طراحی مفهومی سیستم پرتودهی کم -دز به صورت همزمان برای دو نوع ماده غذایی با
چگالی مختلف
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چکیده
در این مقاله ،طراحی یک سیستم پرتودهی کم-دز مبتنی بر کبالت برای پرتودهی همزمان دونوع ماده غذایی با چگالی
مختلف در یک بسته محصول ارائه شده است .نحوه قرارگیری محصوال ت با چگالی  5/50 gr/cm3تا  5/7در این بسته
ها طوری درنظر گرفته شده که بهترین نسبت یکنواختی دز حاصل شود به طوری که این نسبت در کمترین و بیشترین
ارتفاع بسته (باال و پایین بسته ها)  1/7تا  2/9و در قسمت های مرکزی بسته ها  1/1تا  1/6است .میزان بهره تولید
حجمی سیستم معرفی شده ،در محدوده  5/26 m3/155kCi hrتا  5/67است .همچنین کارایی این سیستم ،در محدوده
 1 /02تا  6/52است که در مقایسه با سیستم های پرتودهی مواد غذایی موجود عملکرد قابل قبولی را نشان می دهد.
کلیدواژهها :سیستم پرتودهی کم -دز ،نسبت یکنواختی دز ،چشمه کبالت  ،65کد

مونت کارلوMCNP

مقدمه
یکی از زمینههای پرکاربرد پرتودهی ،استفاده از چشمه کبالت  65برای نگهداری یا باال بردن کیفیت مواد غذایی
است [ .]0-1اجزای اصلی یک سیستم پرتودهی گاما عبار ت است از :چشمه پرتوزای گاما نظیر  ،06Coحفاظ
پرتوی ،حفاظ چشمه (آب یا سرب) ،وسیله جابجائی چشمه (کابلهای فوالدی جهت قرار دادن چشمه در
موقعیت پرتودهی) ،سیستم جابجائی محصول (تسمه نقاله جهت انتقال محصول به اتاقک پرتودهی یا خارج از
آن) [ .]9-6یکی از سیستم های رایج پرتودهی مواد غذایی ،سیستم پالت با مسیر حرکت مستقیم حول چشمه
است .سیستم پرتودهی پالت اغلب برای پرتودهی سیب زمینی و پیاز مورد استفاده قرار می گیرد .برای اینگونه
محصوال ت ،بسته های محصول حامل هایی حجیم هستند که معموالًدر چند طبقه (یک یا چند مسیر) حول
چشمه می چرخند و قابلیت جابهجایی بستههای محصول بین سطوح با استفاده از تسمه نقالههای پیچیده وجود
دارد [ .]9-6در کارهای پیشین سیستم های پرتودهی ساده مواد غذایی و کشاورزی با استفاده از پرتوهای گاما
در محدوده دز  5/2 kGyتا  0طراحی شدند [ .]11 ،15هدف از طراحی این سیستم های ساده پرتودهی
محصوال ت غذایی با دز کم و کمترین هزینه و پیچیدگی سیستم است .بر اساس نتایج به دست آمده در بعضی
از طراحیها برای محصوال ت با چگالی باال و در اندازههای بزرگ ،نسبت یکنواختی دز ،تغییرا ت زیادی با توجه
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به ارتفاع محصول داشت [ .]11از آنجا که هدف ،طراحی ساده ترین سیستم پرتودهی مواد غذایی است ،عدم
جابجایی محصوال ت منجر به نسبت یکنواختی نامطلوبی می شود .از طرفی رسیدن به دز مورد نظر با جابجایی
محصوال ت در ارتفاع ،حول چشمه منجر به ساخت سیستم پرتودهی پیچیده و هزینه بیشتر می شود .به خصوص
زمانی که حجم محصوال ت زیاد نباشد این سیستم کارایی پایینی خواهد داشت چون باید سیستم را تا رسیدن
به حج م مناسب منتظر نگه داشت یا با حجم کمتر از ظرفیت سیستم راه اندازی کرد .همچنین دریافت دز
مناسب با استفاده از تعداد جابجایی زیاد در مقابل چشمه ،با تسمه نقاله ای با سرعت باال انجام میشود که برای
مواد غذایی با دز کم امکان عملیا ت گسسته ) (shuffle dwellرا ناممکن می سازد و لذا در صور ت نیاز به زمان
های کم پرتوگیری عملیا ت محدود و گاهی نا ممکن می شود ،به عبارتی نمی توان برای هر دزی سیستم را
راه اندازی کرد .از آنجا که نحصوال ت غذایی از نظر غذایی متنوع هستند و نمی توان محصوال ت را در نوبت
پرتودهی نگه داشت .از طرفی احداث س یستم پرتودهی کوچک و بزرگ از نظر هزینه راه اندازی اولیه تفاو ت
زیادی ندارد .لذا در این مقاله ،پارامترهایی از قبیل چگالی محصول بر اساس ارتفاع قرارگیری آنها در بسته های
پالت مورد بررسی قرار گرفتند تا سیستم پرتودهی با قابلیت همزمان پرتودهی دو نوع محصول با چگالی
مختلف امکان پذیر باشد و در نهایت بهترین سیستم بر اساس نسبت یکنواختی دز معرفی و بهره تولید حجمی
و کارایی آن معین شد.

