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الصناعة
ُّ
والتتبع والقياس:
االختبار

َّ
المشعة للعمليات الصناعية
كيفية دعم النظائر
َّ
ملخص
ُ 	-1تستخدم النظائر املش َّعة يف جماالت متن ِّوعة من العلوم
والصناعة لتحسين اإلنتاجية وللحصول على معلومات
بأي طريقة سواها،
حم َّددة ال يمكن احلصول عليها ِّ
وذلك عن طريق التت ُّبع والرصد الدقيقين.
	-2وعادة ما تأتي النظائر املش َّعة يف شكل مصادر
مش َّعة خمتومة و ُتستخدم يف جماالت خمتلفة ،مثل
التصوير اإلشعاعي الصناعي ،وتطبيقات القياس
وحتليل املعادن.
	-3وتدعم الوكالة دولها األعضاء يف استخدام تكنولوجيا
النظائر املش َّعة يف جمال الصناعة.

مق ِّدمة
املشع هو الشكل غير املستقر لعنصر يطلق اإلشعاع،
النظير
ُّ
وتستخدم النظائر املش َّعة يف جمال
والذي يمكن تت ُّبعه بسهولةُ ،
الصناعة الختبار اإلجراءات والعمليات الصناعية وتت ُّبعها
وتستخدم النظائر املش َّعة يف العديد من قطاعات
وقياسهاُ .
الصناعة ويف جمال البحث والتطوير العلميين .وهذا يشمل
املقتفيات اإلشعاعية ،كنظم قياس نووية لرصد العمليات،
ال عن
وكاختبار غير متلف ملراقبة جودة املواد والهياكل فض ً
اختبار السالمة.
ويعتمد نطاق تطبيقات النظائر املش َّعة يف جمال الصناعة
أوال ،توفِّر اإلشعاعات
إىل ح ٍّد كبير على ِسمتين عامتينً .
السمك الكبير للمواد الكثيفة
اخملترقة القادرة على املرور عبر ُّ
وسيلة لتحديد حالة مواد العمليات داخل األوعية .وثانياً ،من
املمكن استخدام هذه املعلومات بطريقة كمية كأساس ألجهزة
املراقبة والتحليل.

الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية

تسخير َّ
الذرة من أجل السالم والتنمية

باحثة يف إدارة الطاقة الذرية يف ميانمار تختبر املعدات
التي ستستخدم ألغراض االختبار غير املتلف يف معمل تكرير
النفط بالبلد.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تشتمل أجهزة النظائر املشعَّ ة على ثالث مزايا:
•	إمكانية إجراء القياسات دون مالمسة جسدية مع املادة أو
املنتج اخلاضع للفحص مع تقليص وقت التفتيش؛
• ال يتط َّلب مصدر النظير إلَّ القليل جدًّا من الصيانة؛
•	نسبة املنفعة من حيث التكلفة هائلة — حيث إنَّ العديد من
األجهزة تع ِّوض تكاليفها بنفسها يف غضون بضعة أشهر
من خالل زيادة فعالية التكلفة والوفورات.
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خبيران تقنيان يفحصان أنبوباً يف شركة النفط بيتروناس باستخدام أساليب االختبار غير املتلف من أجل اختبار جودة خط األنابيب.
(الصورة من :عبد الناصر إبراهيم/مركز ماداين للتدريب على االختبارات غير املتلفة)

املشعة
النظائر
كيف تدعم
َّ
ُ
جمال الصناعة؟
َ

ألي صناعة ،البنية األساسية التكنولوجية القوية
بالنسبة ِّ
ضرورية إلجراء عمليات مأمونة وف َّعالة حيث تتاح األدوات
واآلليات الصحيحة لرصد جودة وموثوقية وأمان املعدات
وكفاءة العمليات الصناعية .وتساهم التقنيات القائمة على
اإلشعاعات يف هذه املهام.

