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ٔافش آغارشی

كانون مدافعان حقوق كارگر – حٛادث ٔاؽی اص ػذَ ارشای ِغایً ایّٕی سٚصأٗ راْ فذ٘ا واسگش سا دس ایشاْ  ٚعایش وؾٛس٘ای
رٙاْ دس ِؼشك خطش لشاس ِی د٘ذ .تغیاسی اص ایٓ واسگشاْ راْ خٛد سا اص دعت ِی دٕ٘ذ  ٚتؼذاد صیادی ٔیض تشای ّ٘یؾٗ ٔالـ
اٌؼض ٚ ٛاص واسافتادٖ ِی ؽٔٛذ .لٛأیٓ حّایتی تخقٛؿ دس وؾٛس ِا تٗ ٘یچ ٚرٗ پاعخگٛی ایٓ ِؾىالت وٗ ِقذاق تاسصرٕایت ػٍیٗ
ٔیشٚی واس اعتٔ ،ثٛدٖ اعت.
حفاظت اص ٔیشٚی واس  ٚایّٕی راْ واسگشاْ ٚظیفٗ ای اعت وٗ تش دٚػ ِغٚٛالْ لشاس داسد .اِا ِتاعفأٗ حشؿ  ٚآص عشِایٗ داساْ
 ٚعىٛت ِؼٕی داس ِغٚٛالْ دس ایٓ صِیٕٗ ٘ش سٚص راْ أغاْ ٘ای ؽشیف  ٚصحّتىؾی سا ِی گیشد وٗ رشِی رض فشٚػ ٔیشٚی
واسؽاْ ٔذاسٔذ.
وأِ ْٛذافؼاْ حمٛق واسگش تاس٘ا ٘ؾذاس دادٖ اعت وٗ ٔثایذ عٛدطٍثی عشِایٗ داساْ عثة تٗ خطش افتادْ راْ أغاْ ٘ای صحّتىؼ
ٚتی گٕاٖ ؽٛد .گضاسػ صیش ٔؾاْ ِی د٘ذ وٗ تی ِغٌٚٛیتی  ٚعٛدپشعتی تا چٗ أذاصٖ راْ أغاْ ٘ا سا تٗ تاصی ِی گیشد ٚآیٕذٖ ی
ٔیشٚی واس،ایٓ تااسصػ تشیٓ عشِایٗ ی راِؼٗ ی أغأی سا دس ِؼشك خطش لشاس ِی د٘ذ  ٚتاص ُ٘ ایٓ اِش ِ ُٙسا حاتت ِی وٕذ وٗ
تٕٙا ایزاد تؾىً ٘ای ِغتمً واسگشی ضآِ حفع اسصػ ٘ای أغأی اعت .كانون مدافعان حقوق كارگر

پرتو نگاران صنعتی( )1را دریابیم.
ٔافش آغارشی
اص ٔظش دأؼ پضؽىی  ٚسٚاْ پضؽىی  ٚلأ ْٛواس ،ؽة واسی ِّتذ ،ػٛاسك رغّی – سٚأی رثشاْ ٔاپزیشی تشای ٔیشٚی واس تٗ
ٚرٛد ِی آٚسد .اص ایٓ س ٚدس ؽشایطی وٗ واس ،داسای ٚیژگی اعت وٗ ٔثایذ ِتٛلف گشددِ ،إٔذ واسحفاسی چاٖ٘ای ٔفت یا تٗ دٌیً
صِاْ تٕذی فؾشدٖ عاخت پشٚژٖ یا تٗ دٌیً ضشٚست تٌٛیذِ ،ی تایذ 22 ،عاػتٗ اداِٗ یاتذِ .ذیشیت فٕؼتی تا تشٔاِٗ سیضی واس دس 3
ؽیفت چ ْٛسٚصواس ،ػقش واس  ٚؽة واس تٗ ایٓ ٔیاص یا ضشٚست پاعخ ِیذ٘ذ .دس ایٓ تشٔاِٗ سیضی ؽیفت ؽة واسی تشای افشاد
حاتت ٔیغتٔ .یشٚی واسی وٗ ایٓ ٘فتٗ ؽة واس ؽذٖ٘ ،فتٗ ی تؼذ سٚص واس ٘ ٚفتٗ ی ع َٛػقشواس  ٚدس ٘فتٗ ی چٙاسَ دٚتاسٖ ؽة
واس ِی ؽٛد .تاتت واس تٗ ؽی ٖٛی ؽیفتی فٛق اٌؼادٖ حمٛلی تیؾتشی دس ٔظاَ لثٍی دسیافت ِی وشدٔذ  ٚایٕه ُ٘ تایذ دسیافت وٕٕذ!! ٌٚی
ِا دس تاصاس واس وؾٛسِاْ تا واس٘ای اعتخٕایی ِٛارٗ ٘غتیُ وٗ ِی تیٕیُ تٕیاد آْ تش تزاٚص تذ ْٚحذ ِٚشص تٗ حمٛق ٔیشٚی واس ،آْ ُ٘
تٗ فٛست ددِٕؾأٗ ای اعت .دس ؽغً ٘ایی خاؿ وٗ واس تایذ تٗ فٛست ؽة واسی أزاَ ؽٛدٛٔ ،ع واس ٚخطشات رذی دسِا٘یت
ایٕىاس٘ا ٚرٛد داسد ،وٗ ٔیشٚی واس سا تٗ فٛست ّ٘یؾگی دچاس چاٌؼ تا ٚضؼیت ٘ای غیشلاتً پیؼ تیٕی ٚاعتخٕایی ِی وٕذ .واس٘ای
