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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

و  فعال یدرجا یپرتوده یسامانه بوم نیساخت اولبه منظور کارلوییسازی مونتو شبیه یطراح

 ییمواد غذا یبرا غیرفعال

  (1)غالمرضا ،اطاعتی -(1) *کبیر، مصطفی

 گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر1 

 

 :دهيچک
ترین ترین و وسیعدارویی، خشکبار و سایر اقالمی که نیاز به استریلیزاسیون دارند، امروزه یکی از جمله مهمپرتودهی مواد غذایی، 

صنعت کاربرد پرتوها شود در  سامانه .محسوب می  ساخته میهای پرتودهی در مقیاسبدین منظور  این مقاله  شوند.های گوناگون 

، محاسبات، هدف از اجرای این طرح سازی این سامانه منتشر شده است.در باب شبیهرهیافتی است بر ادامه مقاالتی که پیش از این 
سی ، طراحیطراحی پایه سازی،شبیه سامانه و ارزیابی مهند ساخت یک  لی )درجا( با ابعاد کوچک برای محل مح پرتودهی برای 

ست.نواتولید  ستفاده از  کد مونت اع مواد غذایی ا سبات میزان دز تجمعی، آهنگ دز،  MCNPX2.7eکارلویی در این پروژه با ا محا
تحلیلی ابعادی و سممایر مالحتممات  ، حفاظ سممازی،60-های میله ای کبالتدز معادل محیطی، پیکربندی و اکتیویته بهینه چشمممه

اند رسنجی شدهها اعتبافوتونابرد کارلویی ترسازی ها با سایر کدهای مونتفیزیکی و مهندسی درنظر گرفته شده است. نتایج شبیه

 2غیرفعال و 1فعالاسمتفاده در دو مد کاری  و سمازی آسمانپیاده ،نوآوری این پروژه در طراحی و دارای توافق بسمیار مناسمبی بودند.
 .است

 کارلوییسازی مونت، شبیه60-گاما، کبالتاستریلیزاسیون، ، درجا سامانه پرتودهی  :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

و  کسیاپرتوی ، الکترون هایباریکهساز همچون ونی یاست که در آن با استفاده از پرتوها یروش ییمواد غذا یپرتوده

وانه زدن و جکردن از  یریجلوگ ،یزمان نگهدار شی( کردن، افرالیرا به منظور سممترون )اسممتر یگاما انواع مواد خوراک

ها و یکترر باینظ رگیزنده د یها زمیکروارگانیبردن م نی. از ب]4-1[ندکنیم یدهها، پرتوآن ژهیخواص و یبرخ شیافزا

پرتوها به ماده  از انواع ینیعمل با اعمال دز مع نیتواند باشمممد. ا یم یبرنامه پرتوده کیاز جمله اهداف  زیها نروسیو

   .]5[شودیمورد نظر انجام م

                                                 
1 Active 

2 Passive 
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 نهیزم نیدر ا یشمممتریب زاتیابزار و تجه جهیو در نت ترعیوسممم یکاربردها ،یتکنولوژ نیو تجربه در ا نانیاطم شیبا افزا

ص یمعرف ص سازندگان و متخ شد. رقابت  ساخته   نهیکاراتر بلکه در زم زاتیارائه تجه نهیصنعت نه تنها در زم نیا نیو 

 . باشدیم یپرتوده یهاستمیعملکرد س یسازنهیبه

ستفاده یپرتوده یهاستمیس انیم در شمه  یگاما یپرتوده یقاتیتحق یمرکز تجار 200از  شیب یمختلف، ا صل از چ حا

Co-60 سرعت  انگریگاما ب یپرتوده یهاستمیتوسط س یدرصد بازار جهان 80داشتن  اریدر اخت زیدر سراسر جهان و ن

 6 شیافزا یکنندههیمسممهله توج نیکه هم باشممد،یم اماگ یپرتوده یهاسممتمیسمم یپرتوفرآور یباال یهاتیقابلرشممد و 

صد ستفاده از  یساالنه یدر س Co-60ا ست. برر صد باال تیفعال انگریب IAEA ریاخ یدر جهان ا س ییدر  یهاستمیاز 

 .]6[است یو محصوالت کشاورز یپزشک زاتیتجه ونیزاسیاسترل نهی( در زم%85گاما ) یپرتوده

س هیاول نهیبزرگ هز یپرتوده یهاسامانه ست تا در جا ازیرو ن نیاز ا .طلبند یرا م یهنگفت اریب سامانه  یجا یا شور  ک

