فیلم بج(:) film badge
از قدیمی ترین و ساده ترین وسایل دزیمتری فردی است .که از یک قاب پالستیکی( )badgeکه روی آن چند فیلتر فلزی از
جنس و دانسیته های مختلف تعبیه شده ،تشکیل شده است .درون قاب نیز یک فیلم  3*4سانتی متر حساس که روی آن را به
ورقه شفففافی از برم ر نقره و ژالتین پ شففانده اند ،قرار داده می ش ف د .برم ر نقره در قسففمتزایی از فیلم که تشت تاب پرت
قرار گرفته است ،احیاء شده و به نقره فلزی سیاه رنگ تبدیل می ش د .که شدت سیاهی رنگ با شدت پرت متناسب میباشد.
مزایای فیلم بج آن ا ست که اطالعات آن قابل نگزداری میبا شد .ولی عیب آن عدم د ستر سی سریع به نتایج پرت گیری ا ست.
دزیمتری معم ال ماهانه یا سه ماه یکبار انجام می ش د.
فیلم عکاسففی م اد شففیمیایی ارففی در بردارد که ن ر میت اند بر آنزا اثر بگذارد و تصف یر ارجی بر آن نق ببندد .یکی
از بزترین رو شزای عک سبرداری  ،آ شکار سازی تاب ب سیله برم ر نقره ا ست چرا که برای ح ساس کردن آن  ،تنزا چند
ف ت ن کافی اسففت .پی از وز ر اطالعات بهر ف رت یک تص ف یر نزان به شففکل دانههای حسففاس شففده روی شففیشففه یا فیلم
ذ یره شده است که در مبشث زیر ت ضیح داده میش د
دید کلی:
پرت ها روی ام لسی ن یا میر عکاسی اثر میگذارند که با اندازه گیری این اثر میت ان به کمیت پرت ها پی برد .ام لسی ن
ماده نرمی است که مشت ای ذرات ریز برم ر نقره به قطر حدود یک میکرون است .در هر میلیمتر مکعب ام لسی ن حدود
یک میلیارد ذره برم ر نقره وج د دارد .درجه حسففاسففیت فیلم بسففتگی به تراکم و قطر ذرات برم ر نقره دارد .به این معنی
که هر چقدر این ذرات بزرگتر و تراکم انزا در ام لسی ن بیشتر باشد ،فیلم حساس است .از این روش بیشتر برای دزیمتری
پرسنل استفاده میش د.
طرز ساخت فیلم عکاسی:
برای سا تن فیلم نخست روی ورقه نازک و شفاف پلی استر یا شیشه الیه نازکی از ماده شفاف و چسبنده و سپس روی آن
بط ر یکن ا ت یک ورقه ام لسفففی ن عکاسفففی کشفففیده میشففف د .برای حفاوت ام لسفففی ن در مقابل ع امل ارجی  ،روی
ام لسی ن با الیه بسیار نازک و مقاومی به ضخامت  0.1تا  0.5میکرون پ شانده میش د.
ممکن اسفففت که به من ر ایجاد حسفففاسفففیت بیشفففتر هر دو روی فیلم با یک ام لسفففی ن و یا به من ر گسفففترش دامنه اندازه
گیری پرت های با انرژیهای کم و زیاد  ،یک طرف فیلم با ام لسففففی نی با حسففففاسففففیت کم و روی دیگرش با ام لسففففی نی با
حساسیت بیشتر  ،پ شانده ش د.
مکانیزم اثر پرتوهای فیلم:
وقتی فیلم تشت تاب قرار بگیرد ،در کریسففتاب برم ر نقره اتمزای برم و نقره آزاد میشفف ند .این عمل واهرا هیگ گ نه اثر
قابل تشخیصی روی فیلم نمیگذارد ،در حالی که روی فیلم اثر مخفی ایجاد شده است.
وقتی فیلم در مشل ب وز ر گذارده میشففف د ،اتمزای نقره و برم بهرففف رت زیر به کلی از یکدیگر جدا میشففف ند و تصففف یر
مخفی واهر میشففف د .اتمزای نقره روی فیلم میمانند و ی نزای برم به مرور وارد مشل ب میشففف ند .سفففیاهی فیلم مرب ط به

وج د همین اتمزای نقره روی فیلم می باشففففففد و واردشففففففدن ی نزای برم در مشل ب وز ر  ،م جب افزای
کاه تاثیر مشل ب وز ر روی فیلمزای بعدی میگردد.

