و Mev 10رژي بااليالکترون با ان ي پرتودهیها سامانهدر باید دقت شود  5.18.7

جهت پایش پرتوهاي نوترونی  ي نوترونهادزیمتر از ،عالوه بر پرتوهاي ایکس و گاما Mev 5 ژي بااليانر

   .استفاده شود

هنگ دز را در حین کار عادي آصورت واضح  باید به ي پرتودهیها سامانهدر ي مورد استفاده ها دزیمتر 6.18.7

  .عملکرد مطلوبی داشته باشد ،و در حین کار مستمر دهندنشان  پرتودهی يها سامانه

که از ) ویژه تجهیزات قدیمی هب( برخی از دزیمترهادقت شود  پرتودهی سامانهدر نصب و استفاد از دزیمترها در  7.18.7

ر را عدد صف ،شود میهنگامی که آشکارساز گایگر مولر اشباع  ،کنند میآشکارسازهاي گایگر مولر استفاده 

وارد مناطقی با  استاشخاص با تصور اینکه دزیمتر عدد صفر را نشان داده و شرایط ایمن  ،لذا .دهد مینمایش 

گیري سطوح  ی که براي اندازههایدزیمتر ،ي پرتودهیها سامانهدر  ،رو از این .شوند میسطوح تشعشع باال 

این موضع ( .دنشباع عدد صفر را نشان ندهد باید در وضعیت انگیر میپرتوگیري خارجی مورد استفاده قرار 

 است،چشمه پایین خصوص زمانی اهمیت دارد که از دزیمتر جهت پایش پرتوي اتاق پرتودهی در زمانی که  هب

  )استفاده گردد

  :الزامی است ي پرتودهیها سامانهتجهیزات دزیمتري براي مالحظات زیر در انتخاب  رعایت 8.18.7

                                                            
1 Programmable Electronic Systems 
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دزیمتر و تاثیرات بالقوه آن بر روي تجهیزات پایش پرتوي و  سطوح اشباع ،ازدر انتخاب آشکارس -

  .گردد، لحاظ شود هاي ایمنی که منجر به ایجاد خطاهاي سیستمی می سیستم

 براي آشکارسازي آهنگ دز پایین نظیر ،سدیمیدور شکارسازهاي ویژه آ هب ،از دزیمترهاي حالت جامد -

  .شود استفاده )آلودگی از لحاظ(ي چشمه مونیتورینگ آب استخر محل نگهدار

مناسب باال ز گیري آهنگ د به دلیل وابستگی شدیدشان به انرژي براي اندازهیدور سدیم آشکارسازهاي  -

  .نیستند

گیري آهنگ دز براي پرتوهاي گاما در  از آنها جهت اندازهدلیل بازدهی پایین آشکارسازهاي یدور سدیم،  هب -

آشکارسازهاي گایگر مولر پن ( .استفاده نشود ي پرتودهیها سامانهگیري وکنترل حفاظ  مواردي نظیر اندازه

 ) گیرند میکک براي سنجش بتا طراحی شده و براي اندازه گیري آلودگی مورد استفاده قرار 

خاطر  هب هستند،گیري آهنگ دز مناسب  که عموما براي اندازه 1اي هسازهاي گایگرمولر پنجراز آشکار -

 .نشوداستفاده گیري آلودگی  هاي بتا براي اندازهحساسیت نسبی آنها به پرتو

  . گرددو پایش اتاق پرتودهی استفاده  پایش آلودگی آب استخر براي ثابتمونیتورینگ از تجهیزات   -

 2"غلط _درست"هاي نشانگر  عنوان سیستم به اند، ر محلی ثابت قرار گرفتهدکه  مونیتورینگ تجهیزاتاز  -

به این دلیل است که اگر  هم نشود و آناستفاده  گیري آهنگ دز ا براي اندازهاز این ابزاره( .استفاده گردد

این  درو  اعالم میکند این ابزار وضعیت هشدار را ،فرض در سیستم برسد سطح آهنگ دز به مقادیر پیش

  )شوند ثبت و نمایش داده نمی یکاربرد مقادیر آهنگ پرتوگیري و سطوح آلودگ

ممکن است نتیجه (گرفته شود تمهیدات الزم در نظر  هاي مونیتورینگ، یستمبراي شرایط بروز نقص فنی س 9.18.7

آشکارساز علیرغم آسیب دیدگی باید مطمئن بود که  )گردد قرائت دز باالنقص در سیستم آشکار ساز منجر به 

 .تواند عملکرد درستی داشته باشد می

  

 مونیتورینگ خروج محصوالت 7-19

تعبیه شود که سیستم نشانگر آن هرگونه چشمه  ردهنده صوتی طوريورینگ ثابت با هشداباید سیستم مونیت 1.19.7

  .طور اتفاقی بیرون آمده و روي نقاله محصول قرار گرفته، را نمایش دهد پرتوزا را که به

باشند که اگر سطح آهنگ دز  داشته همبندي اي گونه دهنده به ستم کنترل تابشسیستم مونیتورینگ باید با سی 2.19.7

ي حامل محصوالت از ها  ت از مقداري که قبال معین شده بیشتر باشد، حرکت نقالهدر قسمت خروجی محصوال

 .طور اتوماتیک خودکار در حفاظ قرار گیرد هخروجی متوقف شده و چشمه ب اتاق تابش به سمت کانال

 

  ي مونیتورینگ اتاق پرتودهیها سیستم 7-20

اتاق پرتودهی  ن سطوح آهنگ دز باید دریک سیستم مونیتورینگ پرتو با قابلیت ثبت اطالعات جهت نشان داد 1.20.7

شده  همبند اي گونه بهسیستم  با سامانه کنترل قفل همبند داشتن این سیستم مونیتورینگ باید با. تعبیه گردد

باشد که در صورت تجاوز آهنگ دز از سطوح مشخص شده و یا خرابی سیستم و یا خاموش بودن سیستم 

هشدارهاي صوتی و  ،پرتودهیو خاتمه به اتاق  پرتوکارانسترسی ورود و د ضمن ممانعت ازمونیتورینگ، 

 .ایجاد نماید تصویري

 این کارباید  مرتبط با آنها هاي ایمنی و یا سایر سیستمهمبند  هاي نیاز به تعویض سیستم قفل در صورت  2.20.7

 . انجام شود با نظارت مستقیم مسئول فیزیک بهداشت و مصوب هاي دستورالعمل براساس

                                                            
1 side windows 
2 Pass- Fail 
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تعریف شده براي سیستم مونیتورینگ از سطح زمینه طبیعی آهنگ دز فرض هشداردهی  سطح پیش تالزم اس 3.20.7

 .به حد کافی باالتر باشد تا از هشدارهاي اشتباهی و مکرر دستگاه جلوگیري شود

 

   ي پرتودهیها سامانهدر ها استخر محل نگهداري چشمه  7-21

  لوازم جانبی استخر جایگیري  1.21.7

 تمامی قطعات کنترل کنندهکننده خودکار سطح آب،  کنترلشناور  1سویچرهاياز  الزم است در صورت استفاده

کیلوگرم بر متر مکعب  1000چگالی آنها از  که در زیر سطح آب از موادي ساخته شده باشندواقع  مرتبط

  )روي آب شناور نشوند( .بیشتر باشد

  

  I , IVII نوع ي پرتودهیها سامانهدر  ها استخر محل نگهداري چشمه الزامات 2.21.7

  . داشته باشدنهیچگونه راه نفوذي نظیر سوراخگیر و لوله اتصال وجود  در کف استخر 1.2.21.7

  .داشته باشدنآب راه نفوذي وجود  عاديسانتیمتر از سطح  30هاي استخر و در ارتفاع پایین تر از  دیواره در 2.2.21.7

ود در آن در محدوده قابل اي طراحی شده باشد که ضمن ممانعت از ورود آب اضافی، سطح موج گونه بهاستخر  3.2.21.7

  . بینی حفظ شود پیش

  .الیه داخلی استخر از جنس مواد غیرخورنده و استیل زنگ نزن باشد 4.2.21.7

الزم  ،ها هاي احتمالی در حین عملیات بارگذاري چشمه و انتقال آنها به رك جهت جلوگیري از بروز آسیب  5.2.21.7

 .ر گرفته شودو با مالحظات مرتبط در نظ اي همحدوده ویژ طراحی استخردراست 

  .تمامی اجزاي ثابت استخر باید از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده باشند 6.2.21.7

جنس فوالد  قطعاتی از از که ممکن است ییتا جا دهنده استخر مواد اجزاي تشکیلدر طراحی و استفاده از  7.2.21.7

 .مقاوم باشند زدگی نگدربرابر خورندگی و ز ها یا قرقره ها به عنوان مثال قالب ،شودفاده تاس نزنگ نز

 
 IVو  IIIاستخري نوع  ي پرتودهیها سامانهکنترل سطح آب در  3.21.7

  .رعایت موارد زیر ازامی است شود میکه از استخر آب به عنوان حفاظ استفاده  ي پرتودهیها سامانهدر 

که سطح  طوري هب ،گیري سطح آب جهت نمایش آن در اتاق کنترل سامانه تعبیه شده باشد هاي اندازه سیستم 1.3.21.7

طور واضح نشان  همقدار عادي بال رفتن سطح آب از اعادي، سطح غیرعادي کم شدن آب و سطح غیرعادي ب

  .داده شود

 از مقدار پیش بینی شده، در صورت کاهش سطح آب استخرکه  سیستم باید این قابلیت را داشته باشد 2.3.21.7

 .جبران نمایدرا  کمبود آب دوباره خودکار صورت هب

صوتی و تصویري   دهنده، هشدار)کم( اهش سطح آب استخر و رسیدن آن به وضعیت غیرعاديکه ک در صورتی 3.3.21.7

 .فعال گردد کنترل شدهدر مناطق 

، هشدارهاي صوتی و تصویري )باال( که کاهش سطح آب استخر و رسیدن آن به وضعیت غیرعادي در صورتی 4.3.21.7