روش کار
به منظور محاسبه مشخصه های سیستم مورد نظر شامل نسبت یکنواختی دز معرفی و بهره تولید حجمی و
کارایی ،از کد  MCNPاستفاده شد .یک فضای پرتوهی بزرگ به گونهای طراحی گردید که در راستای عمودی
 4بسته و در راستای افقی  8بسته به ابعاد  70×45×40 cm3بدون جابهجایی در طبقا ت حول چشمه در مسیر
مستقیم حرکت کنند .برای شبیه سازی چشمه ،از  347چشمه کبالت  65که در راکهایی ( C-188 MDS

 )Nordionبا اکتیویته ظاهری  055 kCiدر کپسولهای دوگانه استیل ضد زنگ استفاده شد .مشخصا ت سیستم
پالت بدون جابجایی در طبقا ت در چگالی های گوناگون جدول  1نشان داده شده است .در این سیستم،
محصوال ت دو مسیر  6متری را در هر طرف چشمه طی میکنند ،دو مسیر حول چشمه یعنی  4ردیف محصول
که در کل مسافتی  24متری را از ابتدای فرآیند پرتودهی تا پایان طی می کنند .اطالعا ت جدول شماره  ،1با
استفاده از اندازه گیری دز در نقاط مختلف هر بسته محصول برای مواد غذایی چگالیهای مختلف بدست آمده
است.
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جدول  :1مشخصا ت سیستم پرتودهی پالت در محدوده چگالی  5/50 gr/cm3تا  5/0بدون جابجایی سطوح []11
چ گالی ) ( gr/c m 3

نس ب ت ی کن و اخ تی د ز

کا رایی () %

بهر ه ت و ل ید حجم ی ) ( m 3 / 1 5 5 k Ci . hr

5/50

2/02

1/06

5/67

5/1

2/82

2/79

5/09

5/2

3/46

4/0

5/48

5/3

4/76

0/39

5/38

5/4

0/07

0/83

5/31

5/0

8/92

6/52

5/26

دیده می شود که بدون تغییر سطوح ،نسبت یکنواختی دز به خصوص در چگالیهای باال ،افزایش می یابد که
برای سیستمهای تجاری مناسب نیست.

نتایج
جهت بهبود نسبت یکنواختی دز ،در یک پالت به طور همزمان چگالی جعبههای میانی (سطوح  2و  )3و
جعبههای باال و پایین (سطوح  1و  ) 4تغییر داده شد .به عبارتی محصوال ت با چگالی باالتر تنها مسیری در
مرکز و محصوال ت با جگالی کمتر تنها مسیری در طبقا ت باال و پایین را طی می کنند .شکل  ،1یک سیستم
پالت با  4سطح و نیز یک سیستم پرتودهی  2مسیره ( 4ردیفه) را نشان میدهد .شکل  2و جدول  2نیز نسبت
یکنواختی دز بر حسب چگالی برای سطوح میانی و نیز باال وپایین را نشان میدهد .مشاهده میشود که نسبت
یکنواختی دز در محدوده چگالی  5/50 gr/m3تا  5/7در جعبههای میانی از  1/1تا  1/6و برای جعبههای پایین
و باال (سطوح  1و  )4از  1/7تا  2/9تغییر میکند و این مقادیر در مقایسه با سیستم پرتودهی تک محصوله با
یک چگالی برای رسیدن به دز یکسان بسیار مناسب تر است .شکل  3نیز تغییرا ت نسبت یکنواختی دز بر
حسب چگالی در شرایطی که چگالی محصوال ت در سطوح  1و  4با سطوح  2و  3متفاو ت است و دو نوع
محصول با چگالی متفاو ت پرتودهی میشود ،را نشان میدهد.
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شکل  :1نمایی از یک سیستم پرتودهی  2مسیره ( 4ردیفه).