پشخطش وٗ ػال ٖٚتش ػٛاسك ؽة واسی ٘ای ِذاَ ٚغیشلاتً ارتٕاب آْ تشای پشتٔ ٛگاسی،ا ٚسا دس ِؼشك پشت٘ٛای اؽؼٗ ی گاِا
لشاس ِیذ٘ذ .پشتٔٛگاساْ فٕؼتی واسؽاْ سا دس ّ٘ٗ ی واسگاٖ ٘ای پشٚژٖ اص عاػت  8ؽة ؽشٚع ِی وٕٕذ  ٚتا عاػت  5تاِذاد اداِٗ
ِی دٕ٘ذ ،تذ ْٚاِىاْ اعتفادٖ اص سٚص تؼطیٍی ٚ .تذ ْٚداؽتٓ یه تیّٗ خاؿ وٗ تا ایٓ واس پشِخاطشٖ ّ٘إ٘گ تاؽذ .آٔٙا تٕٙا صِأی ِی
تٛإٔذ واس وٕٕذوٗ واسگاٖ ٘ا تؼطیً ؽذٖ تاؽٕذ ٘ٚیچ فشدی دس واسگاٖ حضٛس ٔذاؽتٗ تاؽذ .چ ْٛاِىاْ پشتٛگیشی تغیاس رذی اعت ٚ
ػٛاسك اْ تغیاس خطشٔان اعت.

تشای سٚؽٓ ؽذْ اتؼاد فارؼٗ ای تٗ ٔاَ پشتٔٛگاسی  ٚلشتأی ای تٗ ٔاَ پشتٔٛگاس تٗ ِحیظ واسگاٖ دس ؽة تشِی گشدیُ تا چٕذ ٌحظٗ ای
ُ٘ آٔٙا سا ّ٘شا٘ی وٕیُ.
ِحٛطٗ واسگاٖ پش اص لطؼات تشیذٖ ؽذٖ ٌ ٚ ٌٗٛتیشآ٘ٓ ِ ٚیٍگشد ٚدٔیایی اص ٌ٘ ٌٗٛای رٛػ ؽذٖ ی تضسگ  ٚوٛچه وٗ دس وٕاس ُ٘ رای
گشفتٗ أذ .چٕذ پشٚژوتٛس وٗ تٗ ٚعیٍٗ ی لغّت تشق ٔقة ؽذٖ وٗ ِحٛطٗ سا سٚؽٓ ِی وٕذ وٗ ٔٛس آٔٙا دس ِیاْ ضایؼات  ٚلطؼات
واس ٔؾذٖ عایٗ سٚؽٓ ٘ایی ایزاد ِی وٕذ وٗ خطای دیذ سا تاال ِی تشد .واس سٚی ٌ٘ ٌٗٛا  ٚساٖ سفتٓ سٚی آٔٙا تا تٛرٗ تٗ تاد٘ای عشدی
وٗ اص لٍٗ ٘ای تشفی ؽٙثاص ِی ٚصد ٌٚشص تٗ تٓ  ٚراْ أغاْ ِی أذاصد ،پشخطش  ٚدؽٛاس اعت .سادیٛگشاف تا چشاؽ ل ٖٛای دس دعت
دس ِیاْ ٌ٘ ٌٗٛا دس رغت  ٚرٛی یه ٌ ٌٗٛی  2ایٕچی اعت وٗ دس ِحً عشرٛػ آْ یه ٔٛاس تغتٗ ؽذٖ اعت .یه گاَ خطا دسایٓ عایٗ
سٚؽٓ ٘ا سٚی ٌ٘ ٌٗٛایی وٗ دس سٚص ُ٘ ساٖ سفتٓ سٚی آٔٙا عادٖ ٔیغت ،وافی اعت تا پای دس ِیاْ ٌ٘ ٌٗٛایی وٗ تا فافٍٗ ی دٖ عأتی
ِتش اص ُ٘ لشاس داسٔذ  ٚدس استفاع یه ِتشی ٘غتٕذ ،فش ٚسٚد تا تاػج عمٛط ٚؽىغتٓ ِچ  ٚعاق پا ؽٛد(.خطشات رٕثی واس دس ؽة)
دس ٕ٘گاَ تشگؾت پشتٔٛگاس ،تٗ دٔثاي فیً تذ (TLD ٚتشای تخّیٓ  ٚتؼییٓ ِیضاْ پشتٛگیشی پشتٔٛگاس) ِی گؾتُ وٗ تایذ سٚی عیٕٗ اػ
ٔقة گشدد؛ ٌٚی ٔتٛأغتُ چیضی تثیُٕ .تا تؼزة پشعیذَ فیٍُ تذ سا وزا لشاس دادی؟
 به سوی من برگشت كمی گرفته بود .نباید از من اسمی ببری متوجه شدی؟ آره. فیلم بج را نصب نمی كنم .چون امشب شب كاسبی است. یعنی چه؟ به ما اعالم كرده اند برای هر سرجوش اضافی كه كار انجام دهیم ده هزارتومان فردا به ما نقدا پرداخت می كنند. مگر شما هر شب چند سرجوش را رادیو گرافی می كنید؟  03سرجوش  2اینچی معادل  03اینچ .ولی من از استادمان در انرژی اتمی شنیدم كه با  51سر  2دو اینچی ،طبق بررسیها و تحقیقات آنها چنان چه همه ی وسایل كار استاندارد و سالم باشند وهیچ اتفاق غیرمنتظره ای هم نیفتد هر پرتونگار
میزان مجاز پرتو را دریافت كرده و بیش از آن خطرناك است و عوارض جبران ناپذیری دارد.