  .بط در اتاق کنترل فعال گرددمرت

یی نظیر تبخیر و باال رفتن دماي اتاق پرتودهی ها پدیده ،ساز تم آب جبرانمحاسبات مربوط به طراحی سیس در 5.3.21.7

 .مد نظر قرار گیرد

محاسبات گرمایی استخر به واحد قانونی ارائه و در صورت لزوم با توجه به ظرفیت و حداکثر میزان بارگذاري  6.3.21.7

 کننده استفاده شود سامانه، از سیستم خنک

 

                                                            
1 Switcher 



 پرتودهی  هاي ضوابط کار با پرتو در سامانه

 ایکس و الکترون گاما،

  31          :صفحه  INRA-RP-RE-000-00/00-0-Mor.1398:  شناسه شماره

    49  :کل صفحات
  صفر                                          :بازنگري

  

 

  صفیه آبت 4.21.7

سیستم  الزم است و رك خوردگی چشمه جلوگیري از ، برايIVو  IIIاستخري نوع  ي پرتودهیها سامانهدر 

  .شده باشدتعبیه  با مشخصات زیر در سامانهتصفیه آب 

به ورود هرگونه آلودگی  از و شود نگهداري S/mµ1000 1 کمتر از و در سطح هدایتی در وضعیت تمیز آب 1.4.21.7

  .شودداخل آب سیستم جلوگیري 

بینی شده باشد که وجود هرگونه آلودگی پرتوي را در آب را به اتاق  پیش اي هسامان ،در سیستم تصفیه آب 2.4.21.7

و جریان آب  رددو اگر سطح دز به سطح هشدار برسد، چشمه پرتوزا به داخل حفاظ برگ کندکنترل گزارش 

  .شود چرخشی متوقف 

سطح  سانتیمتر 30از  استخر ي مکش آب چرخشی درونها ي لولهها لمدخ لوله کشی داخل استخردر طراحی   3.4.21.7

 .گیرندنتر قرار  آب پایین عادي

 
 

  ي پرتودهیها سامانهسایر مالحظات ایمنی در  7-22

 ي پرتودهیها سامانهدر  عالئم هشداردهنده و نمادها 1.22.7

کارگیري عالئم ایمنی و  راهنماي به"گاما و الکترون بر اساس مدرك  ي پرتودهیها سامانهضروري است در  1.1.22.7

که توسط واحد قانونی  پرتودهی و اعالم خطر و هشدارهاي واضح و قابل رویت الئمع  ،"هشداردهنده پرتو

  .نظارت نصب گرددتحت و  کنترل شدهدر مناطق  مشخص گردیده

عالمت خطري که در داخل اتاق پرتودهی قرار گرفته باید از موادي ساخته شود که در و نماد  تابلويهر نوع  2.1.22.7

 ر گرفته و همچنین در برابر اثرات ناشی از پرتودهی باال مقاوم باشدفیزیکی و محیطی که در آن قرا شرایط

  

   )منبع(عالئم هشدار و نشان دهنده وضعیت  2.22.7

  :باید نشانگرهاي واضح و قابل رویتی وجود داشته باشند که نشان دهد  ،پرتودهیسامانه در اتاق کنترل 

در  و است پایین پرتوزا يها چشمهما رك گا ي پرتودهیها سامانهدر (چه زمانی پرتودهی خاتمه یافته است  -

  )توان فعالیت آن گرفته شده است الکترون ي پرتودهیها سامانه

در یا است باال ي پرتوزا ها گاما رك چشمه ي پرتودهیها سامانهدر (چه زمانی پرتودهی در حال انجام است  -

  )الکترون عملیات پرتودهی در حال انجام است ي پرتودهیها سامانه

 ي پرتودهیها سامانهیا در  در حال انتقال است و چشمه پرتوزا(آماده شدن براي پرتودهی است  در حال -

 )براي فعالیت است آماده شدن در حالالکترون 

 

 هاي هشدار دهنده صوتی  عالمت 3.22.7

از سایر صداها متمایز حد کافی بلند و ه دهنده صوتی براي سیستم کنترل تابش دهنده باید بي هشدارها عالمت

و صداهاي موجود در در آن  با سایر سر در آن منطقه، پرتوکارانو طوري باشند که ضمن جلب توجه  اشندب

  .اشتباه گرفته نشود ناحیه

  

  هاي نشانگر وضعیت رنگ  4.22.7

 رنگهايدهی باید  یا استفاده از رنگ براي عالمت کدگذاري شده ورنگی هاي کننده در صورت استفاده از کنترل

  :زیر استفاده نمود عیتوض راهنماي نشانگر

                                                            
  .شد نامیده می 1Mhoباشد که با معکوس مقاومت متناسب است، یک زیمنس وارون یک اهم بوده و قبال  می SIواحد رسانایی در سیستم ) S(زیمنس  1
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  رنگ  شرایط

  قرمز  )ي توقفهادکمهها و یا  چراغ(اضطراري 

  )عالمت اشعه( بین المللیسه پره   خطر - هشدار

  قرمز  )تابش دهندهعملکرد نادرست ( م و حیاتیهاطالعات م

اقدامات  از جهت اطالعولی  ،یستنوضعیت اضطراري (احتیاط 

  )شود میگرفته  کار به درحال انجام
  زرد یا نارنجی

  وضعیت عادي است 

  )درست کار میکند طور بهتابش دهنده در حال کار نیست یا (
  سبز

  آبی  ها دستورالعمل – اطالعات

  

  عالمت گذاري  5.22.7

  :ضروري است الزامات زیر مد نظر قرار گیرد ،Iهاي گروه  دهنده در تابش

اخل دستگاه، میزان پرتوزایی و تاریخ ساخت نوکلوئید دیی باشند که بوسیله آن نوع رادیوها داراي برچسب -

 .واضح مشخص شده باشد طور بهچشمه 

راهنماي "داراي عالمت خطر پرتوگیري و هشدارهاي الزم بر اساس الزامات مندرج در راهنماي مدرك   -

 . باشند "عالئم ایمنی و هشداردهنده پرتو کارگیري به

طور واضح به عنوان بخشی از تابش  باید این قسمت به ،زادر صورت استفاده از میز کنترل یا اتاق فرمان مج -

 .والزامات مربوطه براورده شود) مجزا نشود(دهنده تلقی گردیده 

  

  ها آزمون  7-23

 )هفتگی و ماهانه( اي هصورت دور هی بدهي پرتوها دارنده پروانه موظف است جهت اطمینان از عملکرد سامانه

  :یدنما اقدام ي زیرها آزمونانجام  سبت بهن

  ي هفتگیها آزمون 1.23.7

  :انجام پذیرد صورت هفتگی زیر بهي ها آزمونضروري است  IVهاي گاماي گروه  براي تابش دهنده 1.1.23.7

صورت پیوسته آهنگ پرتو را در سیستم گردش  هاطمینان از عملکرد صحیح دستگاه دزیمتري که ب آزمون  )أ 

  .باشد مینصب  1سیستم دیونایزر رکند و معموال دگیري می آب استخر اندازه

 هاي مورد تائید واحد قانونی به آزمایشگاه و ارسال آنکند استخر گردش می در گیري آبی که نمونه و آزمون  )ب 

صورت مداوم دزیمتري شده ویا با استناد به تجربه که بیانگر مناسب بودن فرایند  در صورتی که آب به(

 ) زایش دادهاي زمانی ارسال نمونه به آزمایشگاه ذکر شده را اف ، دورهاست

نین کنترل آلودگی ها و همچ زداي آب، فیلتر هوا، فیلترهاي آب و رزین صحت عملکرد سیستم یون آزمون  )ج 

 آنها

  توقف اضطراري در اتاق کنترل مرکزيصحت عملکرد دکمه  آزمون  )د 

  توقف اضطراري در داخل اتاق پرتودهیصحت عملکرد دکمه  آزمون  )ه 

  ق پرتودهیب اتادر قفل همبندقفل  صحت عملکرد آزمون  )و 

                                                            
١ deionizer 
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براي کننده آب  آب استخر در وضعیت سطح پایین و سیستم جبران قفل همبندقفل صحت عملکرد  آزمون  )ز 

 هاي تر کنترل کننده  تابش دهنده

هاي  و سایر کنترل قفل همبندهاي  قفل و اطمینان از اینکهپس از رفع نقص و ایرادات سیستم  ضروري است 2.1.23.7

 .ازي شوداند تورالعمل راه اندازي دستگاه راهدهنده براساس دس تابش کنند طور صحیح کار می سیستم به

  

  ي ماهانهها آزمون 2.23.7

  .صورت ماهانه انجام گیرد ي تکمیلی زیر بهها آزمونالزم است  ي پرتودهیها سامانهدر  1.2.23.7

این اطمینان حاصل  ،آزمونی که طی آن با قرار دادن پروب مونیتورینگ در معرض یک چشمه پرتوزا آزمون  )أ 

 . کندطور صحیح کار می زیمتر اتاق پرتودهی بهشود که د

هاي سازنده تجهیزات، در حالتی که هیچگونه تابشی وجو ندارد  ی که طی آن براساس دستورالعملآزمون  )ب 

 .شود میزان ایمنی سیستم کنترل دسترسی به اتاق پرتودهی، آزمایش می

این اطمینان حاصل سورس  ی که طی آن با قرار دادن پروب مونیتورینگ در معرض یک چکآزمون   )ج 

بدین صورت که با نزدیک کردن چشمه . طور صحیح کار میکند شود که دزیمتر خروجی محصوالت به می

منظور چشمه پرتوزا (پرتوزا به پروب دزیمتر، باید نقاله خروجی محصوالت متوقف شده و چشمه پرتوزا 

 .مل به وضعیت حفاظ کامل منتقل شودطور کا به) شود اصلی که عملیات پرتودهی بوسیله آن انجام می

افزارهاي مشابه که در عملکرد  ، سیستم تهویه و سختپرتوزای که طی آن مکانیسم پرتودهی با چشمه آزمون  )د 