سامانه ها یپرتوده صطالحاً بدان  س یگفته میا محلی پرتابل  یکوچک که ا ستفاده از  شود. ا ساخته   یهاستمیشود، 

 یایاز مزا یپرتوده یهاسممتمیسمم رینسممبت به سمما نظورم نیپرتابل به ا یگاما یهاگاما و مشممخصمماً پرتودهنده یپرتوده

 شیحداقل افزا، ساده دنیامکان نصب و برچی، بالفاصله پس از پرتوده ید پرتودهمور محصول از استفادهبسیاری نظیر 

کنترل ، گاما یپرتو یباال یرینفوذپذ لیشممده به دل یبندمحصمموالت بسممته یپرتوده تیقابلی، پرتوده یپروسممه یدما ط

در ایران  .]7[برخوردار اسمممت هابا توجه به نوع آن ییانواع و اقسمممام مواد غذا یامکان پرتودهی، پرتوده ندیراحت فرآ

ست که نیاز  شده ا ساخته  شهرکرد  شهر ایران نظیر تهران، یزد، بناب و  صنعتی در چند  سامانه های بزرگ  تاکنون تنها 

چنین سامانه دیگری نیز در آذرشهر به هم .]8[های ایران ساخته شودتمام شهر های کوچک محلیسامانهقبیل است این 

کار می کند و مشمابه )اکتیو(  فعالاین سمامانه کوچک تنها در مد  گیرد.نظور پرتودهی لپه امروزه مورد اسمتفاده قرار میم

 مدل های نوردیون کاناداست.

 : روش کار

کارلویی به منظور به دسممت آوردن سممازی های مونتت پروژه شممامل دو بخش اسمماسممی اسممت. مرحله اول شممبیهیکل

صلی و صهتع پارامترهای ا شخ شبیهیین م ست.  ستم ا سی ست آوردن سازیهای کلی  های مونت کارلویی به منظور به د

برای رسممیدن به حدود دز مناسممب برای پرتودهی مواد غذایی انجام  60-های کبالتپیکربندی چینش مناسممب چشمممه

قوانین حفاظت در برابر  مطابق با و رسممیدن به آهنگ دز معادل مجاز سممپس به منظور کاهش میزان دز پرتویی .]9[شممد

 . ]10[ها صورت گرفتسازیشبیهسازی پرتویی اشعه و حفاظ
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در ابتدا هندسه کلی سامانه طراحی شد  قرار می گیرد. ،به عنوان ورودی مرحله دوم که همانا طراحی پایه مهندسی است

وان مقادیر قابل اتکا برای ساخت ها به عنسازیسپس نتایج شبیه سازی گشت.پیاده MCNPX2.7eساز شبیه هایو در کد

 سازی در ادامه آورد شده است.های شبیهخالصه ای از اهم فعالیتبه مراحل طراحی پایه و مهندسی داده شد. 

 کارلوییشبيه سازي مونت

 تواندیم یلوگریک 10تا  2/0از  یالملل نیب یطبق اسممتانداردها برای گسممتره وسممیعی از مواد غذایی یحدود دز پرتوده

 بهینه نشیچ نییتع یبرا یمتریمحاسبات دز MCNPX ییاستفاده از کد مونت کارلو در ابتدا با پروژه نیباشد. در ا ریمتغ

شمه س یسامانه پرتوده کیدر  60-کبالت یالهیم یهاچ ش یکوچک پرتابل مورد برر سه همانگونه که . ]9[دواقع  هند

، محاسبات آهنگ دز معدل در پشت دیواره، ناحیه عبور مواد نشان داده شده است 1در شکل  سازی شدهمجموعه شبیه

ست شده ا شان داده  های تالی. غذایی، چشمه ها و نگهدارنده آنها و سقف، دیواره و پایه بتونی و نوع قرار گیری آن ها ن

د تا رسیدن به برای این منظور استفاده شد و اجرای ک dfفرض های پیشبصورت الحاقی با کارت 5مورد استفاده از نوع 

سبی سبات قابل قبول  حداقل میزان خطای ن صد( ادامه یافت.  5)کمتر از محا سهدر شامل اکت یهاهند  یهاتهیویموجود 

 بودند.  یلوکوریک 5/17و  0/15، 5/12، 0/10، 5/7، 0/5، 5/2

 
 یافتن ضخامت بهينه حفاظ. هاي دزیمتري برايمحل استقرار گويسازي و شبيه هندسه(. 1)شماره شکل

