
DANGER
RADIOACTIVE RADIATION

انپرتوهاي يونيزخطر تشعشع 



-NDT(Nonآزمايشات غير مخرب  destructive tests) بوسيله راديوگرافی

در اين متد ما به داخل عناصر نفوذ ميکنيم . تکنيکی است برای کنترل کيفيت در حد باال

ه آن عنصر در پزشکی، و بدينوسيله تصميم ميگيريم ک( راديوگرافی)وعکس ميگيريم ، همانند همان عکسبرداری 

برای منظور ما مناسب هست يا نه 

:برای انجام راديوگرافی در سايت دو راه موجود است

X-Rayراديو گرافی با دستگاه قابل حمل و نقل -1

(چشمه مهر و موم شده ) ايزوتوپ راديو اکتيو -2

-Xماشين های . هر دو سيستم ضررها ومنفعت های خاص خودشان را دارند Ray

حجيم هستد و در سايت های ساختمانی احتياج به نيروی برق دارند که تامين آن مشکل 

. در عوض زمانيکه از آنها استفاده نميشود بی خطر هستند. است



روی های راديو اکتيو بی نهايت کوچک هستند و احتياجی هم به نيايزوتوپ

برق ندارند

.بنابراين به راحتی قابل حمل و نقل ميباشند

ولی عيب بزرگ آنها در اينست که دائما در

حال پرتوزائی هستند که بس خطرناک است

و بايد به شدت مورد حفاظت قرار گيرند

در استانداردی که در پی ميايد مسئوليت ها و راههای ايمن کاربرد، 

نگهداری و حمل و نقل مواد راديو اکتيو بيان شده است 
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چيست ؟پرتو

از يک منبع پرتو عبارت از انرژی است که

انرژی به صورت امواج يا ذرات ريز 

در در فضا به حرکت( يونيزه شده ) باردارشده

ميايد

هميشه در اطراف ما وجود اين تشعشعات

دارند و بصورت طبيعی يا مصنوعی ايجاد 

: ميشوند مانند

و،خورشيد ، نورهای مختلف ، مواد راديو اکتي

، تلويزيونX-Rayليزر ، ماشين 

ی قابل ذکر است که ما به شکل طبيعی مقدار

ه جزئی پرتو در طول روز دريافت ميکنيم ک

قسمتی از آن برای بدن ضروری ميباشد



خصوصيات فيزيکی تشعشع

هسته ناپايدار اتم با تشعشع مداوم خود به حالت پايدار ميرسد

اين تشعشعات پرتوهای يونيزه کننده هستند 



انواع پرتوهای یون ساز



وادر مجاورت هگاماعبارتست از ميزان يونيزه شده اشعه : پرتو دهی

خيره عبارتست ازميزان پرتوهای اشعه گاما که به اجسام می تابد و در آنها ذ: مقدار دريافتی

ا يجاد ميکنددر اجسامگاماميشود و به عبارت ديگر ضايعات بيولوژيکی که آن ميزان پرتو 

تاثير بر سالمتی



ه مقدار اثر مخرب بيولوژيکی بستگی مستقيم ب-

.و زمان پرتو گيری دارد

سلول های بدن : ضايعه چگونه ايجاد ميشود -

انسان به نسبت مقدار و مدت پرتوگيری 

اين. يونيزه شده يا برانگيخته ميشوند

وظايف برانگيختگی باعث اختالل درا نجام

حياتی آنها ميگردد

ميزان اين ضايعات بستگی به مقدار انرژی -

داردکه سلول يا بافت نشست کرده است      

(  ذخيره شده است ) 

تاثير بر سالمتی



تاثير بر سالمتی هيچ يک از حواس پنجگانه انسان قادر به . 1

شناسائی پرتو های يون ساز نيستند

اثر حاد پرتو گيری بمقدار زيادبه قطع انجام. 2

وظايف حياتی اعضائ بدن و باالخره مرگ 

ميانجامد

پرتوگيری بمقدار کم ايجاد سرطان های مختل. ف 3

مينمايد

اشعه گاما بعلت قدرت نفوذ فراوانی که دارد. به 4

ت تمام زوا يای درون انسان نفوذ کرده و ضايعا

جبران ناپذيری ايجاد مينمايد



اثرات بيولوژيکی پرتوهای يون ساز

/به ميزان کم يامتوسط

بمدت طوالنی

مدت کوتاه/ به ميزان زياد اثر ژنتيکی

سوختگی. 1

حالت تهوع . 2

ناراحتی عمومی. 3

مرگ. (پرتو به ميزان خيلی زياد)4

سرطان ناشناخته



شاغلين افراد طبقه بندی شده

20 mSv / year

شاغلين افراد طبقه بندی نشده

5 mSv / year

افراد عادی

1 mSv / year

m= millميزان پرتو گيری



منطقه حفاظت شده

منطقه ای که در آن راديو گرافی انجام ميگيرد بايدبوسيله عالمت گذاری مشخص . شده و 1

کنترل شود

و اين ناحيه بايد بوسيله طناب ، پرچم يا تابلوهای زرد رنگ که عالمت سه گوش رادي2.