 پس چرا  03سرجوش را پرتونگاری می كنید؟ شركت پرتونگاری كمتر از  03سرجوش را نمی پذیرد و اخراج می كند. به چه دلیل و طبق چه قانونی پیمانكار فشار كار را دوبرابر كرده است؟ این دیگر دست خودشان است وانرژی اتمی هم یك شاهد بی تفاوت است  .درحقیقت طبق قانون بی قانونی صورت میگیرد.
 پس وضع شما با دوبرابر پرتوگیری بیش از حد چه می شود؟ خب به خاطر همین فیلم بچ را درآورده ام .چون در صورتی كه انرژی اتمی متوجه شود كه من بیش از حد مجاز پرتودریافت كرده ام تا مدت چند ماه استراحت اجباری می دهد و پیمانكار بابت این مرخصی های اجباری حقوقی پرداخت نمی
كند ما مجبور هستیم فیلم بج را برداریم تا كارمان را از دست ندهیم.
 مگر نمی دانی چه خطری تو را تهدید می كند .ممكن است به قیمت جانت تمام شود. ای بابا خداكریمه. مرد حسابی داری خودكشی می كنی .بعد می گی خدا كریمه؟ مگه با خدا كریمه اشعه گاما خنثی می شه؟ چند تا پرتونگار رامی شناسی كه به بازنشستگی رسیده اند ؟ یا سرطان خون گرفته اند و یا عقیم شده اند یا توی گور خوابیده اند.
 با دل سوزی شما زندگی ما بهتر نمی شود .ببین دوست عزیز باید با واقعیت ها زندگی كنی ،قبول داری؟ -خب

 برای زندگی كردن خانواده به پول احتیاج دارد .پول! بچه ام پیش دبستانی می ره اون هم شهریه ی  033هزار تومان و پولسرویس رفت و برگشت و هزار زهر مار دیگر .الزم داره و همه اش با پول حل می شود .می دانی 033هزار تومان یعنی
چه؟ یعنی نصف حقوق من .یعنی من هم بگذارم بچه ام مثل این سه میلیون دانش آموزی بشه كه امسال از تحصیل محروم
شده اند(.طبق آمارهای رسانه ها در  51آبان )03
داؽت تٗ ؽذت ػقثأی ِی ؽذ  ٚفذایؼ تٍٕذ ِی ؽذٌ .زا اص ا ٚپٛصػ خٛاعتُ  ٚگفتُ:
 زیاد وقتت رو نمی گیرم .فقط چند سوال باقی مانده .بعد از  03جوش حد نصاب سرمایه دار چند تا سرجوش میتوانی بزنی؟ گاهی اوقات با بدبختی همان  03تا رو تمام می كنم .ولی بعضی وقت ها كه كار روی زمین است و كار در ارتفاع نیستمی توانیم  2الی  4سرجوش اضافی را هم رادیوگرافی كنیم .و گاهی فقط یكی .البته اگر یكی از فیلم ها دچار حادثه بشوند،
(ری شوت) چیزی به ما نمی دهند.
 علت ری شوت چیست؟ علت های مختلف دارد .ولی اكثرا فیلم ها كیفیت ندارند. در ارتفاع با توجه به جا و مكان محدود برای دور شدن از چشمه ها چه می كنید؟ هیچ هیچ یعنی چه؟ یعنی وقتی روی یك تاور كه ارتفاعی معادل  43متر دارد آن هم با پله های عمودی فقط می توانی در كنار چشمه بمانی وپرتو نوش جان كنی آن هم از نوع گامایش.
 هیچ راه گریزی نیست؟ چرا با جراثقال و بسكت(سبدهای فلز ی حمل نفر به طبقات باال) می توان از آن محل دور شد .ولی برای كرایه چنینجرثقیلی ساعتی چندصد هزار تومان باید پرداخت كرد.