ل ت مشل ب و

پس از وز ر برای این که وضففففع فیلم ثابت بماند ،در مشل ب اسففففیدی بسففففیار ضففففعیف گذارده میشفففف د .در این مرحله تمام
کریسفففتالزای برم ر نقره که در آنزا فعل و انفعاب رففف رت نگرفته و سفففالم ماندهاند ،دا ل مشل ب ثب ت شفففده ،از فیلم حذف
میشففف ند .نزایتا آناه از ام لسفففی ن بیشفففتر روی فیلم باقی میماند ،همان اتمزای نقرهاند که بهرففف رت نقطه و مجم عه آنزا
بهر رت لکههای ک چک و سیاه رنگ نمایان میش د.
پس میزان سفففیاهی فیلم بسفففتگی به میزان پرت گیری فیلم دارد که این میت اند وسفففیلهای برای دزیمتری پرت ها باشفففد .چ ن
شدت اثر پرت روی فیلم به میزان پرت گیری فیلم بستگی دارد و همانین میزان سیاه شدن فیلم بستگی به مدت واهر کردن ،
ن ع  ،ل ت  ،درجه حرارت مشل ب وز ر و حتی ل ت مشل ب ثب ت دارد ،در دزیمتری پرت ها با فیلم بایسففففففتی به کلیه
نکات مذک ر ت جه داشت.
حساسیت فیلم عکاسی به پرتوها
حساسیت فیلم به اندازه و تراکم کریستالزای برم ر نقره در ام لسی ن و ضخامت الیه ام لسی ن بستگی دارد .حساسیت فیلم
در برابر جذب مقدار مشففففففخصففففففی از پرت ها با انرژی کمتر از حدود  250کیل الکترون و لت  ،زیادتر و تابع انرژی
پرت هاسفففت .لذا برای از بین بردن این عدم یکن ا تی حسفففاسفففیت فیلم  ،قسفففمتزایی از فیلم با ورقههای جاذبی با ضفففخامتزای
مختلف پ شففانده میش ف د تا از پرت های با انرژی کمتر  ،مقدار کمتری پرت به فیلم برسففد و تا حد زیادی ت ییر حسففاسففیت به
علت تفاوت انرژی پرت ها از بین برود.
کاربرد فیلم عکاسی به عنوان بج
م قعی که از فیلم برای تشفففخیص میزان پرت گیری بدن اسفففتفاده میشففف د ،برای تعیین مقادیر پرت گیری از ان اع پرت ها با
انرژیزای مختلف  ،هر قسمت از سطح فیلم ب سیله ورق جذب کننده اری با ضخامت معینی پ شانده می ش د .هر یک از
این جذب کننده ها باید در دو طرف فیلم و در مقابل یکدیگر قرار داده شفففففف ند تا پرت قبل از بر رد به فیلم اجبارا از آنزا
بگذرد .بج جعبه نازک مکعب مسففففتطیل شففففکل ک چکی اسففففت و از جنس مادهای هم ارزش با بافت نرم اسففففت که ورقههای
نازک و ک چک جذب کننده از جنس آل مینی م  ،قلع  ،مس و سرب مقابل هم در آن جا داده شدهاند و فیلم درون آن قرار داده
میش د.

آیا مي دانید؟
 -1محل نصب فیلم بج

 -2استفاده از دو عدد فیلم بج

 -3مشخصات بج

 -4حد دز

 -5استفاده غلط از فیلم بج

 -6پرتوگیري بیمار در آزمایشات رادبولوژي ساده

 -7برنامه مانیتورینگ

ردیف

پرسش

1

چه افرادی باید از فیلم بج استفاده نمایند؟

2

چگ نه میت ان دزیمتر فیلم بج را تزیه نم د؟

4

چرا به بر ی از مراکز فیلم بج داده نمی ش د؟

5

آیا هنگام استخدام پرت کاران باید س ابق فیلم بجاز
مشل قبلی کار با اشعه دریافت گردد؟

