طراحی و اجرای اتوماسیون خط تولید نیمه خودکار رادیو داروی  111Inبا استفاده از PLC
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سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشكده تحقيقات كشاورزي ،پزشكي و صنعتي ،گروه پژوهشي
پزشكي هستهاي

چکیده:
برای نخستین بار درخط تولید رادیو داروهای گروه پژوهشی پزشکی هسته ای  ،کلیه فرایند های تولید با استفاده از
PLC

کنترل و مدیریت شده است.در این طرح با به کار گیری  LOGO! mini PLCشرکت زیمنس و به روش برنامه

نویسی  ،FBDمراحل مختلف تولید رادیو داروی

In

111

نوشته و اجرا شده است .از ویژگی های این سیستم یکسان

سازی فرایند تولید و مستقل نمودن آن از سلیقه های شخصی و کاهش خطای انسانی  ،افزایش قابلیت انعطاف سیستم به

منظور تغییر و یا اصالح فرایند تولید و کاهش زمان آموزش به پرسنل جدیدمی باشد .اکنون این خط در کنار سایر
خطوط تولید رادیو داروها نصب شده و آماده تولید این رادیو دارو به منظور مصارف تشخیصی یا تحقیقاتی است.
کلید واژه ،PLC :اتوماسیون ،رادیو

داروIn،

111

مقدمه:
رادیو ایزوتوپ  111Inاز طریق گیراندازی الکترون به ایزوتوپ پایدار  111Cdتبدیل می شود .این واپاشی با نشر
دو فوتون با انرژی های 171و  542کیلو الکترون ولت همراه می باشد که به ترتیب با  %11و  %6پدیده
تبدیل داخلی رقابت می کند .جذب خوب در کبد ،طحال و مغز استخوان ،نیمه عمر مناسب (ساعت ،) 67/3
دفع بسیار ناچیز آن در شیر مادران شیرده و تابش گاما خالص بدون قله های ناخواسته در طیف انرژی ،آن را
به یکی از مناسب ترین رادیو ایزو توپ ها برای تصویر برداری  SPECTو درمان در پزشکی هسته تبدیل
مینماید .همچنین ترکیبات مختلف این رادیو ایزوتوپ برای نشاندار کردن پروتئین ها بسیار مناسب است.
ا یندیم اکسین ،ایندیم پنتات و ایمونو گلوبین انسانی از دیگر نمونه های ترکیبات نشان دار آن می باشد.
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در سال  1374برای نخستین بار رادیو داروی In

111

با بمباران کادمیوم طبیعی در گروه پژوهشی پزشکی

هستهای تولید شد] .[1شکل  1خط تولید اولیه را نشان می دهد.

شکل  -1اولین خط تولید رادیو داروی ایندیم In

111

هر چند این محصول به لحاظ تئوری با بهره گیری از الکترون اوژه  ،برای مصارف تشخیصی بسیار مناسب
بود ولی استفاده از کادمیوم طبیعی به عنوان ماده هدف برای بمباران سبب وجود ناخالصی In

114

با نیمه

عمر 21روز در محصول نهایی شد که عمال ًاستفاده از آن را در تصویر برداری تشخیصی غیر ممکن نمود .از
طرفی دیگر بدلیل پایین بودن راندمان و اکتیویته ویژه نهایی ،استفاده از آن برای امور تحقیقاتی و انجام فرآیند
نشاندار سازی چندان کارآمد نبود].[5
در این طرح جهت حل مشکالت فوق و ارائه یک رادیو داروی مناسب برای مصارف تشخیصی و نشاندار
سازی ،طراحی و اجرای اتوماسیون خط تولید نیمه خودکار رادیوداروی  111Inبا استفاده از کنترل کننده منطقی
برنامه پذیر( )PLCو بمباران هدف کادمیوم غنی شده

بر روی پروژه ملی " تولید و کنترل کیفی

رادیوداروی  " 111Inانجام پذیرفت.

روش کار:
برای اجرای اتوماسیون صنعتی در هر فرآیندی ابتدا الزم است مراحل انجام کار به دقت تدوین شده و
ارتباط بین ورودی ها و خروجی ها تعیین گردد] .[3در فرایند تولید و جدا سازی  111Inبر اساس طرحی که
در شکل  1نشان داده شده است ،مراحل تولید کامالً به تصمیمات اپراتور وابسته بوده و هرگونه خطای
انسانی می توانست سبب ازبین رفتن محصول نهایی گردد .این مسئله خصوص ًا در شرایطی که قرار است
تولید با بمباران کادمیوم غنی شده انجام پذیرد بدلیل قیمت باالی آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود .عالوه بر
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آن ،استفاده از اسید خالص  HBrگرم در این سیستم بصورت باز سبب میشد که بخارات آن فرسایش و
خوردگی سریع را ایجاد کند .در این پژوهش در ابتدا روش انجام مراحل تولید در شکل  1مجدداً بررسی
شد .از آنجا که هدف از این طرح ساخت خط تولید نیمه خودکار رادیو داروی In

111

بر پایه کنترل کننده

 PLCبود لذا اصالحاتی در شکل  1صورت گرفت تا شرایط آن برای اجرای اتوماسیون مهیا گردد .این
تغیرات شامل طراحی و اجرای ریل متحرک برای جابجایی خودکار ظروف زیر ستون  ،چرخش خودکار
نگهدارنده هدف و ایجاد مسیر شستشوی چرخشی برای انحالل بهتر آن با اسید و اضافه نمودن یک کنترلر
دما برای گرم کننده پشت تارگت بود .شکل  5خط تولید رادیو داروی  111Inرا پس از انجام اصالحات نشان
می دهد.

