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طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و
غیرفعال برای مواد غذایی
()1

کبیر ،مصطفی* ( -)1اطاعتی ،غالمرضا

1دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک ،گروه کاربرد پرتوها

چکيده:
پرتودهی مواد غذایی ،دارویی ،خشکبار و سایر اقالمی که نیاز به استریلیزاسیون دارند ،امروزه یکی از جمله مهمترین و وسیعترین
کاربرد پرتوها در صنعت مح سوب می شود .بدین منظور سامانههای پرتودهی در مقیاسهای گوناگون ساخته می شوند .این مقاله
رهیافتی است بر ادامه مقاالتی که پیش از این در باب شبیهسازی این سامانه منتشر شده است .هدف از اجرای این طرح ،محاسبات،
شبیه سازی ،طراحی پایه ،طراحی مهند سی و ارزیابی برای ساخت یک سامانه پرتودهی محلی (درجا) با ابعاد کوچک برای محل
تولید انواع مواد غذایی ا ست .در این پروژه با ا ستفاده از کد مونتکارلویی  MCNPX2.7eمحا سبات میزان دز تجمعی ،آهنگ دز،
دز معادل محیطی ،پیکربندی و اکتیویته بهینه چشمممههای میله ای کبالت ،60-حفاظ سممازی ،تحلیلی ابعادی و سممایر مالحتممات
فیزیکی و مهندسی درنظر گرفته شده است .نتایج شبیه سازی ها با سایر کدهای مونتکارلویی ترابرد فوتونها اعتبارسنجی شدهاند
و دارای توافق بسمیار مناسمبی بودند .نوآوری این پروژه در طراحی ،پیادهسمازی آسمان و اسمتفاده در دو مد کاری

فعال1و غیرفعال2

است.
کلمات کليدي :سامانه پرتودهی درجا ،استریلیزاسیون ،گاما ،کبالت ،60-شبیهسازی مونتکارلویی

مقدمه :
پرتودهی مواد غذایی روشی است که در آن با استفاده از پرتوهای یون ساز همچون باریکههای الکترون ،پرتوی ایکس و
گاما انواع مواد خوراکی را به منظور سممترون (اسممتریل) کردن ،افرایش زمان نگهداری ،جلوگیری کردن از جوانه زدن و
افزایش برخی خواص ویژه آن ها ،پرتودهی میکن ند] .[1-4از بین بردن میکروارگانیزم های زنده دیگر نظیر باکتری ها و
ویروسها نیز از جمله اهداف یک برنامه پرتودهی می تواند باشمممد .این عمل با اعمال دز معینی از انواع پرتوها به ماده
مورد نظر انجام میشود].[5
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با افزایش اطمینان و تجربه در این تکنولوژی ،کاربردهای وسمممیعتر و در نتیجه ابزار و تجهیزات بیشمممتری در این زمینه
معرفی و ساخته شد .رقابت سازندگان و متخ ص صین این صنعت نه تنها در زمینه ارائه تجهیزات کاراتر بلکه در زمینه
بهینهسازی عملکرد سیستمهای پرتودهی میباشد.
در میان سی ستمهای پرتودهی مختلف ،ا ستفادهی بیش از  200مرکز تجاری تحقیقاتی پرتودهی گامای حا صل از چ شمه
 Co-60در سراسر جهان و نیز در اختیار داشتن  80درصد بازار جهانی توسط سی ستمهای پرتودهی گاما بیانگر سرعت
رشممد و قابلیتهای باالی پرتوفرآوری سممیسممتمهای پرتودهی گاما میباشممد ،که همین مسممهله توجیهکنندهی افزایش 6
در صدی ساالنهی ا ستفاده از  Co-60در جهان ا ست .برر سی اخیر  IAEAبیانگر فعالیت در صد باالیی از سی ستمهای
پرتودهی گاما ( )%85در زمینه استرلیزاسیون تجهیزات پزشکی و محصوالت کشاورزی است].[6
سامانههای پرتودهی بزرگ هزینه اولیه ب سیار هنگفتی را می طلبند .از این رو نیاز ا ست تا در جای جای ک شور سامانه
پرتودهی کوچک که ا صطالحاً بدان سامانه های پرتابل یا محلی گفته می شود ،ساخته شود .ا ستفاده از سی ستمهای
پرتودهی گاما و مشممخص ماً پرتودهندههای گامای پرتابل به این منظور نسممبت به سممایر س میسممتمهای پرتودهی از مزایای
بسیاری نظیر استفاده از محصول مورد پرتودهی بالفاصله پس از پرتودهی ،امکان نصب و برچیدن ساده ،حداقل افزایش
دما طی پروسممهی پرتودهی ،قابلیت پرتودهی محصمموالت بسممتهبندی شممده به دلیل نفوذپذیری باالی پرتوی گاما ،کنترل
راحت فرآیند پرتودهی ،امکان پرتودهی انواع و اقسمممام مواد غذایی با توجه به نوع آنها برخوردار اسمممت] .[7در ایران
تاکنون تنها سامانه های بزرگ صنعتی در چند شهر ایران نظیر تهران ،یزد ،بناب و شهرکرد ساخته شده ا ست که نیاز
است این قبیل سامانههای کوچک محلی تمام شهرهای ایران ساخته شود] .[8همچنین سامانه دیگری نیز در آذرشهر به
منظور پرتودهی لپه امروزه مورد اسمتفاده قرار میگیرد .این سمامانه کوچک تنها در مد فعال (اکتیو) کار می کند و مشمابه
مدل های نوردیون کاناداست.