.در ساعت از ديگر نواحی جدا شودmicroSv 2.5اکتيو را دارد تا حد

از چراغهای چشمک زن در روز يا شب استفاده کرد و نگهبانانی دراطراف محوطه، باال، . 3

.پائين گمارده شوند که با سوت خود افراد را از ورود به محوطه کنترل شده باز دارند

راههای ورود به محوطه بايد بسته شوند. و با تابلوهای راديو اکتيو مشخص شوند4

حفاظت



عمليات راديوگرافی به روش ايمن

.روش اجرائی کار بايد نوشته و قبل از شروع کار آماده شود1.

اين روشها بايد شامل وقوع احتمالی حوادث پيش بينی نشده نيز باشد. 2

نجام فرد مسئول تامين حفاظت کارکنان در مقابل اشعه منصوب شده و حاظر وناظر بر ا3.

کار باشد

اجازه کار صادر شده باشد4.

کار در کوتاه ترين زمان ممکن انجام شود5.

بوسيله عالئم، طناب، تابلو مشخص شده microSv/h 2.5محوطه عمليات تا شعاع 6.

باشد

تابلوهای هشدار دهنده نصب گردد    7.

حفاظت



اجازه کار1.

کوتاهترين زمان ممکن2.

محوطه کنترل شده3.

عالئم هشدار دهنده4.

نظارت5.

وسائل استحفاظی6.

داشتن برنامه کار7.

.8UV, FLAME DETECTORS

انجام کار به روش ايمن

حفاظت



وبرچسب زنی و نگاهداری مواد راديو اکتي

مواد کليه وسائل و بسته های حاوی مواد راديو اکتيو بايد با برچسب مخصوص

مشخص شوند(سه گوش )راديو اکتيو 

.محلهای نگاهداری بايد به شکلی کامل ساخته شوند

يا جعبه ( Bomb pits)برای مثال جعبه های بسيار محکم در محوطه ای محصور و محيطی دور دست

ر های بسيار محکم و عايق بندی شده در محوطه ای تا حد ممکن دور از کارکنان و نفرات عادی در زي

.زمين ساخته شود

1microSv/hبرای مردم عادی pitاز دهانه  10cmسطح تشعشع به فاصله 

  2.5microSv/hبرای کارکنانpitاز دهانه  10cmسطح تشعشع به فاصله

نگاهداری



1microSv/h 2.5microSv/h 7.5microSv/h

جابجائی، حمل و نقل و نگاهداری



وظايف پيمانکاران راديوگرافی

:معرفی نماينده ای به بخش ايمنی جهت هماهنگی و بعهده گرفتن مسئوليت های زير•

.........زمان عمليات، پرميت، اطالع رسانی و: عمليات هماهنگی شامل •

مسئوليت ا نجام سالمت کليه اعمال راديوگرافی و اعتبار وسائل و تجهيزات•

مطابق با دستورالعملهامسئوليت حمل ونقل و کاربرد صحيح وسائل وتجهيزا ت•

ادثه اين مورد ح) رسيدگی به هر گونه تابش بيش از حد مجاز به ا فراد و اطالع رسانی به بخش ايمنی •

(تلقی ميگردد که بايد برگ حادثه تنظيم گردد

نگهبانان، چراغ چشمک زن، نوار خطر، عالئم، سوت، چراغ: وسائل و نفرات الزم جهت کنترل محيط •