 .گرددیابی محصول نقش دارند، کنترل می صحیح تابش دهنده و فرایندهاي وابسته به مکان

تبط با حرکت چشمه پرتوزا و سیستم کنترل ی که طی آن عملکرد سایر اجزاي اصلی تجهیزات مرآزمون  )ه 

 .بررسی شده و این اطمینان حاصل شود که هیچگونه عالئمی مبنی بر نقص در آنها وجود ندارد

هاي حاوي محصول آسیب ندیده و در وضعیت  ی که طی آن این اطمینان حاصل شود که محفظهآزمون  )و 

 . خوبی هستند

باید در بازرسی یاد شده سراسر طول . آن نگهدارندهستم از حرکت چشمه پرتوزا و سی کلییک بازرسی    )ز 

 .د و در صورت نیاز به هرگونه تعویض اقدام الزم به عمل آیدوکابل ارزیابی و کنترل ش

باشد، تا زمان انجام  همبندي ها ي فوق نشان دهنده نقص یا عملکرد نامناسب قفلها آزموندر صورتی که  2.2.23.7

 . ده شوددهنده استفا تعمیرات نباید از تابش

  

 ها نشتی چشمه آزمون 3.23.7

گزارش کنترل نشتی  ،ي پرتودهیها سامانهي پرتوزا در ها بارگذاري چشمه نده پروانه موظف است قبل ازدار 1.3.23.7

  .ي بسته را بر اساس الزامات واحد قانونی ارائه نمایدها چشمه

  :باشد وجود داشته اطالعات زیرحداقل باید  ،چشمه پرتوزا نشتی آزمونگزارش  در 2.3.23.7

  آزمونانجام  اریخت -

 آدرس دقیق محل مورد استفاده سیستم پرتودهی -

 آزمون انجام  مشخصات افراد مسئول در -

 ، شماره سریال و نوع ماده چشمه پرتوزا تولید کننده، مدلاطالعات  -

 آزمون گیري و مورد استفاده در انجام اطالعات تولید کننده، مدل و شماره سریال ابزار اندازه -

 آزمون ري در انجام گی روش نمونه -

 گیري اسیون ابزارهاي اندازهتاریخ کالیبر -

 گیريرایط محیطی ابزارهاي اندازهضرایب تصحیح، در مورد متغیرها و ش -
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  آزمونضرایب تبدیل جهت تبدیل پرتوزایی ماده پرتوزاي تحت  -

 گیريابزارهاي اندازه با استفاده از آزمون قرائت نمونهنتایج  -

 گیريبزارهاي اندازهنتایج قرائت زمینه ا -

 گیري شده محاسبه پرتوزایی اندازه -

 دست آمده هاقدامات انجام شده با استناد به نتایج ب و آزمون ارزیابی نتایج -

 .فقط ثبت گزارش کافی است ،نشت منفی باشد آزمونچنانچه نتایج  3.3.23.7

دارنده پروانه  ،اشدو چشمه در داخل سامانه بارگذاري شده ب باشد نشتی مثبت آزمونکه نتیجه  در صورتی 4.3.23.7

و اقدامات ضروري جهت جلوگیري از  کنددهی خارج از چرخه خدمات را موظف است سامانه پرتودهی

کننده چشمه پرتوزا را  واحد قانونی و تولید کننده تجهیزات و تامینو  دهدپرتوگیري و پخش مواد پرتوزا انجام 

 .از وقوع سانحه مطلع کند

ندیده نباید اقدام به بررسی و رفع آلودگی سامانه پرتودهی  ئول یا آموزشتحت هیچ شرایطی اشخاص غیرمس 5.3.23.7

 .نمایند

 

   پرتودهی سامانه اي هو کنترل دور نگهداري 4.23.7

طور منظم عملکرد  براي اطمینان از انجام ایمن روند فعالیت، دارنده پروانه باید به ي پرتودهیها سامانهدر  1.4.23.7

  . ل و محافظت نمایداي منسجم کنتر سامانه را با اجراي برنامه

اندازي  راه هاي نگهداري و کننده منبع پرتو که در دستورالعمل و تهیه پرتودهی سامانههاي سازنده  تمامی توصیه 2.4.23.7

هاي یاد شده باید توسط  دستورالعمل. و نگهداري رسمی لحاظ گردد آزمونباید در برنامه  ارائه شده است،

  .ی ترجمه گردددارنده پروانه دریافت شود و به زبان فارس

  :الزم است الزامات عمومی زیر مراعات شوند اي هي دورها آزموندر انجام این  3.4.23.7

جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها و بر اساس دستورالعملی  قفل همبندهاي  منظم اجزاء قفل آزمون  ) أ(

ر اینصورت باید توسط مسئول فیزیک بهداشت و در غی ها آزموناین . که سازنده تجهیزات ارائه کرده است

 . توسط پرتوکاران و تحت نظارت مسئول فیزیک بهداشت انجام گیرد

 .حتما باید از سنجشگرهاي پرتوي مناسب و کالیبره استفاده شود ها آزموندر انجام   )ب (

ها بر  هدایتگر رك باید انجام گیرد و در صورت نیاز این کابل  هاي اي کابل باالبرنده و کابل ي دورهها آزمون  )ج (

 .هاي سازنده جایگزین شوند هاساس توصی

 
  الکترون ي پرتودهیها سامانهي قبل از اخذ پروانه در ها آزمون 5.23.7

منظور دریافت پروانه باید با مقادیر حداکثري براي  اندازي به راه آزمونانجام  ،الکترون ي پرتودهیها سامانهدر 

 استجایی محصول تحت پرتودهی  هکه تجهیزات جاب و در حالی) نظیر شدت جریان و ولتاژ(پارامترهاي کاري 

  .انجام پذیرد است،و تا حد ممکن به شرایط واقعی کاري نزدیک 

  

  امنیت منابع پرتو 7-24

و مشخص بودن مسئولیت نگهداري آن در هر زمان  آن منظور از امنیت منبع پرتو، اطمینان از تداوم کنترل 1.24.7

باید  ،ع منجر به بروز سانحه گرددهاي زیر که ممکن است عدم کنترل مناسب منب در خصوص وضعیت. است

  .تمهیدات الزم اندیشیده شود

  ؛ي پرتودهیها سامانهانبار و نگهداري منابع پرتو قبل از نصب آن در  )الف(
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اي براي استفاده از منبع  طور موقتی متوقف شده و یا برنامه وضعیتی که در آن استفاده از منبع پرتو به  )ب (

  ؛ وپرتو وجود ندارد

برچیده شود و منبع پرتو عودت داده شود و یا پسمان  پرتودهی سامانهآن مقرر شده  وضعیتی که در  )ج (

 .گردد

 پرتودهی سامانهاز دریافت و ارسال چشمه پرتوزا در داخل مجموعه  ،ها دارنده پروانه باید با تدوین دستورالعمل 2.24.7

منابع پرتو، آسیب به  هاي الزم از سرقت، گم شدن، تحویل غیرقانونی د و ضمن برقراري کنترلومطمئن ش

  .ي پرتوزا و ورود و دسترسی افراد غیرمجاز به نواحی کنترل شده ممانعت به عمل آوردها چشمه

برداري از  فهرستبا در هر دو حالت دریافت و ارسال،  ،دارنده پروانه باید ضمن کنترل تعداد منابع پرتو در سایت 3.24.7

 .اند اي بسته در محل ایمن و مشخص خود جاي گرفتههاي پرتوز منابع پرتو تأیید نماید که تمامی چشمه

 

 حفاظت در برابر پرتوگیري شغلی - 8

  تحت نظارت وشده کنترل  نواحی 1.8

  ناحیه کنترل شده

براي کنترل پرتوگیري عادي و جلوگیري یا محدودسازي گستره  ي پرتودهیها سامانهضروري است در  1.1.8

 هو نواحی کنترل شد باشدتمهیدات ایمنی وجود داشته یا  و هاي حفاظتی معین گیري پرتوگیري بالقوه، اندازه

  :مشخص گردند موارد زیرشامل 

  ) IIو  Iگروه ( ي گاماي محصور شدهها دهنده تابش اتاق پرتودهی در)الف(

 اتاق پرتودهی و اتاق کنترل )IVو  Iگروه (ي پانورامیک ها تابش دهندهدر   )ب (

 هنده قرار گرفته است ی که تابش داتاق )Iگروه ( تابش دهنده الکتروندر   )ج (

 .اتاق پرتودهی و اتاق کنترل II) گروه( تابش دهنده الکتروندر   )د (

 در طی مراحل نصب اولیه، طوري که بهد، نبازنگري و تعیین گرد منظم طور بهیاد شده باید محدوده نواحی  2.1.8

  .پیدا کندیا گسترش  ممکن است محدوده آنها تغییر وچشمه پرتوزا تعمیر، جایگذاري و یا خارج کردن 

ه فیزیکی نظیر در یا ب موانع محدودکنندهوسیله ه بدارد  باید تا جایی که امکان شده کنترل شدهنواحی  تمامی 3.1.8

  .گذاري روي کف مشخص شوند وسیله ابزارهاي دیگر مثل عالمت

 يو حاو "عالمت خطر اشعه"هایی که شامل  واضح با برچسب طور بهباید شده  کنترل نواحینقاط دسترسی به  4.1.8

   .مشخص گردند مناسب و یا عبارت فارسی "شدهنترل ک ناحیه" عبارت

 پرتوکارانباید محدود شود و تنها اپراتورهاي تایید صالحیت شده و سایر  شده کنترلنواحی دسترسی به  5.1.8

  .مسئول فیزیک بهداشت بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند ذیصالح با اجازه کتبی از

باید در جاهایی که امکان دارد با افزودن موانع فیزیکی، سیستم  ،ها ل دسترسیکنتر از جهت افزایش اطمینان 6.1.8

  . همراه شود فیزیک بهداشتمسئول مجوز ورود به منطقه از  ي اداري نظیر اخذها لو کنتر قفل همبندي ها لقف