روش کار :
کلیت پروژه شممامل دو بخش اسمماسممی اسممت .مرحله اول شممبیهسممازی های مونتکارلویی به منظور به دسممت آوردن
پارامترهای ا صلی و تعیین م شخ صههای کلی سی ستم ا ست .شبیه سازیهای مونت کارلویی به منظور به د ست آوردن
پیکربندی چینش مناسممب چشمممههای کبالت 60-برای رسممیدن به حدود دز مناسممب برای پرتودهی مواد غذایی انجام
شممد] .[9سممپس به منظور کاهش میزان دز پرتویی و رسممیدن به آهنگ دز معادل مجاز مطابق با قوانین حفاظت در برابر
اشعه و حفاظسازی پرتویی شبیهسازیها صورت گرفت].[10
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به عنوان ورودی مرحله دوم که همانا طراحی پایه مهندسی است ،قرار می گیرد .در ابتدا هندسه کلی سامانه طراحی شد
و در کدهای شبیهساز  MCNPX2.7eپیادهسازی گشت .سپس نتایج شبیهسازیها به عنوان مقادیر قابل اتکا برای ساخت
به مراحل طراحی پایه و مهندسی داده شد .خالصه ای از اهم فعالیتهای شبیهسازی در ادامه آورد شده است.
شبيه سازي مونتکارلویی
حدود دز پرتودهی برای گسممتره وسممیعی از مواد غذایی طبق اسممتانداردهای بین المللی از  0/2تا  10کیلوگری میتواند
متغیر باشد .در این پروژه در ابتدا با استفاده از کد مونت کارلویی  MCNPXمحاسبات دزیمتری برای تعیین چینش بهینه
چ شمههای میلهای کبالت 60-در یک سامانه پرتودهی کوچک پرتابل مورد برر سی واقع شد] .[9همانگونه که هند سه
مجموعه شبیه سازی شده در شکل  1نشان داده شده است ،محاسبات آهنگ دز معدل در پشت دیواره ،ناحیه عبور مواد
غذایی ،چ شمه ها و نگهدارنده آنها و سقف ،دیواره و پایه بتونی و نوع قرار گیری آن ها ن شان داده شده ا ست .تالیهای
مورد استفاده از نوع  5بصورت الحاقی با کارتهای پیشفرض  dfبرای این منظور استفاده شد و اجرای کد تا رسیدن به
حداقل میزان خطای ن سبی قابل قبول محا سبات (کمتر از  5در صد) ادامه یافت .هند سههای موجود شامل اکتیویتههای
 15/0 ،12/5 ،10/0 ،7/5 ،5/0 ،2/5و  17/5کیلوکوری بودند.

شکل شماره( .)1هندسه شبيهسازي و محل استقرار گويهاي دزیمتري براي یافتن ضخامت بهينه حفاظ.
طراحی فنی پایه
اجزای فیزیکی سامانه همانگونه که ذکر شد ،شامل دو بخش داخلی و خارجی است .بخش داخلی ،مجموعه چشمه ها و
نگهدارنده چشمه ها است و بخش خارجی آن شامل ممرهای عبور مواد غذایی ،پایه بتونی و حفاظ های پرتویی اطراف
میباشد .ذکر این نکته نیز الزم است که طراحی ها و انتخاب اجزا به گونهای صورت پذیرفته است که از لحاظ اقتصادی
کمترین هزینه ها متوجه پروژه شود .نمایی از طراحی این سیستم در شکل 2با معرفی اجزا نمایش داده شده است.
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شکل شماره ( )2نماي برش طولی از حفاظ ،سقف و محل قرار گيري چشمهها.

نتایج :
با توجه به محدودیت ف تا و هند سه ،زمان در معرض قرار گرفتن مواد غذایی مورد محا سبه واقع شد .محا سبات ن شان
دادند زمانی که از  6چشمه مدادی پرتوزای کبالت 60-با اکتیویته  15/0کیلوکوری در پیکربندی -6ضلعی منتظم میتواند
ایدهآل ترین چینش برای داشتن بیشینه دزجذبی مجاز برای مواد غذایی خشک باشد] .[9همچنین پیکربندیهای مختلف
حفاظ جانبی و سقف از جنسهای گوناگون مورد برر سی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج شبیه سازیها ن شان
دادند که ضممخامتی معادل  120سممانتی متر بتون به صممورت تلفیقی با یک الیه سممرب و فوالد به ضممخامت های  4و 10
سانتی متر می تواند آهنگ دز مجاز را در پشت دیواره حاصل نماید .نتایج این محاسبات حفاظ سازی در نمودار شکل 3
نشممان داده شممده اسممت .علت اسممتفاده از یک الیه فوالد به منظور اتصمماالت مکانیکی و امکان جوش و پرچ اجزای فنر
داخلی و نگهدارندهها با آن است .از یک الیه سرب هم به منظور حایل بین فوالد و بتون به منظور جلوگیری از خوردگی
فوالد توسط آب موجود در بتون استفاده شد.
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شکل شماره ( )3تغييرات آهنگ دز در پشت دیواره به ضخامت  120سانتی متر.
اجزای بخش داخلی در شکل شماره  4نمایش داده شده است.