اِ ٚؾغٛي آِادٖ وشدْ تزٙیضات واس ؽذٖ تٛد  ِٓ ٚدس ُ٘ سیختٗ اص ایٓ ّ٘ٗ تیذاد  ٚعتُ طثماتی اص ایٓ ّ٘ٗ چؾُ فشٚتغتٓ ٘ا تٗ خاطش
سضایت عشِایٗ داساْ تأه رٙأی ،افغشدٖ  ٚخؾّگیٓ .اص ا ٚتؾىش وشدَ  ٚسا٘ی خٛاتگاٖ ِاْ ؽذَ وٗ دس یه ویٍِٛتشی آٔزا تٛد.
ّ٘ٗ ی ِغٛالْ تاالی واسفشِا  ٚپیّأىاساْ دعت اٚي  ٚدعت د َٚوٗ ّ٘ٗ ی ؽشوت ٘ای تضسگ تا دعتگاٖ ٘ای تضسگ تی ؽّاس اص
رٍّٗ رشحمیً ٘ا ٘غتٕذ تٗ خٛتی ِی دإٔذ وٗ واس پشتٔٛگاسی سٚی تشد ٘ای تٍٕذ ِإٔذ تاٚس ٘ا چٗ خطشاتی داسد ٚ .خیٍی خٛب ِی
دإٔذ وٗ پشتٛگیشی دس آْ ِٛلؼیت غیشلاتً ارتٕاب اعتٌٚ .ی تشای ایٓ ٔٛویغٗ ٘ای پیؾأی ِٙش خٛسدٖ (اٌثتٗ تا تٗ اعتىاْ) راْ یه
ٔیشٚی واس پشتٔٛگاسی آٔمذس تی اسصػ اعت وٗ آْ سا تا وشایٗ رشحمیً ِمایغٗ ِی وٕٕذ .اگش ایٓ پشتٔٛگاساْ اتحادیٗ ی خٛدؽاْ سا
داؽتٕذ  ٚدس لثاي ایٓ ؽشوت ٘ای پیّأىاسی عشِایٗ داسی ِتحذ  ٚیه پاسچٗ ِماِٚت ِی وشدٔذ  ٚحاضش ّٔی ؽذٔذ خٛد سا تشای عٛد
آٔٙا دس ِؼشك پشت٘ٛای ِشگ تاس گاِا لشاس دٕ٘ذ ،عشِایٗ داساْ ِزثٛس ِی ؽذٔذ تا آٔٙا طثك ِٛاصیٓ لأٔٛی ػًّ وٕٕذ .وغی تا تٗ
حاي تٗ ایٓ عٛاي پاعخ ٔذادٖ اعت وٗ چشا عشِایٗ داساْ دس ّ٘ٗ ی ؽٙش ٘ای تضسگ  ٚوٛچه عاصِاْ ٘ای فٕفی خٛد سا تا دفاتش
ِشتٛطٗ داسٔذ ٌٚی ٔیشٚی واس اگش تخٛا٘ذ عاصِاْ ٘ای فٕفی سا وٗ لأ ْٛاعاعی ٚرٛدؽاْ سا تاییذ وشدٖ اعت تٛرٛد تیاٚسٔذ تایذ عش
اص صٔذاْ دس آٚسٔذ؟
پاعخ ایٓ عٛاي واِال سٚؽٓ اعت .عاختاس عشِایٗ داسی آْ اعت وٗ اص ِٕافغ خٛد  ٚدیگش عشِایٗ داساْ حّایت ِی وٕذ .حزف تذسیزی
لأ ْٛواس ُ٘ تٗ ّ٘یٓ دٌیً اعت.
خطر پرتوگیری

دس دسعٕاِٗ أتؾاسات أشژی اتّی ایشاْ تشای آِٛصػ سادیٛگشاف ٘ا ،فقً  ،7احش تیٌٛٛژیىی پشت٘ٛا رویه  " 101احشات لطؼی:
"ایٓ احشات ِؼّٛال ٚلتی تشٚص ِی وٕٕذ وٗ پشتٛگیشی اص یه حذ آعتأٗ تیؾتش تاؽذٍِ .تٙة ؽذْ پٛعت،تغییشات خٔٛی ،آب ِشٚاسیذ ...
اص احشات لطؼی پشت٘ٛا ِی تاؽٕذ" .
رویه " 101احشات احتّاٌی :احشاتی ٘غتٕذ وٗ تشای تشٚص آْ ِؼّٛال آعتأٗ ی دٚص ٚرٛد ٔذاسدٔ .ظیش عشطاْ ٘ای ِختٍف  ٚػٛاسك
عٛء تش ٔغً ٘ای آیٕذٖ"
رویه ... ":101حتاتشخٛسد یه فت ْٛاؽغٗ گاِا ٔیض ِّىٓ اعت تاػج عشطاْ گشدد ...تطٛس وٍی پشت٘ٛاتٗ فٛست ِغتمیُ ٚغیش ِغتمیُ
احش ِی گزاسٔذ"
رویه ":101تافت ٘ای حغاط تٗ پشت ٛػثاستٕذ اصِ :غض اعتخٛاْ ،عٍٛي ٘ای رٕغی ،تافت ٘ای ٌٕفاٚیِ ،خاط دعتگاٖ گٛاسػ  ٚگٍ،ٛ
اپیذسَ پٛعت  ٚفٌٛیىٛي ٘ا"
رویه ی ":110اگش یه ِیٍی ْٛعٍٛي تحت تاحیش دٚصی ِؼادي  3گشی لشاس گیشد90،دسفذ آٔٙا ٔاتٛد ِی ؽٔٛذ".