افراد به منطقه، مجوزهاي ورود باید شامل لیست افراد مرتبط، مناطقی که افراد قصد تردد را دارند، دلیل ورود  7.1.8

   .روش دزیمتري و سطح نظارت مورد نیاز باشد ي ویژه نظیرها تمدت زمان اعتبار مجوز ورود و هرگونه محدودی

شخص که اعتبار مجوزهاي ورود منوط به تایید هر دو مسئول شامل مسئول فیزیک بهداشت و  شود میتوصیه  8.1.8

  .باشد سامانه پرتودهیمسئول 

به . استفاده کردشده  مناطق کنترل جهت تعیینمبنا از آهنگ دز به عنوان توان  میي عادي ها تبراي فعالی 9.1.8

 شده بیشتر باشد به عنوان منطقه کنترل Sv/h µ 2.5که در آن آهنگ دز از مقدار  اي هعنوان مثال هر ناحی

 .شودتلقی 
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  تحت نظارتناحیه 

مناطق شرایط خاص مناطق  اینکه در اینمگر  ،شوند می تحت نظارت در نظر گرفته ناحیهزیر به عنوان نواحی  10.1.8

  .تحت کنترل حاکم باشند

ارائه  و مناطق ي ورود و خروج محصولها منطقه): IVو  IIگروه (ي گاماي پانورامیک ها دهنده تابشدر ) الف

  ؛ین آب مصرفیمي کارگاه تاها و اتاق چشمه پرتوزاباالبر  نظیرخدمات 

دهی  ي ورود و خروج محصول و مناطق سرویسها منطقه) IIگروه ( با پرتوهاي الکترون يها دهنده در تابش  )ب (

 .پرتودهی سامانهمجموعه 

 

 مونیتورینگ محل کار 2.8

 پرتودهی سامانهاطراف  نقاط مختلفآهنگ دز در تجهیزات مونیتورینگ مناسب باید  ي پرتودهیها سامانهدر  1.2.8

 ،توسط مسئول فیزیک بهداشت ،بر اشعهبرنامه حفاظت در براو  اساس برنامه زمانی توصیه شدهو بر تهیه گردد

  .حداقل تا بیست سال نگهداري شودنتایج  وگردد ثبت  آنو نتایج  گیري اندازهآهنگ دز 

  .باید دزیمتري نوترون هم انجام گیرد ،MeV 10الکترون با انرژي باالي  ي پرتودهیها سامانهدر  2.2.8

ه استفاده از آنها در هر بخش از اتاق پرتودهی ب هر بار قبل ازباید صحت عملکرد تجهیزات مونیتورینگ سیار،  3.2.8

  .دنقرار گرفته باشاتاق پرتودهی  در درب ورودي بایداین تجهیزات  .و کنترل شودآزمایش چک سورس وسیله 

  :ي زیر برخوردار باشدها تدزیمتري باید از قابلی تجهیزات  4.2.8

 ؛دنسالم باش) الف(

 ؛دنحساسیت داشته باش ،شود میگیري  پرتوي که اندازهو انرژي  نسبت به نوع  )ب (

 .نمایش دهندبدون آنکه اشباع شود آهنگ دز را در هر دو حالت شرایط عادي و شرایط اضطراري ا  )ج (

و  شندداشته با شوند باید کالیبراسیون معتبر گرفته می کار بهگیري محیط کار  تمامی دزیمترهایی که براي اندازه 5.2.8

   .مورد تایید واحد قانونی کالیبره شوندن مراکز کالیبراسیوبار توسط  هر سال حداقل یک

مقادیر مشخص شده در  نسبتو تحت نظارت شده در صورت تغییر در سطوح آهنگ دز در مناطق کنترل  6.2.8

 .دزیمتري انجام شودباید  ،نوعی بیانگر نوعی نقص و ایراد در کنترل منابع پرتو باشده که ب ،حالت کار عادي

  

 مونیتورینگ فردي 3.8

ولی پرتوگیري  ،د مونیتورینگ فردي الزامی نیستنکن می فعالیت تحت نظارت ناحیهدر  ی کهبراي پرتوکاران 1.3.8

یا مونیتورینگ  ارزیابی باید بر اساس نتایج مونیتورینگ محل کار و. د باید مورد ارزیابی قرار گیردافرااین  شغلی

  .فردي باشد

متخصصین ذیصالح و برخی از  اپراتورها،از جمله مسئول فیزیک بهداشت،  ي پرتودهیها سامانهپرتوکاران   2.3.8

باید تجهیزات  در معرض تابش پرتو قرار دارندشده کنترل  نواحیروزمره در  طور بهکه  پشتیبانی پرتوکاران

  .مونیتورینگ فردي داشته باشند

ونی مورد تایید واحد قانمراکز باید از  )یا فیلم بجTLDبه عنوان مثال دزیمتر ( تجهیزات مونیتورینگ فردي 3.3.8

   .قرائت شوند تهیه و توسط آن مرکز

  .د و در صورت نیاز به واحد قانونی گزارش شودونتایج اندازه گیریهاي مونیتورینگ فردي باید ثبت ونگهداري ش 4.3.8

انجام  باید ارزیابی از مقدار دز دریافتی فرد مسئول فیزیک بهداشت ،دزیمتر یکی از افراد گم شود صورتی که در 5.3.8

ترین راه براي ارزیابی دز  معموال مطمئن. پرونده دزیمتري آن شخص ثبت و نگهداري نماید را در و مدارك دهد

در شرایطی  می باشد، بویژه دزیمتري محیطی استفاده از نتایج پرتوگیري همکاران یا میزانیک فرد، استفاده از 
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مبنایی براي  ران به عنوانممکن است روش استفاده از دزهاي همکا مداوم فعالیت پرتوي ندارد طور بهکه فرد 

 .ارزیابی دز آن فرد، بهتر باشد

 

  پرتوکارانآموزش  4.8

و در کند هاي مربوطه تامین  دستورالعمل آموزشی، تجهیزاتی و فنی را براساس  نیازهاي  دارنده پروانه باید کلیه  1.4.8

  .دهد قرار اختیار پرتوکاران 

هاي الزم را به نحوي  ها و راهنمایی ها اطالعات، آموزشدارنده پروانه باید مطمئن شود که پرتوکاران و اپراتور 2.4.8

  .هاي ایمنی باشند دریافت نمایند که قادر به فعالیت بر اساس الزامات مکتوب و مشخص و دستورالعمل

  .طور منظم تقویت و بروز رسانی گردد پرتوکاران باید بهحفاظت پرتوي  سطح دانش 3.4.8

  .منظم انجام گیرد طور به اران بایدپرتوکسطح دانش حفاظت پرتوي بررسی ساالنه   4.4.8

زه وارد، کارگیري پرتوکاران تا هاي سازمانی، یا به در نتیجه تغییر سمت کهافرادي فرایندي ایجاد شود باید   5.4.8

  .دارند هاي ضروري را دریافت  آموزشکنند،  می شروع به فعالیت پرتوي

پیش بینی گردد و به اجرا گذاشته  پرتودهی مانهسادر  بایددر تمامی سطوح  پرتوکارانبرنامه بازآموزي آموزش   6.4.8

  .شود

با دارنده پروانه براي  کننده تامینهایی که بر اساس همکاري بین سازنده یا  عالوه بر آموزش براي پرتوکاران 7.4.8

  .در دستور کار قرار گیردنیز  آموزش حفاظت در برابر اشعه ،گردد فراهم می پرتودهی سامانهاندازي ایمن  راه

آن میزان پرتوگیري خود و  که با هاي مناسب العمل عکس داشتن به آنهاسازي  آگاهید با ،پرتوکاران زشآمو در 8.4.8

  .در دستور کار قرار گیرد دیگران را به حداقل برسانند

حفاظت پرتوي و مخاطرات منبع پرتو  خصوص باید در ،مین پیمانکاران خارجیمستخددر صورت استفاده از  9.4.8

   ).آموزش داده شود به آنها و درصورت امکان در سایت( م گیرداطالع رسانی الزم انجا

داده شود به ي حفاظت در برابر اشعه ها دوره در قالب آموزش پرتوکارانبه  هایی از موضوعاتی که باید نمونه 10.4.8

  :شرح زیر است

 ماهیت و طبیعت پرتوهاي یونساز) الف(

 قوانین و مقرارات ملی و داخلی  )ب (

  رتوکارانهاي مسئولین و پ مسئولیت  )ج (

  شود خطراتی که درنتیجه چنین پرتوگیري متوجه سالمتی می  )د (

  )نظیر زمان، فاصله و حفاظ(هاي حفاظت در برابر پرتوگیري  اصول پایه و روش  )ه (

  گیري هاي تابش و واحدهاي اندازه گیري میدان اندازه   )و (

  عالئم، پیامها و هشدارها   )ز (

 .اقداماتی که در وضعیت اضطراري باید انجام شود  )ح (

 

 ل دسترسی بازدید کنندگانکنتر 5.8

دارنده پروانه براي اطمینان از اینکه حفاظت پرتوي مناسب انجام گرفته است باید ترتیبی اتخاذ نماید که  -

تحت کنترل باشد و قبل از اینکه این افراد وارد منطقه کنترل  ،پرتودهی دسترسی بازدیدکنندگان به سامانه

  .را دریافت کرده باشندهاي الزم  شده شوند، اطالعات و راهنمایی

هاي  مطمئن گردد که در قسمت ورودي بازدیدکنندگان به منطقه تحت نظارت، کنترلباید دارنده پروانه  -

 .هاي مناسب نصب گردیده است گیرد و در این نواحی عالمت الزم انجام می
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  هاي پزشکی  مراقبت 6.8

هاي پزشکی کارکنان در  معاینه و آزمایش دستورالعمل"د مطمئن شود با استناد به مدرك دارنده پروانه بای 1.6.8

معاینات پزشکی براي پرتوکاران انجام گرفته و موارد زیر  ،"اي مراکزکار با پرتوهاي یونساز وتاسیسات هسته