 طراحی فنی پایه

مجموعه چشمه ها و  ،شامل دو بخش داخلی و خارجی است. بخش داخلیهمانگونه که ذکر شد، اجزای فیزیکی سامانه 

و حفاظ های پرتویی اطراف  پایه بتونینگهدارنده چشمه ها است و بخش خارجی آن شامل ممرهای عبور مواد غذایی، 

ه است که از لحاظ اقتصادی ای صورت پذیرفتباشد. ذکر این نکته نیز الزم است که طراحی ها و انتخاب اجزا به گونهمی

 با معرفی اجزا نمایش داده شده است. 2نمایی از طراحی این سیستم در شکل .متوجه پروژه شودکمترین هزینه ها 
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 ها.چشمه يرياز حفاظ، سقف و محل قرار گ یبرش طول ينما (2شکل شماره )

 : جینتا

سه، زمان در معرض قرار گرفتن مواد غذا تیبا توجه به محدود تا و هند شان  ییف سبات ن شد. محا سبه واقع  مورد محا

 تواندیمنتظم م یضلع-6 یکربندیدر پ یلوکوریک 0/15 تهیویبا اکت 60-کبالت یپرتوزا یچشمه مداد 6که از  یدادند زمان

های مختلف بندیهمچنین پیکر. ]9[شدخشک با ییمواد غذا یمجاز برا یدزجذب نهیشیداشتن ب یبرا نشیچ نیتر آلدهیا

سقف از جنس شبیه های گوناگونحفاظ جانبی و  سی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج  شان سازیمورد برر ها ن

 10و  4 یسممرب و فوالد به ضممخامت ها هیال کیبا  یقیمتر بتون به صممورت تلف یسممانت 120معادل  یضممخامتدادند که 

 3سازی در نمودار شکل نتایج این محاسبات حفاظ .دیحاصل نما وارهیتواند آهنگ دز مجاز را در پشت د یمتر م یسانت

ش و پرچ اجزای فنر علت اسممتفاده از یک الیه فوالد به منظور اتصمماالت مکانیکی و امکان جونشممان داده شممده اسممت. 

ها با آن است. از یک الیه سرب هم به منظور حایل بین فوالد و بتون به منظور جلوگیری از خوردگی داخلی و نگهدارنده

 فوالد توسط آب موجود در بتون استفاده شد. 
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 متر. یسانت 120به ضخامت  وارهیآهنگ دز در پشت د راتييتغ( 3شکل شماره )

 نمایش داده شده است. 4شماره اجزای بخش داخلی در شکل 

 
 .شامل چشمه یسامانه پرتوده یداخلانفجاري اجزاي  طرحواره (4شماره )شکل 

ای است که به ترتیب از باال به پایین و نشان داده شده است، نحوه چینش بخش داخلی به گونه 4در شکلهمانگونه که 

 توانند روی هم قرار بگیرند.میعمودی، به وسیله جرثقیل 

 عبارتند از: یریقرارگ بیمجموعه چشمه و نگهدارنده چشمه ها به ترت 4 در شکل

 (5 ومینینگهدارده از جنس آلوم (4 یومینیپرکن آلومفاصله(3 ینگدارنده فوالد یفلز هیپا (2 نگهدارنده یهاهیپا (1

 مجموعه کامل طبقه دوم چشمه ها (7 60-کبالت یچشمه ها (6 60-کبالت یا لهیچشمه م یهانگهدارنده

 نشان داده شده است. 5نمایش داده شده در شکل انفجاری  طرحوارهاجزای بخش خارجی سامانه در شکل 
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 .غيرفعالو فعال  ییعبور مواد غذا هايو مجرا پایه بتونیبدنه و  ياجزا يريقرارگ بيترت (5)شماره  شکل

خود  یدر جا شودیگفته م نیکه بعد از ا ینیهستند که طبق روال مع لیشامل موارد ذ بیبه ترت یرونیب یاجزا بیترت

 :رندیگ یقرار م

 یفوالد یحفاظ داخل (6 یسرب یحفاظ داخل (5  یبتون یرونیحفاظ ب (4 یفوالد هیال (3 یسرب هیال (2  یبتون پایه (

  (10 هامحفظه چشمه و نگهدارنده چشمه (9 دز باال ییعبور مواد غذا چیمارپ (8 نییدز پا ییعبور مواد غذا چیمارپ (7