رویه ی ":112وا٘ؼ گٍثٛي ٘ای عفیذ اص دص٘ای حذٚد  25دس فذ گشی تٗ تاال ؽشٚع ِی ؽٛد .وُ ؽذْ پالوت ٘ای خ ْٛوٗ دس
دص٘ای تاالتش اص 5دسفذ گشی ِّىٓ اعت .دس دص  2گشی وا٘ؼ فؼاٌیت ِغض اعتخٛاْ  ٚدس  2تا  6گشی لطغ واًِ آْ گضاسػ ؽذٖ
اعت وٗ تٗ ایٓ حاٌت عٕذسَ خ ْٛعاصی گفتٗ ِی ؽٛد ".تٗ صتاْ عادٖ عشطاْ خ.ْٛ
رویه ی  ":111پظ اص پشتٛگیشی دس حذٚد  2گشی ػالئُ صیش ِؾا٘ذٖ ِی ؽٛد:
اٌف -پظ اص چٕذ عاػت عشدسد ،اعتفشاؽ ،اعٙاي ٚ ،تة
ب – پظ اص چٕذ سٚص رٛػ ٘ای وٛچه دس د٘اْ  ٚگٍ ٛوُ ؽذْ تذسیزی ٚصْ
د – دس دِٚیٓ ٘فتٗ تٙثٛدی ظا٘شی  ٚاص تیٓ سفتٓ ػالئُ روش ؽذٌٖٚ ...ی وا٘ؼ ٚصْ تا دإِٗ ٘ای ِتفاٚت اداِٗ داسد..
د – دس عِٛیٓ ٘فتٗ ػالئُ لثٍی تا ؽذت تیؾتش ّ٘شاٖ تا ػمیّی اعت .دس عِٛیٓ ٘فتٗ ٔیض تٗ تذسیذ ٚصٔؼ وُ ؽٛد .دس طٛي ٘فتٗ ی
چٙاسَ تٗ احتّاي لٛی خٛا٘ذ ِشد".
وریه ی  ":111دس ایٓ فٛست ُ٘ دسِاْ لطؼی ٔیغت (.دس پیٔٛذ ِغض اعتخٛاْ پظ اص عشطاْ خ )ْٛاحشات تاخیشی ،احشات ژٔتیىی
رویه  ...":111ایٓ تغییشات دس صٔزیشٖ ی ِ DNAی تٛأذ ِٛرة رٙؼ گشدد وٗ دس آْ فٛست دس ِٛرٛد آیٕذٖ(فشصٔذ پشتٔٛگاس)
ٔاسعایی ٘ای ژٔتیىی ِتؼذد تشٚص ِی وٕذ .ػٛالة ایٓ تغییشات ِّىٓ اعت تٗ فٛست عشطاْ ٘ای ِختٍف تشٚص وٕذ".
دس لثاي ایٓ خطشات تغیاس رذی ٚیشأگش تشای پشتٔ ٛگاس ،تثیٕیُ پیؾٕٙاد ِغٛالْ أشژی اتّی تٗ پیّأىاساْ  ٚفاحثاْ عشِایٗ وٗ دس
ایشاْ دس ایٓ صِیٕٗ عشِایٗ گزاسی وشدٖ أذ ،چیغت؟ ()2
تثقشٖ :تا تٛرٗ تٗ ایٓ ٔىتٗ وٗ تشخی تزٙیضات پشتٔٛگاسی ِٛرٛد دس وؾٛس تا اعتأذاسد٘ای تؼییٓ ؽذٖ تٛعظ ٚاحذ لأٔٛی ِطاتمت
ٔذاسد ،اعتفادٖ اص ػثاست"تایذ" دس تشخی لغّت ٘ای ایٓ ِذسن تا ٘ذف تؾٛیك داسٔذگاْ چٕیٓ تزٙیضاتی تٗ استما عیغتُ ٘ای ِٛرٛد
اعت.
ِغٚٛالْ ِحتشَ اص روش وٍّٗ ی "تایذ" پؾیّاْ ؽذٖ أذ ٌزا آْ سا تا "٘ذف تؾٛیك داسٔذگاْ" ِؼٕی ِی وٕٕذ .چشا؟ تا تٗ پشلثای عشِایٗ
داسأی وٗ تا تؼذیً عاختاسی رضء طیف سأت خٛاساْ دسآِذٖ أذ ،تشٔخٛسد.