املقتفيات الصناعية
تؤ ِّدي املقتفيات اإلشعاعية دوراً حيو ًّيا يف استقصاء املشكالت
التقنية وحتديدها يف العمليات الصناعية .وعند إضافة كميات
صغيرة من املواد املش َّعة إىل املواد املستعملة يف العمليات
الصناعية اخملتلفة ،فإنها تساعد على تقييم املشكالت
املوجودة يف مع َّدالت خلط وتد ُّفق جمموعة واسعة من املواد،
بما يف ذلك السوائل واملساحيق والغازات ،وحتديد التس ُّربات
والتح ُّقق من تد ُّفق السوائل .وتستخدم املقتفيات اإلشعاعية
يف جمال صناعة النفط والغاز للمساعدة يف حتديد النفاذية
وبارامترات التد ُّفق داخل حقول النفط .وهي تساعد على حتديد
تلف احملركات وتآكل املعدات.
ومن اخلصائص الهامة للمقتفيات اإلشعاعية قدرتها على
تت ُّبع العمليات من اخلارج دون تعطيل عمليات التشغيل
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العادية .فعلى سبيل املثال ،للكشف عن تس ُّرب أو انسداد،
ويستخدم
ُتضاف املادة املش َّعة يف أحد َ
طرف أنبوب مدفونُ .
مكشاف إشعاعي خارج األنبوب أو فوق األرض لتت ُّبع تقدُّم
اإلشعاع عبر األنبوب.
كما تدعم تقنيات املقتفيات اإلشعاعية إدارة العمليات ومراقبة
اجلودة يف العديد من الصناعات ،مثل الصناعات البتروكيمائية
واملعدنية وصناعات املعاجلة ،التي تعتمد عليها يف حتليل األداء،
وحتديد نقاط الضعف وتقليل الوقت الالزم لتت ُّبع املشكالت
التقنية واستهالك الطاقة والتل ُّوث.

االختبار غير املتلف
تتض َّمن أساليب االختبار غير املتلف التصوير بأش َّعة غاما
واألش َّعة السينية ،والتصوير املقطعي ،وهي تستند إىل
االمتصاص التفريقي يف املواد اخملتلفة لإلشعاع املنبعث
من مصدر مشع .ويمكن حتديد بنية املادة وهيكلها من خالل
قياس األشعة التي تم ُّر عبر املادة دون امتصاص .وهذه
التقنيات قادرة على حتديد العيوب الهيكلية التي ال يمكن
اكتشافها من خالل أساليب االختبار التقليدية.
واالختبار غير املتلف أداة حيوية مستخدمة يف جميع
أنحاء العامل يف العديد من الصناعات الختبار جودة
وسالمة املنتجات مثل األنابيب ،واملراجل ،وأوعية الضغط،
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أجهزة قياس تستخدم النظائر املشعَّ ة واإلشعاع يف عدد من التطبيقات الصناعية مثل قياس كثافة ومستوى وسمك ورطوبة خليط املاء
والرواسب ،ولتحليل املكوِّ نات يف جمال صناعة األسمنت والفحم وكذلك يف جمال صناعة النفط والغاز والورق والبالستيك والصلب
والتبغ .وتستخدم يف الغالب ملراقبة جودة املنتجات على خطوط اإلنتاج.
(الصورة من :باتريك بريسيت/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

والبنى املدنية ،ومعدات الطائرات ،والسكك احلديدية،
والسفن .ويشمل االختبار غير املتلف املستخدم للتقنيات
النووية استعمال اإلشعاعات املؤينة الختبار جودة املواد
واملنتجات .ويؤ ِّدي هذا االختبار دوراً حيو ًّيا يف إنتاج
أي ضرر لها أو ترك
وصيانة املواد والهياكل دون إحداث ِّ
أي خم َّلفات مش َّعة.
ِّ
ُّ
للتحقق من السالمة املادية
كما ُيستخدم االختبار غير املتلف
للهياكل الهامة مثل اجلسور والسدود واملدارس واملستشفيات.
وتدعم الوكالة الدول األعضاء ،عند الطلب ،يف استخدام
االختبار غير املتلف لتفتيش البنى املدنية لتوكيد جودتها.
وهذه التقنيات مفيدة للغاية للتعايف يف أعقاب الكوارث
الطبيعية .وساعدت الوكالة نيبال واكوادور يف عمليات
التعايف بعد وقوع الزالزل يف هذين البلدين من خالل توفير
معدات وتقنيات االختبار غير املتلف بشكل عاجل.