 سقف محفظه یدرپوش بتون (11 یسقف بتون

متر( و  یسانت 5.08)معادل نچیا 2، به قطر 1050 یاژیآل ومینیاز نوع آلوم چیلوله مارپ کیشونده پرتودهی مواد عبور محل

درجه است.  45آن  هیرا پوشش داده و زاو ریمس یبوده تا از ابتدا تا انتها چیپ دور 17باشد. شامل  یم متریلیم 1.2ضخامت 

 یاز ابتدا تا انتها ییکه ماده غذا یریمتر کل طول مس یسانت 14.4آن  یمتر و شعاع خارج یسانت 9.2آن  یشعاع داخل

با قطر  گرید چیمارپ کیاز داخل محفظه حفاظ  ماندهیباق فتای در باشد. یمتر م 14.054برابر است  کندیم یط یخروج

 ریمس نیغالت بپردازد. ا یبه پرتوده یتواند در کنار کانال اصلیمتر قرار گرفته است که م یسانت 12.7معادل  نچیا 5

ارف مص یبرا نیدهد و بنابرا یم هیاول چیاز چشمه نسبت به مارپ ادترشیرا به علت فاصله ز یدز کمتر زانیم یثانو چیمارپ

به صورت مورب  ستیبا یم چیمارپ ی. لوله متصل به ابتدا و انتهاردیگیقرار م هکمتر مورد استفاد یدزها یبرا ازیمورد ن

به علت عدم نشت  شوند و سپس ریسراز نییگرانش به سمت پا یرویاست که در ابتدا مواد با ن لیبدان دل نی. ارندیقرار بگ

 را انجام دهد. یبتواند محافظت مناسب ترن آ پشت یهابتون رونیبپرتو با 

 : بحث ونتيجه گيري 

سالمتی مواد غذایی و به تبع آن باعث  سطحافزایش  سامانه های پرتودهی درجای کوچک یا محلی بی تردید موجب

بسیار غنی است، لذا ساخت این گونه  با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ تولیدات مواد غذایی شود.میسالمتی جامعه 

از اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند ارزش افزوده اقتصادی باالیی را به ارمغان بیاورد. در این  سامانه ها درجا
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کیلوکوری پرداخته  30با اکتیویته  60-با چشمه کبالت پژوهش به طراحی اولیه و فنی یک سامانه پرتودهی کوچک یا محلی

با استفاده از آن می توان همزمان مواد برای این سامانه در نظر گرفته شده است که  غیرفعال و فعالو مد کاری د .شد

مالحظات ساختی و پیاده سازی  غذایی مختلف که نیاز به حدود دز مختلفی برای پرتودهی موثر دارند را سترون نمود.

  در طراحی ها به طور کامل درنظر گرفته شد.مرحله به مرحله و متوالی به عنوان قید اجرای پروژه 

 : مراجع

[1] WHO. 2000. Foodborne disease: Focus on health education. World Health Organization, Geneva. 

[2] WHO. 2008. Foodborne disease outbreaks: Guidelines for investigation and control. WHO publication, 

Geneva 

[3] Roday, S. 1999.Food hygiene and sanitation, Tata McGraw-Hill publishing company limited 

[4] Ray, B. 2004. Fundamental of Food Microbiology. CRC Press. Washington, DC 

[5] Chmielewski, A.G., Haji-Saeid, M., Radiation technologies: past, present and future, Radiat. Phys. 

Chem. 71 (2004) 17–21 

[6] ICGFI (1996). Report of ICGFI Workshop on Implications of GATT Agreements on Trade in Irradiated 

Food. International Consultative Group on Food Irradiation Document 23. IAEA, Vienna. 

[7] Gölge, E., and G, Ȕva. 2007. The effects of food irradiation on quality of pine nut kernels. Radiation 

Physics and Chemistry. 365-369. 

[8] S.R. Rafiee, E. Eftekhari-Zadeh, Y. Gholami, A review on the status and future trends of radiation 

processing in Iran, Journal of Radiation Research and Applied Sciences, Vol. 10 (4) (2017) pp. 331-337 

 يپرتابل گاما یپرتوده سامانههاي چشمه نهيهندسه به نييدر تع یدز جذب ییکارلومونت يسازهيشبکبير، مصطفی؛ اطاعتی، غالمرضا،  ]9[

 1397اي ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، بوشهر، مين کنفرانس هسته25، 60-کبالت
[10] Annals of the ICRP, Recommendation of the international commission on radiological protection, 

ICRP103, 2007 
 