شکل شماره ( )4طرحواره انفجاري اجزاي داخلی سامانه پرتودهی شامل چشمه.
همانگونه که در شکل 4نشان داده شده است ،نحوه چینش بخش داخلی به گونهای است که به ترتیب از باال به پایین و
عمودی ،به وسیله جرثقیل میتوانند روی هم قرار بگیرند.
در شکل  4مجموعه چشمه و نگهدارنده چشمه ها به ترتیب قرارگیری عبارتند از:
 )1پایههای نگهدارنده  )2پایه فلزی نگدارنده فوالدی )3فاصلهپرکن آلومینیومی  )4نگهدارده از جنس آلومینیوم )5
نگهدارندههای چشمه میله ای کبالت )6 60-چشمه های کبالت)7 60-مجموعه کامل طبقه دوم چشمه ها
اجزای بخش خارجی سامانه در شکل طرحواره انفجاری نمایش داده شده در شکل  5نشان داده شده است.
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شکل شماره ( )5ترتيب قرارگيري اجزاي بدنه و پایه بتونی و مجراهاي عبور مواد غذایی فعال و غيرفعال.
ترتیب اجزای بیرونی به ترتیب شامل موارد ذیل هستند که طبق روال معینی که بعد از این گفته میشود در جای خود
قرار می گیرند:
) پایه بتونی  )2الیه سربی  )3الیه فوالدی  )4حفاظ بیرونی بتونی  )5حفاظ داخلی سربی  )6حفاظ داخلی فوالدی
 )7مارپیچ عبور مواد غذایی دز پایین  )8مارپیچ عبور مواد غذایی دز باال  )9محفظه چشمه و نگهدارنده چشمهها )10
سقف بتونی  )11درپوش بتونی سقف محفظه
محل عبور مواد پرتودهیشونده یک لوله مارپیچ از نوع آلومینیوم آلیاژی  ،1050به قطر  2اینچ(معادل  5.08سانتی متر) و
ضخامت  1.2میلیمتر می باشد .شامل  17دور پیچ بوده تا از ابتدا تا انتهای مسیر را پوشش داده و زاویه آن  45درجه است.
شعاع داخلی آن  9.2سانتی متر و شعاع خارجی آن  14.4سانتی متر کل طول مسیری که ماده غذایی از ابتدا تا انتهای
خروجی طی میکند برابر است  14.054متر می باشد .در فتای باقیمانده از داخل محفظه حفاظ یک مارپیچ دیگر با قطر
 5اینچ معادل  12.7سانتی متر قرار گرفته است که میتواند در کنار کانال اصلی به پرتودهی غالت بپردازد .این مسیر
مارپیچ ثانوی میزان دز کمتری را به علت فاصله زیادترش از چشمه نسبت به مارپیچ اولیه می دهد و بنابراین برای مصارف
مورد نیاز برای دزهای کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .لوله متصل به ابتدا و انتهای مارپیچ می بایست به صورت مورب
قرار بگیرند .این بدان دلیل است که در ابتدا مواد با نیروی گرانش به سمت پایین سرازیر شوند و سپس به علت عدم نشت
پرتو با بیرون بتونهای پشت آن بتواند محافظت مناسب تری را انجام دهد.

بحث ونتيجه گيري :
سامانه های پرتودهی درجای کوچک یا محلی بی تردید موجب افزایش سطح سالمتی مواد غذایی و به تبع آن باعث
سالمتی جامعه میشود .با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ تولیدات مواد غذایی بسیار غنی است ،لذا ساخت این گونه
سامانه ها درجا از اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند ارزش افزوده اقتصادی باالیی را به ارمغان بیاورد .در این
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 کیلوکوری پرداخته30  با اکتیویته60-پژوهش به طراحی اولیه و فنی یک سامانه پرتودهی کوچک یا محلی با چشمه کبالت
 دو مد کاری فعال و غیرفعال برای این سامانه در نظر گرفته شده است که با استفاده از آن می توان همزمان مواد.شد
 مالحظات ساختی و پیاده سازی.غذایی مختلف که نیاز به حدود دز مختلفی برای پرتودهی موثر دارند را سترون نمود
.مرحله به مرحله و متوالی به عنوان قید اجرای پروژه در طراحی ها به طور کامل درنظر گرفته شد
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