The products in levels 2,3

3.5

The products in levels 1,4

3

2.5

1.5

DUR

2

1
0.5
0
0.7

0.6

0.5

0.3

0.4

0.2

0.1

0.05

)Density (g/cm3
شکل  :2تغییرا ت نسبت یکنواختی دز در سطوح باال و پایین ( 1و  )4و سطوح میانی ( 2و  )3بر حسب چگالی.
جدول  :2میزان نسبت یکنواختی دز در سطوح باال و پایین ( 1و  )4و سطوح میانی ( 2و  )3در محدوده چگالی  5/50 gr/cm3تا .5/7
چگالی )(g/cm3

نسبت یکنواختی دز در سطوح  2و 3

نسبت یکنواختی دز در سطوح  1و 4

5/50

1/1

1/7

5/1

1/12

1/77

5/2

1/16

1/92

5/3

1/21

2/14

5/4

1/27

2/36

5/0

1/33

2/6

5/6

1/4

2/70

5/7

1/6

2/9
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20
15

DUR

10
5
0
0.7

0.6

0.4
0.5
)Density (g/cm3

0.3

0.2

0.1

0.05

)(Density 0.05 in levels 1,4 & other density in levels 2,3
(Density 0.1 in levels 1,4 & other density in levels 2,3)+2
(Density 0.2 in levels 1,4 & other density in levels 2,3)+4
(Density 0.3 in levels 1,4 & other density in levels 2,3)+6
(Density 0.4 in levels 1,4 & other density in levels 2,3)+8
(Density 0.5 in levels 1,4 & other density in levels 2,3)+10
شکل  : 3تغییرا ت نسبت یکنواختی دز بر حسب چگالی با دو نوع محصول با چگالی متفاو ت در سطوح  1،4و سطوح ( 3 ،2برای وضوح
شکل ،به هرکدام از نمودار اعداد نوشته شده افزوده شده است).

جهت صحت سنجی و مقایسه محاسبا ت ،میزان بهره تولید حجمی و نسبت یکنواختی سیستم ط راحی
شده با چند سیستم پرتودهی  Nordionمورد بررسی مقایسه شده و نتایج در جدول  3آورده شده
است .دیده می شود که سیستم طراحی شده بر اساس معیارهای نسبت یکنواختی دز ،بهره تولید
حجمی و کارایی طرح مناسب تری است .البته الزم به ذکر است ابعاد سیستم های مقایسه شده با
هم مت فاو ت بوده .
جد و ل  : 3م قا ی سه سی ست م طرا حی ش د ه با سی ست م های  N o r d i o nد ر چ گال ی . ] 7 [ / 5 / 5 0 g r / c m 3
نوع س یس ت م

بهر ه ت و ل ید حجم ی

ح جم چش م ه

نس ب ت ی کن و اخ تی د ز

3

(  ( m / 1 5 5 kC i . h rد ر
د ز 1 5 kG y
پ ا لت ( ط ر احی شد ه در ای ن

5/67

یک را ک مس ت ط یلی

 1 / 1د ر س طح  1و 4

3

م قا له )

( )41/7×5/81 × 169/4 cm

پ ا لت  7مو ق ع ی ت ه

د و ر اک م دور

 1/7در سطوح 2و 3
5/32

1/4

( ق طر  1 5 5 c mو ا رت فاع ) 15 5 c m
پ ا لت  8مو ق ع ی ت ه

5/47

سه ر اک م س ت طیلی

1/4

()120/1×5/81 × 169/4 cm3
پ ا لت د و رد ی فه م وا ز ی

5/60

سه ر اک م س ت طیلی
3

( )120/1×5/81 × 169/4 cm
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نتیجه گیری
 یک سیستم پرتودهی مواد غذایی با قابلیت پرتودهی همزمان محصوال ت با چگالی،در این مقاله
های مختلف با هزینه کم بدون جابجایی محصوال ت در سطوح مختلف اما پارامترهای مطلوب (نسبت
 بهره تولید حجمی و کارایی) طراحی شد که دارای نسبت یکنواختی دز بهتر (در،یکنواختی دز
( برای سطوح باال و پایین2 / 9  تا1 / 7  ) و در محدوده3  و2 (  برای سطوح میانی1 / 6  تا1 / 1 محدود ه
5 / 67  تا5 / 26 m 3 / 155 kCi.hr  و بهره تولید حجمی، 6 / 52  تا1 / 02  کارایی در محدوده، )) 4  و1
 می توان از نتایج محاسبا ت برای پرتودهی همزمان چند محصول با یک چگالی و یا چگالی.است
.ها ی مختلف ولی رسیدن به دزهای مختلف نیز استفاده کرد
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