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Protection against Occupational Exposure in 

Industrial Radiography 



 
 تبرٌر الممارسة

ٌقصد به انه ٌجب ان ال ٌشرع فً العمل فً أي أعمال او ممارسات تتضمن إستخدام 
المواد المشعة او األجهزة المصدرة لإلشعاعات المؤٌنة ما لم تؤد هذه األعمال إلى فائدة 

كافٌة لألشخاص المتعرضٌن او المجتمع ككل تبرر الضرر اإلشعاعً الذي قد ٌترتب 
 .عنها
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 بعد أن ٌتم تبرٌر العمل بالمواد المشعة او األجهزة

المصدرة لإلشعاعات المؤٌنة ٌتم إنجاز هذا العمل عند 

ادنى حد ٌمكن بلوغه بحٌث نحافظ علً جرعات 

المتعرضٌن عند الحد األدنى مع اخذ العوامل االقتصادٌة 

   واالجتماعٌة بالحسبان
حدود التعرض 

بعد ان تم تبرٌر الممارسة وأمثلة الحماٌة ٌجب ان ٌخضع 

 تعرض األشخاص لحدود معٌنه وال ٌجوز تجاوزها وهً

 التعرض المهن1ً.

 التعرض الطبً و تعرض الجمهور2.
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 هو التعرض الذي ٌواجهه العاملون نتٌجة لمقتضٌات

وتطبق حدود التعرض المهنً , وظائفهم الدائمة او المؤقتة 

جمٌع العاملٌن الذٌن بلغت أعمارهم الثامنة عشر بما فً  ىعل

ذلك العاملٌن المؤقتٌن والعاملٌن تحت التدرٌب والطالب 

الذٌن ٌتعرضون لإلشعاع نتٌجة للدراسة والمتدربٌن الذٌن 

 . تتراوح أعمارهم بٌن الثامنة عشر والسادسة عشر
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 اجراءات الوقاية في
 (1)التصوير الصناعي باألشعة  

 أن يكون معدل الجرعة خارجيا يجب
 (mSv/h)  7.5ال يتجاوز 

 تحديد منطقة المراقبة

 يسمح بدخوليا
 لممشغل ومساعده فقط

 معدل الجرعة داخميا
 (mSv/h)  7.5يتجاوز 
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 اجراءات الوقاية في
 (2)التصوير الصناعي باألشعة  

 إذا كان النشاط اإلشعاعي لممنبع معروفاً  تحديد منطقة المراقبة

 تحدد أبعاد منطقة المراقبة حسابياً 

d

A
Exposure
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 اجراءات الوقاية في
 (3)التصوير الصناعي باألشعة  

 التأكد من قيمة معدل الجرعة يجب
 الحسابية عممياً 

 تحدد أبعاد منطقة المراقبة حسابياً  تحديد منطقة المراقبة

 باستعمال جياز مسح اشعاعي

 يحمل شيادة معايرة سارية المفعول

d

A
Exposure
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 اجراءات الوقاية في
 (4)التصوير الصناعي باألشعة  

 استعمال محدد الحزمة

 ينقص من مساحة منطقة المراقبة

 يمنع االنتشار العشوائي لألشعة

 يجعل األشعة تنتشر باتجاه محدد
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 اجراءات الوقاية في
 (5)التصوير الصناعي باألشعة  

 التدريع

 ينقص من تعرض المشغل

 يزيد من الوقاية وأمان االستعمال

 يوضع الدرع أمام المشغل
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 اجراءات الوقاية في
 (6)التصوير الصناعي باألشعة  

 شارات التحذير

 ضوئية
 تدل عمى وجود المنبع خارج حاويتو

 رموز تحذيرية
 !نشرات التوعية؟

 عبارات مكتوبة
 بشكل واضح وبمغة محمية

 سمعية
 تدل عمى وجود المنبع خارج حاويتو

 أربعة أنواع
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 اجراءات الوقاية في
 (7)التصوير الصناعي باألشعة  

 أربعة أنواع

 شارات التحذير

 ـ عبارات مكتوبة 1

 ـ رموز تحذيرية 2

 ـ سمعية   3

 ـ ضوئية 4
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 اجراءات الوقاية في
 (8)التصوير الصناعي باألشعة  

 المساعدون

 المساعدة باألعمال الفنية المعتادة •
 منع األشخاص دخول منطقة المراقبة •
 إجراء المسح اإلشعاعي أثناء التصوير •
 إجراء المسح اإلشعاعي بعد انتياء التصوير •
 لمتأكد من عودة المنبع إلى داخل الحاوية  