  :اند لحاظ گردیده

 و فرم گواهی سالمت کارکنان 2و  1هاي شماره  و تکمیل فرم آزمایشات پزشکی بدو استخدام  )أ 

  .انجام گیرد پرتوکاران از استخدام قبل ،دستورالعمل مذکور

سالی که و فرم گواهی سالمت کارکنان  2و  1هاي شماره  و تکمیل فرم انپرتوکاراي سالمت  دوره بررسی  )ب 

و یا اگر وضعیت پرتوگیري یا وضعیت  بار براي پرتوکاران گروه ب یکو گروه الف براي پرتوکاران  بار دو

 .شتر انجام گیردسالمت ایشان ایجاب نماید به دفعات بی

در و فرم گواهی سالمت کارکنان  2شماره   و تکمیل فرمآزمایشات پزشکی بازنشتگی و یا خاتمه کار   )ج 

 .گیرد موقع بازنشستگی ویا اتمام فعالیت انجام 

میزان دز دریافتی پرتوکاران از تجاوز  هنگام 3و  2، 1هاي شماره  آزمایشات ویژه پزشکی و تکمیل فرم  )د 

  .گیرد انجام زمان وقوع سانحه  یا درو  حد دز

 

 ایمنی در حمل و نقل مواد پرتوزا - 9

  حمل و نقل مواد پرتوزا 1.9

دارنده پروانه باید در حین عملیات مرتبط با حمل و نقل، فعالیت خود را با تمامی الزامات حفاظت در برابر اشعه  9.1.1

  .مطابقت دهد "ضوابط ترابري ایمن مواد پرتوزا"موضوع مدرك 

بهتر است که مسئول فیزیک بهداشت و  است،که چشمه پرتوزا در حوزه مسئولیت دارنده پروانه  در مدت زمانی 9.1.2

 . یا نماینده وي محموله پرتوزا را همراهی نماید

  

 دریافت مواد پرتوزا 2.9

جهت را  زیرمدارك و مستندات مرتبط با موارد  ،مواد پرتوزا اقدام به دریافتقبل از هرگونه دارنده پروانه باید  1.2.9

  :به واحد قانونی ارائه نمایدمربوطه  ذ مجوزاخ

  هاي پرتوزا نوع رادیوایزوتوپ، تعداد و پرتوزایی هریک از چشمهمشخصات محفظه چشمه پرتوزا شامل ) الف(

 شود نشتی هم می آزموني عملکرد که شامل ها آزمونمشخصات چشمه پرتوزا و   )ب (

 )در صورت لزوم(کننده صادرگواهی موافقت کشور   )ج (

 Bهاي نوع  فقت براي کانتینرگواهی موا  )د (

 جانبه در جایی که ضروري استجزئیات مربوط به هرنوع از مالحظات ضروري شامل مجوزهاي چند  )ه (

وسیله  همدارکی که باید قبل از ارسال محموله به دارنده پروانه ب(یک نسخه از کپی مدارك حمل و نقل   )و (

 .)فاکس یا پست الکترونیکی ارسال گردد

کننده، تامین  د، اجازه دهد کهوبرآورده ش 1-1-9بند  د قبل از اینکه تمام الزامات ذکر شده دردارنده پروانه نبای 2.2.9

   .محموله را ارسال نماید

  .در خواست رسمی خود را به واحد قانونی ارائه نمایندکننده و دارنده پروانه باید هر دو تامین  3.2.9

 . است تامین کنندهبا  ورودي کشور هر نقطه از مرز مسئولیت محموله از نقطه اعزام تا رسیدن به 4.2.9

  است دارنده پروانهاز مرز ورودي کشور تا رسیدن به سامانه پرتودهی بر عهده مسئولیت محموله  5.2.9
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دارنده  بر عهده ي آنها ، نگهداري و بارگذاري چشمهي پرتودهیها سامانهاز نقطه ورود به  مسئولیت محموله  6.2.9

   .است پروانه

وانه در خصوص زمان و نحوه چشمه و دارنده پر کننده تامین انتقال محموله بیندر  الزم هماهنگیست االزم   7.2.9

واحد قانونی  و مجوزهاي الزم از شودبرقرار  ي پرتودهیها سامانهکننده تا به سایت از تولید انتقال منابع پرتو

  .اخذ گردد

  :گردد لحاظباید  )با توجه به نوع منبع پرتو(درصورت نیاز مالحظات زیر  8.2.9

جایی  هاي باالبر، که در حین جابه دار و دستگاه هاي جرثقیل نظیر کامیون ،جایی تدارك تجهیزات ویژه جابه)الف(

 هاي نقلیه مورد نیاز است جایی بین وسیله محموله از حالتی به حالت دیگر و یا در جابه

 کنترل میزان آهنگ دز براي محموله یا کانتینر  )ب (

اقی به محموله یا کانتینر و جایگزینی آنها در صورتی که آسیب جایی الص هاي ویژه جابه کنترل برچسب  )ج (

 .دیده و یا ناخوانا باشند

صورت ایمن به وسیله نقلیه بسته شده و برچسب زنی وسیله نقلیه  اطمینان از اینکه محموله یا کانتینر به  )د (

 .طور صحیحی انجام گرفته است به

هاي شبانه  ایی بویژه در تاخیرها و یا توقفج محموله درحین جابه تمهیدات الزم در خصوص امنیت   )ه (

 . شده است بینی پیش

  

 ارسال مواد پرتوزا 3.9

هاي پرتوزا را پس از دریافت محموله مواد پرتوزاي  ها حاوي چشمه ها یا کانتینر محموله الزم استدارنده پروانه 

هاي پرتوزاي  و یا حاوي چشمه ها یا کانتینرها ممکن است خالی این محموله. باز گرداند کننده تامینبه  ،جدید

  .باشند مصرفی

  

  هاي خالی محموله 4.9

  :مالحظات زیر را مد نظر قرار دهد دارنده پروانه باید ،هاي خالی محموله در فرایند عودت

گیري  داخل و خارج بسته یا کانتینر را به لحاظ آلودگی کنترل و آهنگ دز در مناطق یاد شده اندازه) الف(

پس از انجام  .روي سطح و یا ماده پرتوزایی در کانتینر وجود نداردکه آلودگی  شود نماید تا مطمئن

 .گرددخالی تلقی  می تواندیاد شده کانتینر یا محموله  يها  بررسی

پس از  هستند،هاي پرتوزا داخل بسته یا محموله  هاي حمل و نقل که مرتبط با چشمه تمامی برچسب  )ب (

 .اشته شوندبرد محموله و خارج کردن چشمه دریافت

و پس از اینکه مطمئن شد محموله در وضعیت مناسبی است، براساس  کندکانتینر یا محموله را کنترل   )ج (

 .، آنرا محصور نمایداچشمه پرتوز تامین کنندههاي تهیه شده توسط  دستورالعمل

 .نمایدسطح خارجی محموله یا کانتینر الصاق  برچسب مناسب بر  )د (

یک از مراحل نقل و انتقال، مسیر حرکت محموله و مسئولیت هر  ،پرتوزاچشمه  کننده تامین هماهنگی با  )ه (

و در صورت نیاز مجوزهاي گزارش آن را به واحد قانونی ارسال  تهیه وتاریخ پیشنهادي ارسال محموله را 

 .نمایدالزم را اخذ 

 

 که درحال استفاده نیستند ییمنابع پرتوزا 5.9

الزم جهت تعیین  يها پیگیريباید  ،بدون استفاده در اختیار داردچشمه پرتوزاي دارنده پروانه در صورتی که 

آن واگذاري ها،  پسمان چشمه ،ها ارائه برنامه و محل نگهداري چشمه قبیل از دون استفادهي بها شمهچتکلیف 
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را به  گزارش آنو دهد مجوز از واحد قانونی و یا عودت آن به کشور سازنده را انجام /پروانهبه سایر مراکز داراي 

  .نماید اخذواحد قانونی  واحد قانونی ارسال و در صورت لزوم مجوزهاي مربوطه را از

 

  )شده ضعیف( مصرف شدههاي پرتوزاي  عودت چشمه 6.9

دارنده پروانه باید اطالعات زیر را براي  داده شوند،عودت قرار است چشمه پرتوزاي مصرف شده  که در صورتی 1.6.9

  :راهم آوردها ف ها یا کانتینر ستههریک از ب

 ها نوع رادیوایزوتوپ، شماره سریال و میزان پرتوزایی چشمه)الف(

 آنهاي نشتی ها آزمونشامل  ،ي پرتوزاها مشخصات چشمه  )ب (

 فرم ویژه گواهی مجوز   )ج (

  تشریح کانتینر  )د (

  Bهاي نوع  گواهی مجوز براي کانتینر  )ه (

هاي چندجانبه  که شامل موافقت جزئیات مربوط به هر گونه تدابیر ویژه و الزامی در جایی مورد نیاز است  )و (

 .باشد می

کننده  مدارکی که بوسیله فکس یا پست الکترونیکی به دریافت(یک نسخه کپی از مدارك حمل و نقل   )ز (

 .)ارسال شده است

اي مبنی برآمادگی براي پذیرش محموله دریافت  تاییدیهمحموله  کننده از دریافت تا زمانی کهدارنده پروانه   2.6.9

  .دام به ارسال محموله نمایدنباید اق ،نکرده

کننده محموله باید بر سر موضوع مسیر حرکت محموله و مسئولیت هریک از مراحل  دارنده پروانه و دریافت 3.6.9

  .سفر به توافق برسند

مسئولیت محموله از نقطه شروع ارسال آن تا رسیدن به مرز ورودي کشور مقصد برعهده  ،به صورت معمول 4.6.9

کلیه اقدامات الزم . کننده است حمل و نقل آن از مرز ورودي تا مقصد برعهده دریافتدارنده پروانه و مسئولیت 

  . طور مناسب توسط هر دو بخش از قبل پیش بینی شده و به تایید واحد قانونی برسد باید به