تا ٘ذف تؾٛیك داسٔذگاْ ،تشای استماء عیغتُ ٘ای ِٛرٛد .آیا تا ایٓ رّالت تذ ْٚپؾتٛأٗ ی ارشایی  ،عشِایٗ داساْ سا ِی تٛاْ ٚاداس
وشد تا اص عٛد٘ایؾاْ وّی تگزسٔذ ٚاتضاس٘ای فشعٛدٖ سا س٘ا وٕٕذ؟ عشِایٗ داساْ دس حاؽیٗ تٌٛیذ ٘غتٕذ  ٚاص ایٓ س ٚدسِؼشك پشتٛ
اؽؼٗ گاِا لشاس ّٔی گیشٔذّ٘ .یٓ طٛس لأ ْٛگزاساْ وٗ چٕیٓ احىاَ تذ ْٚپؾتٛأٗ ای سا فادس ِی وٕٕذ .ایٓ پشتٔٛگاساْ ٘غتٕذ وٗ تایذ
تٗ اػتشاف ِغٚٛالْ أشژی اتّی "تا دعتگاٖ ٘ای غیش اعتأذاسد" دچاس حٛادث ِشگ تاس ؽٔٛذ .ایٓ ٚظیفٗ چٗ عاصِأی اعت وٗ تا
لذست  ٚتا ٔظاستی لاطغ عشِایٗ داساْ سا ٚاداس وٕذ اتشاص٘ای فشعٛدٖ سا ِٛسد اعتفادٖ لشاس ٔذٕ٘ذ؟

یه ّٔ ٗٔٛی دیگش اص دسعٕاِٗ ی روش ؽذٖ سٚیٗ  3-8-5":30عٛأح  ٚپشتٛگیشی ٔاؽی اص عٛأح  -1-3-8-5اگش خشاتی تزٙیضات ،
ػذَ ٔظاست تش لٛأیٓ واس  ٚیا دالیً دیگش وٗ خاسد اصوٕتشي پشتٔٛگاساْ اعتِٕ ...تذ تٗ پشتٛگیشی یه یا تؼذاد تیؾتشی اص افشاد
گشدد"...
دس ایٓ دسعٕاِٗ ٘ا ِشتة تاویذ تش تزٙییضات غیشاعتأذاسد ؽذٖ  ،تا تٛرٗ تٗ ایٕىٗ ؽشوت ٘ای سادیٛگشافی تشای دسیافت چؾّٗ
ِزثٛسٔذ تٗ عاصِاْ ِشتٛطٗ ِشارؼٗ وٕٕذ .چشا ّ٘اْ گ ٗٔٛوٗ پٍیظ سإّ٘ایی  ٚسإٔذگی اص خٛدس٘ٚا ِؼایٕٗ فٕی ِطاٌثٗ ِی وٕذٚ ،
ِذاسن عالِت خٛدس ٚسا فادسِی وٕذ ،تشای صِاْ ٘ای ِؾخـ اتضاس  ٚدعتگاٖ ٘ای سادیٛگشافی ساِؼایٕٗ فٕی ّٔی ؽٔٛذ تا اص
حٛادث ِشگ تاس پیؾگیشی ؽٛد؟
پشتٔٛگاساْ تٕٙا تٗ دٌیً ؽة واسی ٘ای ّ٘یؾگی تایذ داسای عاػات واس ِحذٚد  ٚاٚلات فشاغت تیؾتشی تاؽٕذ ،اص تیّٗ ٘ایی تٙشٖ ِٕذ
ؽٔٛذ وٗ تا خطشات ٔاؽی اص واسؽاْ أطثاق داؽتٗ تاؽذ .دسحاٌی وٗ آٔٙا اص ّ٘اْ تیّٗ ای اعتفادٖ ِی وٕٕذ وٗ ٔیشٚی واسِؼٌّٛی اعتفادٖ
ِی وٕذ .دس ٔظاَ حىِٛت گزؽتٗ ِذت صِاْ واس دس ؽة تشای پشتٔٛگاساْ حذاوخش  2عاػت تٛدِ .مذاس عاػات واسی وٗ تا
اعتأذاسد٘ای رٙأی ّ٘إ٘گ تٛد  ٚپشتٔٛگاساْ تؼذ اص  20عاي واس تا حمٛق تاصٔؾغتگی  30عاي تاصٔؾغتٗ ِی ؽذٔذٌٚ .ی ّ٘ٗ ی ایٓ
لٛأیٓ وٗ حذالٍی تٛد سا سادیٛگشاف ٘ا تا لذست اص عیغتُ تیذاد ؽا٘ی گشفتٗ تٛدٔذ .دس ٔظاَ فؼٍی تا تؼذیً عاختاسی  ٚتا پزیشػ تشٔاِٗ
٘ای التقادی اِشیىایی فٕذٚق تیٓ اٌٍٍّی پٛي ایٓ اِتیاصات تٗ وٍی اص دعت سفتٗ اعت .تٗ پیشٚی اص تشٔاِٗ ٘ای التقادی والْ
دٌٚت ٘ای تؼذ اص تؼذیً عاختاسی تذ ْٚیه ٔظاست فٕی تش اتضاس  ٚؽی ٖٛی واس پیّأىاساْ ،ػّال ّ٘ٗ ی لأ ْٛسا دس اختیاس عشِایٗ
داساْ لشاسدادٖ ؽذٖ اعت .عاػات واس ؽثأٗ تٗ ٚعیٍٗ ی عشِایٗ داساْ تٗ تیؼ اص  2تشاتش تغییش وشد( اص عاػت  8ؽة ٚگا٘ی اص  7تا
 5تاِذاد)  ٚتاصٔؾغتگی تٕٙا پظ اص  30عاي اِىاْ پزیش اعت.اعتخّاس ّ٘شاٖ تا تٙذیذ تٗ تیىاسی  ،پشتٔٛگاساْ سا دس ایٓ ؽشایظ واسی
پشخطش دسُ٘ وٛتیذٖ اعت.