شکل  -5خط تولید اصالح شده In

111

در مرحله بعدی ،فلسفه عملیات یا همان نحوۀ دقیق انجام کارنوشته شد .به این ترتیب کلیه مراحل فرایند
بصورت توصیفی شرح داده شده و هدف از انجام و روش اجرای آن بیان گردید .بر اساس این فلسفه
عملیات ،با توجه به تعداد ورودی ها و خروجی های سیستم  ،کنترل کننده  LOGO ! mini PLCاز شرکت
زیمنس به عنوان کنترل کننده خط تولید انتخاب گردید] .[4شکل  3این کنترل کننده را پس از نصب در
سیستم نشان می دهد.
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شکل  -3کنترل کننده LOGO! Mini PLC

برای برنامه نویسی از نرم افزار  LOGO!Soft Comfortنسخه ) V73131(5111-17-52 11-51شرکت زیمنس
استفاده بعمل آمد .این نرم افزار دارای یک محیط شبیه سازی بوده و امکان نوشتن برنامه و اجرای آن را در
این محیط می دهد .در طی مراحل برنامه نویسی ابتدا هر یک از ورودی ها و خروجی های  PLCبه یکی از
اجزاء سیستم اختصاص داده شد .سپس برنامه نویسی بصورت مدوالر به روش Function Block Diagram

یا FBDبرای قسمت های مختلف سیستم انجام شد .برنامه نویسی به روش  FBDیا بلوکی در واقع یک نوع
سیم کشی نرم افزاری است که در آن با استفاده از اجزاء منطقی موجود در برنامه و بر اساس فلسفه عملیات
بین ورودی ها ،خروجی ها و کاربر ارتباط برقرار می نماید تا مراحل کار طبق روند طراحی شده انجام
پذیرد .در برنامه نویسی از اجزاء منطقی مختلفی نظیر AND,OR ,Pulse Relay, Latching Relay, On

 Delayاستفاده بعمل آمد .اضافه کردن کنترل کننده دمای پشت هدف ،مناسب ترین دما را برای انحالل آن با
اسید فراهم کرده وسبب افزایش بهره تولید میگردد .به عالوه ،ایجاد مسیر شستشوی چرخشی در سیستم این
امکان را می دهد تا اپراتور تولید ب ارها هدف را با اسید شستشو نماید بدون آنکه نیازی به اضافه کردن اسید
باشد .به این ترتیب میزان اسید مصرفی در حین تولید کاهش خواهد یافت .برای تعامل هر چه بیشتر این
سیستم با اپراتور ،کلید هایی به همرا یک صفحه نمایش در آن قرار داده شده است .اپراتور با توجه به پیغام-
هایی که بر روی این صفحه نمایش داده می شود مراحل تولید را دنبال می نماید .همچنین یک فرایند
شستشوی چند مرحله ای با آب در این خط اجرا شده است تا ضمن افزایش عمر قطعات آن ،تا حد ممکن
آلودگی های احتمالی آن را پاک نماید.
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این خط تولید در آزمایشگاه هات سل گروه پژوهشی پزشکی هسته ای کرج نصب شده و آماده تولید این
رادیو دارو برای مراکز تشخیصی و تحقیقاتی کشور است .شکل  4این خط تولید را پس از نصب در
آزمایشگاه هات سل گروه نشان می دهد.

شکل  -4خط تولید نصب شده در آزمایشگاه هات سل

بحث و نتیجه گیری:
برای اولین بار یک خط تولید رادیو دارو با کنترل  PLCدر گروه پژوهشی پزشکی هسته ای طراحی و ساخته
شده است .دانش فنی کسب شده را می توان برای ساخت سایر خطوط و کلیه فرآیند های مرتبط با تولید
رادیوداروها در گروه بکار برد .این کار سبب مدیریت بهتر تولید در صرفه جویی از منابع اولیه و کاهش
هزینه ها ،افزایش بهره وری ،کاهش زمان آموزش به پرسنل جدید و کاهش پرتوگیری شغلی کارکنان خواهد
شد .نوآوری های بکاررفته دراین طرح گامی کوچک در ساخت خطوط تولید رادیو داروها با تکیه بر دانش
بومی و راهی برای افزایش تولید ملی و خودکفایی در صنعت هسته ای است.
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