  :به منظور آماده سازي محموله براي ارسال، دارنده پروانه باید 5.6.9

کننده را کنترل نماید،  جزئیات مدارك مربوط به دریافت دهد وار ي پرتوزا را در داخل کانتینر قرها چشمه  ) أ(

  .ها حتما در مدارك حمل و نقل ذکر شده باشند به عنوان مثال شماره سریال

 کندچشمه پرتوزا ارائه شده، محموله یا کانتینر را کنترل  کننده تامینهایی که توسط  بر طبق دستورالعمل  )ب (

  .طور ایمن بسته بندي کند و آن را به استیت مناسبی و مطمئن شود که جایگاه آن در وضع

و مطمئن شود که هیچگونه آلودگی به  کندمحموله یا کانتینر را به لحاظ آلودگی کنترل  جداره بیرونی  )ج (

  .استمواد پرتوزا وجود نداشته و محموله براي ارسال مناسب 

. حمل و نقل را روي آن نصب نماید هاي مناسب و برچسب کند آهنگ دز روي محموله یا کانتینر را کنترل  )د (

ي پرتوزایی که در داخل محموله ها هایی مرتبط با چشمه نباید از برچسب ،پس از رسیدن محموله به مقصد

  .دوباره استفاده شود هستندیا بسته 

 .فرم حمل و نقل را تکمیل نماید  )ه (

  :رت لزوم تمهیدات الزم اتخاذ گرددباید براي موارد زیر در صو 6.6.9

و یا اي  نظیر حمل دریایی به حمل جاده ،از یک روش حمل به روش دیگر جایی درحین جابه که مواردي  ) أ(

 . دار و غیره باشد نیاز به تجهیزات ویژه نظیر جرثقیل، کامیون با جرثقیل چنگک ،بین وسایل نقلیهیی جا جابه

طرز  هچنین وسیله نقلیه بطور ایمن به وسیله نقلیه بسته شده و هم اطمینان از اینکه محموله یا کانتینر به  )ب (

 .زنی شده است صحیحی برچسب
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 .هاي اطراف محموله کنترل شده است لبه  )ج (

تامین شده  ،شود جایی بویژه در مواقعی که با تاخیر و یا توقف شبانه مواجه می امنیت محموله در حین جابه  )د (

 .باشد

 "تحویل مواد پرتوزا"با بخش قبلی ایسه قچشمه پرتوزا در م کننده تامیندر این وضعیت نقش دارنده پروانه و 

  .ولی الزامات همان است  شود، معکوس می

  

  ي پرتوزاها بارگذاري و تخلیه چشمه 7.9

 سامانهو یا ارسال آنها از  ي پرتودهیها سامانههاي پرتوزا هنگام ورود آنها به  عملیات بارگذاري و تخلیه چشمه 1.7.9

تمهیدات حفاظت در برابر اشعه موثري در  ،لذا. ندشو صورت بالقوه عملیات پرخطري محسوب می ، بهپرتودهی

در سایت قرار دارند  ها ي پرتوزا هنگامی که چشمهها مسئولیت ایمنی چشمه. این زمینه باید در نظر گرفته شود

  .استبا دارنده پروانه 

ه و توسط تیم باید توسط مراکز دارنده پروانه مربوط ي پرتودهیها سامانهي پرتوزاي ها بارگذاري و تخلیه چشمه 2.7.9

  .تخصصی این کار صورت بگیرد

ممکن است میزان دز دریافتی افراد از دز دریافتی آنها در  ،ي پرتوزاها در طی فرایند بارگذاري و تخلیه چشمه 3.7.9

هاي بارگذاري و تخلیه  دارنده پروانه باید ضمن ارزیابی دستورالعمل ،لذا .شرایط کار عادي تجاوز نماید

 دستیابیهرچه کمتر قابل که میزان پرتوگیري افراد ضمن رعایت اصل  ینان حاصل کنداطم ،ي پرتوزاها چشمه

)ALARA (به حداقل ممکن کاهش یابد.  

ي ها دارنده پروانه جهت اطمینان از ایمن بودن شرایط، باید تمام خطرات مرتبط با بارگذاري و تخلیه چشمه 4.7.9

براي هاي مکتوب  دستورالعمل ،مال وقوع آن وجود داردکه احت اي حادثههر نوع  و براي کندرا ارزیابی  پرتوزا

  . کنددر هریک از آن شرایط تهیه  اقدام اضطراري

هاي کنترل  سیستمباید خصوصیات فنی  ،ي پرتوزاها دستورالعمل عملیات بارگذاري و تخلیه چشمهدر تهیه  5.7.9

 .سامانه لحاظ گردندایمنی 

 

 وزاها ي پرت و پسمان چشمه پرتودهی سامانهبرچینش  8.9

  :نه باید اطمینان دهد که، دارنده پرواي پرتودهیها سامانهپس از پایان عمر مفید 

  .ها و تجهیزات قبل از پسمان یا فروش، آلودگی نداشته باشند ساختمان -

و یا پسمان شوند کنترل و داده شوند ارجاع  کننده تامینهاي پرتوزا قبل از اینکه به  روي تمام چشمهر ب -

 . ام گرفته استحسابرسی الزم انج

 . پسمان گردیده است ،هرگونه ضایعات پرتوزاي ناشی از رفع آلودگی  -

 

  دستورالعملهاي داخلی 9.9

نظیر وجود دارد،  حتمال پرتوگیري بالقوه براي آنهاافرادي که اتمامی  بهداخلی ي ها لدستورالعماست الزم  1.9.9

  :دنباید داراي حداقل الزامات زیر باش اه لو این دستورالعم شود آموزش دادهاپراتورها و سایر پرتوکاران 

 .ایمنی براي کاهش هرچه بیشتر خطرات و حاوي نکات ي پرتودهیها سامانهدر  کار یادآور ماهیت خطرات)الف

 .مقابله با شرایط اضطراري يها لدسترسی به دستورالعم نگهداري و محلارجاع به   )ب (

 ي مسئول فیزیک بهداشت و شخص مسئول اه تسازمانی که شامل نقش، وظایف و مسئولیوظایف ح یشرت  )ج (

 ،ایمن راه اندازي شده است به روش پرتودهی سامانهاطمینان از اینکه  کار و نحوه اندازي و دستور روش راه  )د (

 :استکه شامل موارد زیر 
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 ي ها لقف و کنترل، جهت اطمینان از اینکه ها آزمون يها لها و دستورالعم شرح و برنامه زمانی بازرسی

 .کنند صحیح کار می طور بهتابش دهنده مرتبط با  يیمنی و اجزاا همبند

 و دستورالعمل مقابله با  است در ایستگاه کنترل در دسترس ي کاريها لالزام به اینکه دستورالعم

 .مناسب قرار داده شده است در نواحی واضح طور بهشرایط اضطراري 

دزیمتري مناسب  ياز ابزارها ،گردندمیشده ترل کنناحیه  روش اطمینان از اینکه کلیه افرادي که وارد   )ه (

 .شود میو نتایج مونیتورینگ آنها ثبت و نگهداري  کنند میاستفاده 

 و یا به کننددهنده استفاده  توانند از تابشاینکه فقط اپراتورهاي تایید صالحیت شده می روش اطمینان از   )و (

کلیدهاي کنترل در اتاق حاوي سیستم کنترل  یهکار با تعب انجام این. دسترسی داشته باشند اتاق کنترل

 ي موثر کنترل و محدود سازي دسترسی افرادها شاندازي و یا سایر رو دهنده، کلیدهاي کنترل و راه تابش

 .استپذیر  امکان

 حاويي مکتوب ها لباید دستورالعم ،براي حالتی که در آن دستگاه یا سیستم دچار ایراد فنی شده است 2.9.9

که افراد باید در حین اقداماتی از  طرحی کلی دربردارندهاین دستورالعمل باید . شکل تهیه گرددراهنمایی حل م

اقدامات . مرتبط با منبع باشد و همچنین راه حل مشکل انجام دهندمواجهه با وضعیت نقص یا ایراد در دستگاه 

 واجد صالحیت وسط پرتوکارانباید فقط ت گیرد مییی که در محوطه تابش دهنده انجام ها تساز در حال چاره

  .انجام گیرد

نباید این کار تنها توسط یک نفر  ،ساز نیاز به ورود به اتاق پرتودهی باشد در حین اقدامات چاره صورتی که در 3.9.9

  .انجام گیرد

 

  ي پرتودهیها سامانهدر شرایط اضطراري  10.9

  ارزیابی ایمنی 1.10.9

از مراحل طراحی، ساخت، راه را در هر یک  رتودهیپ سامانه رنامه ارزیابی ایمنیبدارنده پروانه ضروري است  1.1.10.9

ارزیابی باید مشتمل بر  .به واحد قانونی ارائه کند و تهیه کند ي پرتودهیها سامانهاندازي، نگهداري و برچینش 

توانند منجر به  این اتفاقات می بینی هستند و باشد که منطقا قابل پیشحوادثی اطالعات مربوط به شناسایی 

ي ها هاي آموخته شده از حوادث در سامانه درس"بویژه باید بر اساس مالحظات  ورژانس شوندپرتوگیري ا

  .باشد "پرتودهی

  :بازبینی گردد زیرموارد هر یک  در پرتودهی سامانهبرنامه ارزیابی ایمنی ضروري است  2.1.10.9

  تغییراتی بوجود آید پرتودهی سامانهدر منابع پرتو و یا. 