دس وؾٛس حذٚد  320ؽشوت پشتٔٛگاسی تٗ واس اؽتغاي داسٔذ .ایٓ ؽشوت ٘ا اگش چٗ سلیة ُ٘ ٘غتٕذ ٌٚی دس ِٛسد ِٕاعثاتؾاْ تا
ٔیشٚی واس پشتٔٛگاساْ ،تا ُ٘ ّ٘إ٘گ ٘غتٕذ ّ٘ ٚىاسی ٔضدیه داسٔذ .ایٓ ؽشوت ٘ا پشتٔ ٛگاساْ سا ِزثٛس ِی وٕٕذ ِمشسات داخٍی
ؽشوت ٘ا سا وٗ تشخالف لٛأیٓ واس ٘ ٚؾذاس٘ای أشژی اتّی اعت ،ارشا وٕٕذ .دس فٛستی وٗ یه پشتٔٛگاس اعتؼفا د٘ذ ،ؽشوت ٘ای
دیگش تٗ ا ٚواس ّٔی دٕ٘ذ تا اص ؽشوت لثٍی سضایت ٔاِٗ تیاٚسد .دس فٛستی وٗ پشتٔٛگاس اص ؽشوت تٗ رایی ؽىایت وٕذٚ ،اسد ٌیغت
عیاٖ ؽشوت ٘ای سادیٛگشافی ِی ؽٛد  ٚتشای ّ٘یؾٗ تایذ واسػ سا س٘ا وٕذ .تٙذیذ تٗ تیىاسی ؽشوت ٘ای سادیٛگشافی(پشتٔٛگاسی)،
ٔاسعایی ٘ای ٔاؽی اص ػذَ ٔظاست تش ارشای لٛأیٓ واس دس ؽشوت ٘ای پشتٔٛگاسی  ٚحزف تذسیزی لٛأیٓ واس تاػج ؽذٖ پیّأىاساْ
 2عاػت واس دس ؽة پشتٔٛگاساْ سا تٗ  9عاػت افضایؼ دٕ٘ذٌٚ .ی تؼذ اص  9عاػت واس تیگاسی تذِ ْٚضد  ٚتذ ْٚاضافٗ واسی
پشتٔٛگاس آغاص ِی ؽٛد .ؽشوت ٘ا تایذ تشای ظٛٙس  ٚحثٛت فیٍُ ٘ای پشتٔٛگاسی ؽذٖ ،یه ٔیشٚی واس فٕی ِ ٚزشب اعتخذاَ وٕٕذٌٚ .ی
ایؾاْ اص پشتٔٛگاس ِی خٛإ٘ذ وٗ پظ اص  9عاػت ؽة واسی تاصٖ تٗ تاسیه خأٗ تشٚد  ٚتٗ ظٛٙس فیٍُ ٘ا الذاَ ّٔایذ .تشای عشِایٗ داس
ِغٍّا ایٓ تافشفٗ تش اعت .اگش پشتٔٛگاس تٗ ایٓ تیگاسی تٓ ٔذ٘ذ اخشاد ِی ؽٛد  ٚتٗ ا ٚسضایت ٔاِٗ ای ّٔی دٕ٘ذ وٗ تتٛأذ رایی
دیگش واس تٗ دعت آٚسد .یىی دیگش اص تزاٚصات تی سحّأٗ ی ؽشوت ٘ا تٗ حمٛق سادیٛگشاف ٘ا واس وشدْ تا دعتگاٖ ٘ای فشعٛدٖ
اعت .فشعٛدگی تزٙیضات تاػج ِی ؽٛد تا چؾّٗ دس ِغیش خٛد تشای سعیذْ تٗ عشرٛػ گیش وٕذ ِ ٚتٛلف ؽٛد .دس ایٓ ؽشایظ
پشتٔٛگاس تشای اداِٗ واس تایذ گایذ تیٛپ یا ّ٘اْ ٌ٘ ٌٗٛای أتماٌی چؾّٗ ی سادیٛگشافی سا رذا وٕذ  ٚتا وّه أثش تٍٕذ ِؾىً ایزاد ؽذٖ
سا حً ّٔایذ .پشتٛگیشی دس چٕیٓ ٚضؼیتی غیشلاتً ارتٕاب اعت .اعتأذاسد ٔثٛدْ گایذ تیٛپ ٘ا ػاًِ افٍی ایٓ اؽىاالت  ٚپشتٛگیشی
پشتٔٛگاساْ اعت .پشتٛگیشی تیؼ اصحذ ِزاص تٗ فٛست خطشٔاوی ا ٚسا دس ِؼشك ػٛاسك ِشگ تاس لشاس ِی د٘ذ .آیا ٔیشٚی واس
یه اتضاس تی راْ اعت؟ یا ٚعیٍٗ ای یه تاس ِقشف  ٚدٚس أذاختٕی؟؟ آیا ایٓ أغاْ ٘ا وٗ تا فشٚػ ؽشافتّٕذأٗ ی ٔیشٚی واسؽاْ تٗ