 واجبات المساعدين

 ال يسمح
 أن يقوم المشغل بمفرده بأعمال التصوير
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 اجراءات الوقاية في
 (10)التصوير الصناعي باألشعة  

 تحذير

 !!يجب ؟
 عمى كافة المشتغمين بأعمال ليا عالقة باإلشعاع

 حمل مقاييس الجرعة الفردية أثناء العمل

 !!يجب ؟
 استعمال جياز مسح اشعاعي

 طوال فترة العمل

 !!يجب ؟
 عدم تجاوز حدود الجرعة

 المسموح بيا دولياً 
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 تعليمات الوقاية اإلشعاعية

 (2)للتصوير الصناعي بأشعة غاما 

 أشخاص من إالا  المساعدة تمنع•
   ذلك عمى مدربين

 ومساعدوىم العاممون يخضع•
  خاصة طبية لفحوصات

 ومساعدييم العاممين عمى يجب•
 الشخصية الجرعة مقاييس حمل

 

 

 واضح لمعمل إجراء وضع•
 وموثق

 لتعميمات وكامل متسمسل اتباع•
 العمل إجراء

 مختص إالا  بالتصوير يقوم ال•
 مسبقاً  متدرب
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 تعليمات الوقاية اإلشعاعية

 (3)للتصوير الصناعي بأشعة غاما 

 استعمال أجيزة المسح اإلشعاعي باستمرار أثناء العمل

 االبتعاد فوراً 
 في حال وجود معدل جرعة مرتفع
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 تعليمات الوقاية اإلشعاعية

 (4)للتصوير الصناعي بأشعة غاما 

 استعمال أجيزة المسح اإلشعاعي باستمرار أثناء العمل•

 دراسة الموقف من مكان آمن

 في ظروف العمل الطبيعية ال تتجاوز جرعة العاممين
 20(mSv/year) 
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 تعليمات الوقاية اإلشعاعية

 (5)للتصوير الصناعي بأشعة غاما 

 فقطتستعمل 
 التجييزات المعدة خصيصاً 

 لمتصوير الصناعي

 دراسة وفيم
 تعميمات التشغيل لمتجييزات

 قبل استعماليا

 دراسة كافة األعطال المتوقعة
 والتدرب عمى معالجتيا

 حسب تعميمات الشركة الصانعة

 التعرف بشكل جيد
 عمى الشيء المطموب تصويره
 ومعرفة الغاية من التصوير
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 التجهيزات األساسية في التصوير باألشعة

 يمنع إجراء التصوير
 إالا بعد توفر التجييزات التالية

 منبع أشعة
 لمعمل حاوية مناسبةضمن 

 أدوات متممة
 مع الحاوية متوافقة

 محددات حزمة
 إشارات تحذير من اإلشعاع لتحديد جية اإلشعاع

 جياز لقياس اإلشعاع
 مجموعة أدوات طوارئ مع نوع األشعة متوافق

 أدوات صيانة ممقط طويل كتل رصاصية
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 إنقاص احتمال الحوادث

 (1)اختبارات ضبط الجودة في التصوير باألشعة

 نجاح العمل !ىدفيا ؟ 
 سالمة العاممين

 تجرى االختبارات أسبوعيا
 يتضمنوتوثق النتائج في سجل 

 اسم القائم بالعمل
 تاريخ االختبار

 توقيع القائم بالعمل المالحظات
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 (2)اختبارات ضبط الجودة في التصوير باألشعة

 تقسم االختبارات األسبوعية
 قسمين إلى

 اختبارات جودة اختبارات جودة الحاوية
 التجييزات المساعدة
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 تعميمات
 التنظيف 

 (3)اختبارات ضبط الجودة في التصوير باألشعة

 اختبارات ضبط جودة
 الحاوية

 إجراء التنظيف

 اختبار
 البراغي والعزقات

 اختبار
 قفل المنبع

 اختبار
 سمك تثبيت المنبع

 اختبار طريقة
 تثبيت كبل الحركة

 ! التأكد من 

 وجود لوحة
 التحذير من األشعة

 وجود لوحة
 مواصفات المنبع

 اختبار
 التسرب اإلشعاعي
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 تعميمات
 التنظيف