6

اگر یک پرت کار در بی از یک مرکز بکار با
اشعه اشت اب داشته باشد میت اند فقط از یک
مرکزفیلم بج دریافت و در سایر مراکز نیز استفاده
کند؟

7

اگر یک پرت کار در یک زمان در دو مرکز بکار
با اشعه اشت اب داشته باشد،سابقه پرت گیری در
کدام مرکز باید ثبت گردد؟

8
9

آیا در یاب یک پرت کار  ،فرد دیگری میت اند از
فیلم بج وی استفاده نماید؟
آیا اگر بج معی ب و یا مفق د شده باشد ،استفاده از
فیلم بدون بج ت سط پرت کار رشیح است؟

10

بزترین مشل برای نگزداری فیلم کنترب کجاست؟

11

آیا میت ان بجای فیلم بج از دزیمتر قلمی یا دزیمتر
های هشدار دهنده استفاده نم د؟

12

در م اردی که فیلم بج یک پرت کار یر قابل
دزیمتری گزارش شده باشد ،در سابقه پرت گیری
فرد چه عددی باید ن شته ش د؟

پاسخ
کلیه کارکنان که پتانسیل پرت گیری بی از یک س م حد دز ساب در
مشیط کار برای آنزا وج د داشته باشد باید حداقل از یک ن ع دزیمتر
فردی ن یر فیلم بج یا  TLDاستفاده نمایند.
جزت دریافت فیلم بج میت انید به شرکت های تشت ن ارت سازمان انرژی
اتمی مراجعه فرمائید
در م اردی که کار با اشعه نیاز به ا ذ مج ر از سازمان انرژی اتمی
داشته باشد و مرکز کار با اشعه مج ز الزم را دریافت نکرده باشد مجاز
به دریافت فیلم بج نمی باشد.
بلی  ،سابقه پرت گیری هر پرت گار از تاریخ اولین استخدام در مشیط کار
با اشعه حداقل بمدت سی ساب باید در آ رین مشل کار با اشعه نگزداری
ش د.
یر  ،کارفرمایان در هر مرکز کار با اشعه باید برای پرت گاران
فیلم بج مستقل تزیه نمایند.

د

مقدار پرت گیری در هر مرکز باید در همان مرکز ثبت ش د ولی مسئ لین
هردو مرکز باید مقدار پرت گیری را یه یکدیگر اطالع دهند بط ریکه
اطمینان حارل ش د که جمع پرت گیری از حد دز تجاوز نکرده است.
یر،فیلم بج فقط باید ت سط فردی استفاده ش د که شماره فیلم بج بنام وی
ثبت شده است.
یر ،زیرا دزیمتری فیلم هائیکه بدون بج در معرض تاب پرت قرار
گرفته باشند امکان پذیر نیست.
فیلم کنترب باید بدون بج در مشلی دور از تاب پرت ها نگزداری ش د.
بزتر است که فیلم بج های پرت گاران نیز در م اقع عدم استفاده در همان
مشل نگزداری ش د.
معم ال یر  ،زیرا فیلم بج بعن ان یک مدرک قان نی برای ثبت
پرت گیری کارکنان م رد استفاده قرار می گیرد و دزیمتر های هشدار
دهنده وسایلی بعن ان کمی فیلم بج هستند و تا در هر لش ه پرت گار بت اند
از مقدار پرت گیری د مطلع و در ر رت لزوم از ادامه کار با اشعه
اجتناب کند .در م اردی که احتماب بروز س انح پرت گیری بی از حد
وج د داشته باشد باید عالوه بر فیلم بج از یک ن ع دزیمتر فردی قرائت
مستقیم (ن یر دزیمتر قلمی ) استفاده ش د.
مس ب فیزیک بزداشت با همکاری پرت کار باید مقدار پرت گیری در مدت
استفاده از فیلم بج را برآورد کنند .برای این من ر الزم است پرت گیری
پرت کار در دوره های گذشته،پرت گیری سایر کارکنان ،تنایج دزیمتری
مشیط کار و مدت حض ر پرت کار در مشیط کار با اشعه بررسی ش د و
براساس بررسی های بعمل آمده  ،مقدار پرت گیری مشاسبه گردد.در
اینگ نه م ارد باید عالوه بر نتیجه بدست آمده  ،نش ه مشاسبه نیز ثبت
گردد