تٛعؼٗ  ٚتٌٛیذ فٕایغ وؾٛس وّه ِی وٕٕذ ،تایذ صٔذگی  ،رأؾاْ ٔ ٚغً ٘ای آیٕذٖ ؽاْ سا تشای عٛد تیؾتش عشِایٗ داسأی لشتأی وٕٕذ
وٗ ّٔی خٛإ٘ذ اتضاسی گشأتش ٌٚی اعتأذاسد تخشٔذ  ٚیا اتضاس فشعٛدٖ ؽاْ سا دٚس تیأذاصٔذ؟ آیا پٛي تیؾتشی دس حغاب تأىی عشِایٗ
داس ،وٗ ٔمؾؼ دس تٌٛیذ حاؽیٗ ای اعت  ٚتا سأت  ٚسٚاتظ خاؿ تٗ اِىأات ٚعشِایٗ دعت یافتِّٗٙ ،تش اص راْ یه ٔیشٚی واس فٕی

اعت؟ أغاْ صحّت وؾی وٗ حذاوخش حمٛلؼ تا ایٓ واس پشچاٌؼ حذاوخش ِا٘ی ٘600ضاس تِٛاْ اعتٚ .لتی تیگاسی ٘ایؼ ّ٘شاٖ تا
ؽة واسی ٘ای دائّی ّ٘ٚیؾگی اػ سا ِحاعثٗ وٕیُ حمٛق دسیافت ا ٚیه حذالً حمٛق اعت  ٗٔ ٚچیضی تیؾتش .آیا تی لأٔٛی دس تاصاس
واس فٕؼتی  ٚػذَ ٔظاست واسآِذ تش ارشای لٛأیٓ تٗ لیّت ٔاتٛدی  ٚتحمیش ٔیشٚی واس ِی تٛأذ وؾٛس سا تٗ تٛعؼٗ فٕؼتی ٚ
ّ٘گاِی تا رٙاْ پیؾشفتٗ تشعأذ؟ ٘ش خشد حتا ٔالقی ِی فّٙذ وٗ چٕیٓ سٔٚذی رض ٚیشأی عاختاس راِؼٗ دعتاٚسدی دیگشٔ،خٛا٘ذ
داؽت .تا تحمیمات  ٚتشسعی ٘ای ػٍّی ِتٛرٗ ِی ؽٛیُ وٗ ٘ؾذاس٘ا  ٚاػالَ خطش٘ا واِال عٕزیذٖ  ٚتٗ راعتٌٚ .ی ایٓ تٗ تٕٙایی وافی
اعت؟ چشا پؾتٛأٗ ی ارشایی تشای واستشدی وشدْ ایٓ پیؾٕٙادات ػٍّی ٚرٛد ٔذاسد؟!
آیا ایٓ ٚالؼیت پغٕذیذٖ اعت وٗ یه ٔیشٚی واس فٕی(پشتٔٛگاس) تشای تٗ دعت آٚسدْ حذالٍی ٔاچیض وٗ دس عاختاس ِاٌی عشِایٗ،
چٕذسغاص اعت ٚ ،آلاصادٖ ٘ا  ٚوٛدوأؾاْ آْ سا حتا تٗ ػٕٛاْ پٛي تٛریثی ؽاْ ّٔی پزیشٔذ( ،دٖ ٘ضاس تِٛاْ) رغُ ٚرأؼ سا تٗ پشتٛ
٘ای ِشگثاس گاِا تغپاسد؟
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 - 5تست پرتونگاری از مجموعه تست های غیر مخرب  ،یکی از
پرکاربردترین و قدیمی ترین روش ها  ،جهت تشخیص عیب های نواحی
جوش خطوط انتقال نفت و گاز می باشد .روش های تست غیرمخرب
دیگری نیز وجود دارد که از روش های مافوق صوت ،جریان گردابی یا
مغناطیسی ،تشخیص ترک یا نفوذ استفاده می کنند .پرتونگار باید به وسیله
اشعه گاما مركز جوش بین فلزات را كنترل كند تا میزان عمق جوش
وفضای خالی در بین جوش ها مشخص شود.
 - 2منبع :سایت رادیواکتیو  -مژده اصولی  -تنظیم برای تبیان :محسن مرادی
 - 3دسعٕاِٗ ی لٛاػذ واس تا پشت ٛدس سادیٛگشافی فٕؼتی ٚسیٗ  7ؽٕاعٗ -
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