  تجربه کاري یا اطالعات به دست آمده از حوادث و یا خطاهایی که منجر  که بر اساس مطرح شودمواردي

 .انجام گیرد مجدد ارزیابی ایمنی است الزم به سانحه شده

  که ممکن است یافته  اتیتغییر پرتودهی سامانههاي کاري  و دستورالعمل برنامه حفاظت در برابر اشعهدر

 .ایمنی به خطر بیافتد

  :به ثبت برساند در برنامه ارزیابی ایمنید زیر را دارنده پروانه باید موار 3.1.10.9

  سنجش میزان کارایی دفاع در عمق که بتواند از عهده حوادث مشخص برآید، سطح قابلیت اعتماد به

 .را ارزیابی نماید) استي اداري، کاري، تجهیزات و طراحی سیستم ها لکه شامل دستورالعم(سیستم ایمنی 

 نگهداري و )نکات ضعف آموزشی( ته از سوانح و اشتباهات در آموزشتجربیات عملی و درسهاي برگرف ،

 .ي ارزیابی ایمنیها برنامه

  

 



 پرتودهی  هاي ضوابط کار با پرتو در سامانه

 ایکس و الکترون گاما،

  43          :صفحه  INRA-RP-RE-000-00/00-0-Mor.1398:  شناسه شماره

    49  :کل صفحات
  صفر                                          :بازنگري

  

 

   اضطراري شرایط برنامه ریزي براي 2.10.9

رخدادها و سوانح محتمل در پیامدهاي  ،بینی هستند اتفاقاتی که منطقا قابل پیش با استناد به دارنده پروانه باید 1.2.10.9

با استناد به این  که آماده نماید،طوري جهت مدیریت سوانح را  عملیاتی برنامهو  کندرا ارزیابی  پرتودهی سامانه

  .نمایددرگیر را تا حد قابل دستیابی محدود  پرتوگیري افراد ،سازي ابعاد سوانحضمن محدود برنامه

  :حداقل شامل موارد زیر باشدهر وضعیت،  سوانح باید ضمن متمایز بودن طرح یا برنامه مدیریت  2.2.10.9

 .بینی شده آنها پیش و پیامدهايبینی هستند  شناسایی حوادث و اتفاقاتی را که منطقا قابل پیش)الف(

ي تماس ها ، شامل لیست شماره تلفندر شرایط اضطراري ي نحوه برقراري ارتباطها لدستورالعم  )ب (

 .اضطراري

 .مسئولیتهاي تعیین شده و اسامی افرادي که توانایی انجام آنها را دارند  )ج (

ي خاص، که مشتمل بر تعیین افرادي است که قادرند ضمن ایفاي ها توصیه شده براي وضعیاقدامات ت  )د (

که الزم است بر  شرایطیقطعی  شوند و تعییندار  ي مختلف از طرح را عهدهها شمسئولیت بخ ،نقش

 .تخلیه جمعی افراد انجام گیرد ي اجراییها لاساس دستورالعم

 .عملیات فوري نجات جان افراد انجام گیرد طشرایکه باید در چنین  شرایطیشرح دقیق   )ه (

 .وجود داشته باشندنحوه دسترسی به تجهیزات اضطراري، شامل لیست و مکان تجهیزاتی که باید   )و (

نحوه دسترسی به تجهیزات کمکهاي اولیه، شامل لیست تجهیزات، مکان آنها و اسامی افراد آموزش دیده   )ز (

 )حلی که قابل اجرا باشددر م( .توانند از آنها استفاده کنند که می

بازگرداندن وضعیت به حالت کار با  که براياقدام در شرایط اضطراري ي ها لنماي کلی از دستورالعم  )ح (

 .شده است تهیهشرایط عادي 

 . به راحتی قابل آموزش دادن باشند باید مختصر و مفید وهاي اقدام در شرایط اضطراري  دستورالعمل 3.2.10.9

در  ویژه باشند که در طی آن باید عملیات در برگیرنده حالتیباید یط اضطراري هاي اقدام در شرا دستورالعمل 4.2.10.9

بر اساس  مالحظات آنو  انجام گیرد کاهش پرتوگیري افراد در مجاورت سامانه پرتودهی برايشرایط اضطراري 

  .باشد اتاق پرتودهی  ورود احتمالی افراد به

ریان جراي برنامه در حیطه کاري آنها اثر داشته باشد را در جرا که ممکن است ا افرادي کهدارنده پروانه باید   5.2.10.9

و ترتیب آموزش آنها را  کندباشند به آنها اعالم  در طرح نقشی داشته صورتی که و در دهدطرح یاد شده قرار 

  .ي اضطراري آموزش و تعلیمات الزم را به اجرا گذاردها تحال و براي هر یک ازآورد فراهم 

ماه  12ي زمانی مناسب و کمتر از ها را در بازههاي اقدام در شرایط اضطراري  دستورالعملد دارنده پروانه بای 6.2.10.9

  . بازنگري نماید

تابعی از پیامدهاي بالقوه هاي اقدام در شرایط اضطراري  دستورالعملضروري است تناوب بررسی میزان کارایی  7.2.10.9

که با منابع پرتو مشابه فعالیت  ودهیي پرتها سامانهدر صورتی که در  .ي اضطراري مشخص باشدها توضعی

  .دنبازنگري گرد دستورالعملهاوجود آید، باید   هو یا درشرایط کاري مرتبط تغییراتی ب دهدرخ  اي هکنند حادث می

این تجهیزات باید . ي اولیه را فراهم نمایدها دارنده پروانه باید تجهیزات مورد نیاز شرایط اضطراري و کمک 8.2.10.9

در صورتی که  .دوبرداري و عملکرد آنها کنترل ش ي زمانی مناسب و منظم فهرستها در بازه و اي هدور صورت به

  . جایگزین شوندیا بدون تاخیر زمانی تعمیر و  ،اند و یا خراب شدهگذشته برخی از آنها تاریخ اعتبارشان 

 ویژه براي هر مورد از سوانح هب هاي مجاز خارج از سایت خدماتی و نمایندگیمراکز ارتباط با  دارنده پروانه باید از 9.2.10.9

نشانی، پلیس، مراکز بیمارستانی، مراجع  آمبوالنس، آتش ، خدماتاز جمله این مراکز. اطمینان حاصل نماید

  . هستندقانونی ملی و محلی و غیره 
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و عمل اقدام در شرایط اضطراري دارنده پروانه موظف است ضمن اجراي دستورال ، هسانح صورت رخ دادن در 10.2.10.9

رسانی  مراجع ذیصالح اطالع به و دهد انجام ي مرتبطها شرا به تمامی بخدهی اولیه، خدمات اضطراري  خپاس

  .نماید

شامل تمامی حوادث محتملی باشد که منجر به پرتوگیري قابل توجه و یا آلودگی  برنامه مدیریت سوانح باید 11.2.10.9

  :داشته باشد دوموارد زیر باید در آن وجگاما  ي پرتودهیها سامانهدر میشوند، و 

 گردد حفاظ بر نمی داخلبه  )رك( چشمه پرتوزایا مجموعه حاوي  چشمه پرتوزاوضعیتی که در آن   ) أ(

 کنده شده و در وضعیت بدون حفاظ رها شده استچشمه پرتوزا بخشی از مجموعه   )ب (

 کرده و یا خرابکاري عمدي در آن صورت گرفته است ایراد پیدا سیستم کنترل ایمنی  )ج (

 شتی داردنچشمه پرتوزا   )د (

 .است آتش سوزي رخ داده پرتودهیدر داخل اتاق   )ه (

در داخل . باشد جانشین مسئول وجود داشته پرتوکاراني ها باید اسامی و شماره تلفن مدیریت سوانح برنامهدر  12.2.10.9

  :یی به دیوار زده شده و شامل موارد زیر باشدها باید پوستر و برچسب پرتودهی سامانه

بهداشت یا فرد جایگزین دیگري که باید بالفاصله بعد از وضعیت اضطراري با  نحوه ارتباط با مسئول فیزیک  ) أ(

 او تماس گرفت

 نشانی و سرویسهاي خدمات پزشکی سازمان آتش ،نحوه تماس تلفنی با واحد قانونی  )ب (

 .مکان تجهیزات اضطراري  )ج (

 .رسی است قرار گیردراحتی قابل دست هبا برچسبی خوانا و در مکانی که ب اي هیزات اورژانس باید در قفسهتج 13.2.10.9

و سریع پس  اي هي دورها لبه فقسه آن چسبانده شود که بتوان کنتر اي گونه به باید لیست تجهیزات اضطراري 14.2.10.9

انجام داد و این اطمینان حاصل شود که تمامی موارد در لیست وجود داشته و در صورت  از تجهیزات از استفاده

 .اند نیاز جایگزین شده

د و از چگونگی وسنجیده ش اقدام در شرایط اضطراري میزان کارایی برنامه ،انورهاي مناسبمالزم است با انجام  15.2.10.9

  .عملکرد افراد درگیر و نحوه انجام وظایف آنها در وضعیت اضطراري اطمینان حاصل شود

 .با پرتوزایی پایین استفاده شود نمونه ي ي پرتوزاها چشمه در حین انجام مانور باید از  16.2.10.9

  

 سانحه طشرایدر اقدام  3.10.9

  :اتفاق بیفتد دارنده پروانه باید اي هسانح صورتی که در

  .پرتوگیري جمعی و فردي را محدود نماید  ) أ(

 .دست گیرد هآن را ب اش کنترل وضعیت به منظور بازگرداندن دوباره سایت به وضعیت اولیه  ) ب(

 
  که در عملیات مداخله شرکت دارند  کارکنانی  حفاظت 4.10.9

مالحظات مربوط به  ،عالوه بر احتمال پرتوگیريباید  ،بع پرتو گاما وجود داردکه در آنها منسوانحی در خصوص  1.4.10.9

  :استموارد زیر  شاملاقدامات فوري  .گرفته شوداحتمال آلودگی در نظر 

 .که در آن خطر وجود دارد باید تخلیه گردد اي همنطق  ) أ(

 .زم داده شودباید به افرادي که در مجاورت منطقه حادثه دیده قرار دارند بیدرنگ اخطار ال  )ب (

 .قرار گیرد ،و یا کسانی که محتمل به جراحت باشندمجروح  ادفراهاي اولیه دراختیار  کمک  )ج (

در محل سانحه حضور  ،مسئول فیزیک بهداشت نظیر شخص مسئول و ،تمامی مسئولین حفاظت پرتوي  )د (