...قوه، و

•

Radiation Protection Advisor= RPA



کنترل تمام زوايای محوطه راديوگرافی جهت اطمينان از تخليه کامل افراد•

از سازمان Film Badgeبايد دارای ( Classified Personnel)تکنيسين های راديو گرافی •

IAEO)انرژی اتمی ايران  = Iran Atomic Energy Organization )باشند

باشند Pocket Dosimeterبايد دارای (Classified Personnel)تکنيسين های راديو گرافی •

که در پايان هر روز مقدار پرتوی را که دريافت کرده اند چک نمايند

وظايف پيمانکاران راديوگرافی



.از انجام راديوگرافی مطلع  ميشود( RPA) سوپروايزر ايمنی توسط نماينده پيمانکار•

صورت ميگيرد که درآن محل وزمان ( Notification) اين اطالع رسانی توسط يک فرم•

يک طرح . راديوگرافی، قدرت چشمه و شعاع محوطه ای که بايد حفاظت شود ذکر ميگردد

.ساده که کروکی محل را نشان دهد نيز ضروری ميباشد

را بررسی مينمايدPTWسرپرست ايمنی •

سرپرست ايمنی بايد مطمئن شود که پرميت•

ديگری برای همان محوطه وهمزمان صادر

نشده باشد

شود Gas testمحوطه بايد •

وظايف سرپرستان ايمنی



2.5microSv/hشعاع محوطه ممنوعه  تا •

چک  شودSurvey Meter))با  راديو متر

عالمات هشدار دهنده، چراغهای چشمک زن، •

چک شوند......  تعداد نگهبانان،و

زوايا، گوشه وکنار وطبقات محوطه کنترل•

يه شده دقيقا مورد بازرسی قرارگيرد تااز تخل

کامل افراد مطمئن شد

بين سرپرست ايمنی بايد از مسير حرکت دور•

راديو اکتيو مطلع شود و از خروج آن از 

بعد از Bomb Pitپااليشگاه يا برگشت به 

خاتمه کار مطمئن شود

UV, Infra Red, Gas Detectorsدستگاههای 

بايد از مدار خارج شوند

وظايف سرپرستان ايمنی



توقف آن. دوربين از محل نگاهداری مستقيم به محل راديو گرافی حمل ميشود•

در پارکينگ عمومی يا در ميان افراد يا حمل دستی آن بين افراد ممنوع است

پی گيری معاينات پزشکی افراد عادی يا کارکنانی که در معرض پرتو زياد•

برگ حادثه فراموش نشود. قرار گرفته اند

پزشک صنعتی افراد عادی و کارکنانی را که توسط سرپرست ايمنی معرفی•

قرار ميدهد و برای آزمايشات به مراکز پزشکیشده اند مورد مراقبت پزشکی

اعزام ميدارد

وظايف سرپرستان ايمنی

وظايف پزشک صنعتی



نتيجه گيری

اصول حفاظت در مقابل اشعه

با رعايت اين سه اصل اثرات سوء پرتو را به حداقل برسانيم

زمان پرتو دهی را کوتاه کنيد      . 1

فاصله منبع انرژی را با افراد تا حد ممکن افزايش دهيد. 2

سپر حفاظتی مناسب را بين منبع و افراد قرار دهيد. 3



While 

RADIOGRAPHY

KEEP AWAY !

نتيجه گيری

از محل دور شويددر هنگام راديو گرافی تا ميتوانيد



جداول و اصطالحات فنی

Classified personnel

تمام سوپروايزرها و تکنيسين های راديوگرافی که دارای 

Film badgeاز سازمان انرژی اتمی ايران هستند

Unclassified personnel

هستندFilm badgeمردم عادی و کارکنان پااليشگاه که فاقد 



microrem/ h 1.0 10 100 1000

millirem/h 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 1000

rem/h 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100

microSv/h 0.01 0.1 1.0 10 100 1000 10000 100000

milliSv/h 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 1000

Sv/h 0.001 0.01 0.1 1.0

2.5 microSv/h = 0.25 millirem/h

 Roentgen & Sievertجدول تبديل واحد 

درجه بندی شده باشد remچنانچه راديومتر بر اساس 

فرمول مقابل را بکار ببريد



گاریتقسيم بندی و محاسبه نواحی کار در عمليات پرتو ن

چشمه

ناحيه ممنوعه

2 milliSv/h Max.

هناحيه کنترل شد

2milliSv/h – 7.5microSv/h

ناحيه تحت نظارت

7.5microSv/h – 2.5microSv/h

A = Ci

Ir 192محاسبه فاصله برای 

به متر

منطقه آزاد

1.6 A

26

44

A

A



پرميت راديوگرافی

OASIS

نمونه



پرميت راديوگرافی



پرميت راديوگرافی



پرميت راديوگرافی



نگاهی از نوع ديگر 

اند و هم مواد راديو اکتيو مانند تمام عناصر ديگر در طبيعت اثری دو گانه دارد، هم ميتواند فايده برس

.ميتواند ويرانگر باشد

آب، ماده حيات را در نظر بگيريد که بدون آن زندگی وجود ندارد اما زمانيکه بصورت سيل در آمد

مهم آنست که بتوان عناصر را کنترل نمود. خانه برانداز ميشود، يا آتش

در صنايع غذائی 137سيزيم يا 60کوبالت در اين رابطه بد نيست بدانيد که از مواد راديو اکتيو مانند 

.نيز استفاده ميشود

ن آوری با استفاده از ف. مثال در گوشت مرغ و جوجه باکتری وجود دارد که ميتواند باعث بيماری شود

.هسته ای ميتوان گوشتی کامال سالم وبهداشتی داشت

.اشدهمچنين برای توليد مواد غذائی بهتر ازآن استفاده شود که بعدا احتياجی به پاکسازی آن نب

مترين محصوالت کشاورزی و دامداری با تابش پرتومواد راديو اکتيو به طريقی اصالح ميشوند که ک

موفق باشيد. آلودگی را دارند و از نقطه نظر بهداشت پاک محسوب ميگردند



Radiography Equipment

یوسايل راديو گراف



Dosimeter

یوسايل راديو گراف



یوسايل راديو گراف

کاربرد راديوگرافی 

در صنايع

مختلف جهت کنترل

کيفيت



Radiography Camera

Radiography Films

Radiography

PT & MT Testers

یوسايل راديو گراف



Thank you 

for your 

attention.