 (4)اختبارات ضبط الجودة في التصوير باألشعة

 اختبارات ضبط جودة
 التجييزات المساعدة

 إجراء التنظيف

 اختبار
 غالف كبل الحركة

 اختبار
 حركة ذراع التدوير

 اختبار عدم
 انفتال كبل الحركة

 اختبار
 أنبوب توجيو المنبع

 عدم وجود
 روائش وأوساخ

 عدم وجود
 ثقوب أو تمزق
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 التحضيرات وتنظيم العمل



 للمنبع الحالً اإلشعاعً النشاط حساب•

 الالزم التعرٌض زمن حساب•

 المراقبة منطقة أبعاد حساب•

 العمل إلنجاز الالزم الزمن تقدٌر•
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 التنسيق المسبق
 مسؤول الموقعمع 

 الحصول عمى
 موافقة الدخول إلى الموقع

 تحديد مكان تنفيذ العمل

 تحديد توقيت تنفيذ العمل

 الحصول عمى
 موافقة العمل



 
 الحزمة محدد تحضير •
 

 الحدود من واالستفادة الموقع دراسة•
   المتوفرة الطبيعية والحواجز

 األشعة حزمة لجهة مسبق تحديد•
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 (إن أمكن)نقل األشياء المطلوب تصويرها  

 إلى منطقة يمكن عزلها
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 استالم المنبع
 من المخزن

 التأكد من إقفال الحاوية

 توثيق االخراج من الخزن

 إجراء المسح اإلشعاعي

 لضبط حركة المنبع
 وعدم اىمالو

 المقارنة مع
 القياسات السابقة
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 نقل المنبع
 من المخزن

 تثبيت الحاوية جيدًا في العربة

 اشارة تحذير المواد المشعة

 إشارة نقل الماد المشعة 

 عمى عربة النقل

 بعيدًا عن الركاب عمى الحاوية

 تأكد
 أن الحاوية في العربة
 بعيدة عن متناول
 عامة الناس
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 وضع حاجز منطقة المراقبة 

 وضع إشارات التحذير 

 وضع محدد الحزمة
 باالتجاه المتفق عميو سابقًا 

 ينصاب الجياز مع
 المحافظة عمى النظافة
 وعدم ثني األنبوب

 التأكد
 من سالمة كافة األجزاء 
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 إنذار صوتي قبل بدء التعريض  ينتشر المساعدون لمنع المرور 

 السرعة في تدوير ذراع التحريك 

 إحصاء عدد الدورات



7/7/2021 31 

 التأكد من الجرعة
 عمى حدود منطقة المراقبة 

 إعادة تحديد منطقة المراقبة

 البحث عن أسباب
 زيادة الجرعة عن القيمة المتوقعة 
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 استعمال جياز مسح اشعاعي
 باستمرار أثناء التصوير 

 المشغل في مكان ال يزيد
  معدل الجرعة فيو عن 

(mSv/h) 2 

 إذا كان زمن التعريض
 قصيراً 

 يجب أن يكون
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 أي شخص دخولعند 
 منطقة المراقبة

 إرجاع المنبع بسرعة إلى الحاوية
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 بإجراء مسح اشعاعي
 لكامل أنبوب الحركة ولمحاوية 

 التأكد من عودة المنبع
 إلى وضع التخزين

 السرعة في تدوير ذراع الحركة إحصاء عدد الدورات
 أثناء إرجاع المنبع إلى الحاوية
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 تحديد جديد لمنطقة المراقبة

 عدم مغادرة المكان
 مع االحتماء خمف درع مناسب

 إرسال أحد المساعدين
 لتبميغ مدير الموقع بالحادث

 عدم عودة المنبع
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 !!بيدوء 
 توضع كتل رصاصية
 لمنع انتشار اإلشعاع

 اعتماد عوامل الوقاية
 الزمن ـ المسافة ـ التدريع
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 يستعمل ممقط طويل
 لحمل المنبع

 احذر
 مسك المنبع باليد
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 يستعمل ممقط طويل لحمل المنبع
عادتو إلى الحاوية  وا 

 احذر
 مسك المنبع باليد
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 تفكيك أجزاء المجموعة

 استمرار
 عمل جياز المسح

 إحكام إقفال الحاوية

 (1)الوقاية اإلشعاعية عند انتهاء العمل 
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 يوضع مفتاح الحاوية في
 مكان آمن متفق عميو

 (2)الوقاية اإلشعاعية عند انتهاء العمل 

تسميم 
 الحاوية

إلى المخزن 
 بشكٍل نظامي

 



 ..........وشكراً إلصغائكم
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