 .داشته باشند

 .علت و همچنین گستره خطر ارزیابی و مشخص گردد  )ه (
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 افراد غیرمجازمنطقه به لحاظ ورود مجدد اطمینان حاصل شود تا گرددایجاد  هموانع مناسب اخطاردهند  )و (

 .ایمن شده است

باید دارنده  است،چشمه پرتوزا براي حوادثی که علت آنها فقدان حفاظ یا اشکال در مکانیسم حمل و نقل  2.4.10.9

  :است موارد زیر شاملاین اقدام . اقدام نماید پرتوکارانپروانه در خصوص حفاظت از مردم و 

  ساخت یک حفاظ موقتی  ) أ(

  تخلیه فوري منطقه  )ب (

 ایجاد موانع دسترسی محدودسازي با  )ج (

و مالحظات مربوط به  باشد ها لبر اساس نقشه قبلی دستورالعم باید بازگرداندن منبع پرتو به حالت اولیه 

 .ي مربوطه لحاظ گرددها لي احتمالی در دستورالعمها پرتوگیري

 
 سانحه در حمل و نقل 5.10.9

دلیل اینکه آدرس، اسامی و ه ب ،اتفاق بیفتد اي سانحهحین حمل و نقل محموله چشمه پرتوزا در  که صورتی در 1.5.10.9

جزو اولین این افراد  ،در مدارك حمل و نقل وسیله نقلیه، وجود داردگیرنده و فرستنده محموله مشخصات 

 اضطراري مربوط به چنین باید از اقدامات مرکزهر دو  .نفراتی خواهند بود که از موضوع مطلع خواهند شد

  . سوانحی کامال آگاه باشند و موضوع را باید به واحد قانونی اطالع دهند

   سانحه در حمل و نقل ضروري است مالحظات مدارك زیر مد نظر قرار گیرند در شرایط بروزجهت آمادگی  2.5.10.9

- IAEA Safety Guide TS-G-1.2 )نح حمل و برنامه ریزي و آمادگی براي اقدام اضطراري در سوا

  )نقل حاوي ماده پرتوزا

 "اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا راهنماي حفاظت در برابر" -

  

  سانحه گزارش 6.10.9

واحد اطالع ساعت پس از وقوع آن به  24در مدت زمان کمتر از را   هسانحوقوع دارنده پروانه موظف است  1.6.10.9

  .برساند قانونی

سانحه با  روز پس از 30یات سانحه را در مدت زمان کمتر از از جزئتفصیلی مکتوب و  دارنده پروانه باید گزارش 2.6.10.9

  :زیر به واحد قانونی ارائه نماید رعایت الزامات

اند، شامل نوع، تعداد و اشکال فیزیکی و  درگیر بوده در جریان سانحه اشیایی که مواد و ،شرح ابزارها  ) أ 

  .شیمیایی آنها

نست منجر به پرتوگیري شود و حوزه خطر بالقوه براي توا شرایطی که می احتمالی افراد، پرتوگیريمیزان   ) ب 

 .مردم

به وضعیت عادي  ،مواد و یا اشیا شرایط فیزیکی و شیمیایی شاملشرایط اقداماتی که براي بازگرداندن   ) ج 

 .است و یا در حال انجام انجام گرفته

مواد  ،دوباره تجهیزات که براي مقابله با هرگونه گم شدن یا سرقتیی ها لاقدامات پیشگیرانه و دستورالعم  ) د 

 .داراي مجوز اتخاذ گردیده است ویا اشیا

 .شود میهرگونه اطالعات دیگري که به نظردارنده پروانه مهم تلقی   ) ه 
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 گاما ي پرتودهیها سامانهویژه  اقدام در شرایط اضطراري يها لدستورالعم 7.10.9

  چشمه پرتوزا برطرف کردن آسیب و یا نشت 1.7.10.9

که داراي یی چشمه پرتوزاآسیب دیده یا  يچشمه پرتوزایا در اختیارگیري روش مناسب برداشت، انتقال و 

  :مد نظر قرار گیردباید الزامات کلی زیر ، اما است هانشتی است تابع شرایط خاص آن

دهنده  داراي نشتی باشد، باید استفاده از تابش IV ویا گروه IIIگروه در  چشمه پرتوزایک  صورتی که در -

و جهت حصول شرایط مطلوب و ممانعت از گسترش آلودگی و پرتوگیري شود متوقف  توسط دارنده پروانه

  .تهویه هوا متوقف گردد يها چرخش جریان آب و سیستم ،پرتوکاران

و با توجه به شرایط از  اند باید جداسازي شوند یی که تحت تاثیر قرار گرفتهها منطقه ،درصورت امکان -

درصورتی که فردي غیر از سازنده (، نصاب چشمه کننده تامینتگاه، مراکزي نظیر واحد قانونی، سازنده دس

  .درخواست همکاري شودو فرد ذیصالحی که چشمه معیوب را بازیابی نماید ) باشد

  .گردد اخذاز واحد قانونی  مربوطهمجوزهاي  براي حمل و بازیابی چشمه -

حضور  بالفاصله این کار با نظارت وباید  ،به محض اینکه تصمیم به نقل مکان چشمه آسیب دیده گرفته شد -

 .انجام گیرد شخص مسئولمسئول فیزیک بهداشت و 

 
  ي اقدامها اقدامات چاره ساز در شرایط افزایش آهنگ دز از آستانه  8.10.9

کننده چشمه، قفسه جا هدلیل خرابی سیستم جاب هگاما، در حین کار ممکن است ب ي پرتودهیها سامانهدر  1.8.10.9

هاي  چنین حوادثی ممکن است نقصوقوع علت  .از آن بدون حفاظ باقی بماندکامل یا بخشی  طور بهچشمه 

حین در  .باشدي محصوالت ها وسیله بسته هکننده چشمه و یا آسیب به قفسه چشمه بجا جابهفنی در سیستم 

  :مد نظر قرار گیرد باید ساز الزامات عمومی زیر اقدام به اقدامات چاره

  .نیستپذیر  سی به اتاق پرتودهی براي هیچکس امکاناطمینان حاصل شود که دستر) الف(

به عنوان مثال افزایش (ي محصوالت ها از احتراق محصوالت بخاطر افزایش حرارت بیش از حد بسته  )أ (

 .جلوگیري شود) تهویه

، پرتوکارانو  ایمنیحفاظت و دهی که قبال تهیه شده است به مسئولین  بر اساس دستورالعمل گزارش  )ب (

 .رسانی شود اطالع پرتودهی سامانهواحد قانونی و درصورت لزوم سازنده  ،ودهیپرت سامانهمدیر 

تعیین و  گیري آهنگ دز وسیله نشانگرهاي خارجی و اندازه هبا آزمودن آن ب چشمه پرتوزامحل دقیق   )ج (

 .مشخص گردد

، پرتودهی سامانهچشمه، اجزاي آن، طراحی سیستم ویژه حرکت ساز با لحاظ کردن  اقدامات چاره  )د (

قطعات محافظ سیار اضافی،  گیريکار به است علت بروز سانحه باشند، طالعات و شواهدي که ممکنا

میزان  اه دور با لحاظاستفاده از ابزارهاي ویژه جهت کار کردن با چشمه از راه دور یا ابزارهاي کنترل از ر

 .انجام گیرد پرتوکاران دز دریافتی

  .ام شوداقدامات با احتیاط و مرحله به مرحله انج  )ه (

  پرتوکارانپرتوگیري باالي   )و (

ریزي براي اقدام در شرایط اضطراري که در آن پرتوگیري باالي پرتوکاران و مردم در حین سانحه  جهت برنامه 2.8.10.9

  :مدارك زیر مد نظر قرار گیرند مندرج در ضروري است مالحظات ،است محتمل

 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA, General 

Safety Requirements, No. GSR Part 7, 2015. 

 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA, 

Safety Guide No. GS-G-2.1, 2007. 
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 Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency, IAEA, General Safety Guide No. GSG-2, 2011. 

 Methods for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological 

Emergency,IAEA, EPR Method, 2003 

 Planning and Preparing for Emergency Response to transport Accidents involving 

Radioadctive Material, IAEA Safety Guide, No.TS-G-1.2, 2002. 
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  پیوست

 ي پرتودهیها سامانههاي آموخته شده از حوادث در  درس

  

 گاما و الکترون ي پرتودهیها سامانههاي سوانح شدید در  ازنتایج تحقیقات و یافتهدرس آموخته شده 

مرکز پرتودهی  600گاما و بالغ بر  ي پرتودهیها سامانهمرکز  160در بیش از  1950منابع پرتو یونساز از حدود سال 

خوبی است، اگرچه تلفات و  پیشینه ایمنی این مراکز در وضعیت. کار گرفته شده اند الکترون در سراسر جهان به

د و ایمنی به خطر بیفتد وصورتی که در این مراکز سیستم از کنترل خارج ش در. جراحات شدید هم بوجود آمده است

  . تواند منجر به پرتوگیري کشنده شود هاي دز باال در عرض چند ثانیه یا دقایقی می آهنگ

  

 علل عمده حوادث 

  :سه عامل اصلی مشاهده شده استسوانح  بر اساس تجارب کسب شده در

در طراحی اولیه نقصی وجود دارد یا ابزاري بر اساس الزامات طراحی اولیه نگهداري نشده است و یا   ) أ(

 .رفت هاي جدید و تغییراتی که انجام گرفته آن چیزي نیست که بر اساس طراحی اولیه انتظارش می دستورالعمل

سیستم غیرفعال شده و یا در نتیجه اقدامات دارنده پروانه یا مدیریت سیستم جامع ایمنی بدلیل اشکال در اجزاء    ) ب(

  یا پرتوکاران سیستم غیر فعال یا کنار سیستم شده است 

طور نامناسب عمل کرده و یا تصمیمی بر اساس اطالعات  دلیل اطالعات غلط یا نداشتن دانش کافی بهه فردي ب  ) ت(

 .خالف واقع گرفته شده است

  