القياس والتحقق :أجهزة القياس
أجهزة القياس النووي هي أدوات توظِّ ف التفاعل بين
املؤين واملادة .وهي تستخدم على نطاق واسع يف
اإلشعاع
ّ
جمال الصناعة لقياس خمتلف البارامترات املادية :على
سبيل املثال ،قياسات املستوى يف السوائل واملواد الصلبة،
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وسمك املواد املؤ َّلفة من طبقات أو كثافة املنتجات .وث َّمة
ُ
مئات اآلالف من مثل هذه األجهزة التي تعمل يف جمال
الصناعة حول العامل .وهي حتتوي على مصادر إشعاعية
(عادة غاما).
للسمك
وتستخدم قدرة النظائر املش َّعة على القياس الدقيق ُّ
على نطاق واسع يف إنتاج املواد املؤلفة من طبقات ،بما
يف ذلك املعادن واملنسوجات والورق والبالستيك وغيرها.
وتستخدم أجهزة قياس الكثافة كأدوات يف صناعات البترول
ُ
والتعدين لقياس كثافة اخملاليط .والهدف من ذلك هو التحكم
يف جودة املنتج وحتسينها من خالل حتقيق املستوى األمثل
للعمليات وتوفير الطاقة واملواد.
وهناك جمموعة متن ِّوعة من أجهزة القياس النووية التي
تستخدم للقياس والتحليل .وهي تستخدم أيضاً يف جمال
صناعة الفحم .ويف جمال صناعة الورقُ ،تستخدم أجهزة قياس
أشعة بيتا لرصد ُسمك الورق.
وأجهزة القياس احملمولة لها استخدامات يف جماالت
الزراعة والبناء والهندسة املدنية .فعلى سبيل املثال ،يمكن
استخدام أجهزة لقياس احملمولة لتحديد درجة رضم التربة
على األراضي الزراعية أو كثافة األسفلت يف خليط الرصف
لسطح الطريق.
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وإىل جانب املنشورات التقنية والدورات التدريبية ،تساعد
الوكالة البلدان النامية من خالل دعم إنشاء أفرقة وشبكات من
اخلبراء .ويف جمال االختبارات غير املتلفة ،على سبيل املثال،
تشارك حوايل  90دول ًة نامي ًة من خالل العديد من املشاريع
اإلقليمية والوطنية .وأنشئت أفرقة أساسية توفِّر اخلدمات
وتري برامج التدريب والبرامج التأهيلية.
للصناعة ُ
كما تعمل الوكالة على تشجيع البحث والتطوير من خالل
منسقة تتعلق حتديداً بهذه التقنيات الصناعية
مشاريع بحثية َّ
ِّ
وتنظم اجتماعات وأنشطة بناء
ذات الصلة باجملال النووي،
القدرات يف خمتبرات الوكالة ومراكز متعاونة.

ُتستخدم املقتفيات اإلشعاعية لرصد نقل الرواسب يف البحر.

ويتع َّين على الدول األعضاء التي تستخدم تقنيات نووية مثل
تكنولوجيا النظائر املش َّعة ،أن تضمن وجود التدابير املناسبة
لألمان واألمن ،التي تق ِّدم الوكالة بشأنها الدعم الذي يشمل
تطوير بنى أساسية وطنية لألمان واألمن تتماشى مع معايير
األمان واإلرشادات األمنية للوكالة.

(الصورة من :مركز بهابها للبحوث الذرية)

جماالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة؟

املق َّدم من الوكالة
الدعم ُ

تدعم الوكالة الدول األعضاء يف تطبيق التقنيات القائمة
على اإلشعاعات .ويشمل ذلك إسداء املشورة بشأن استخدام
املقتفيات اإلشعاعية ،واملصادر اخملتومة ،ونظم املراقبة
النووية ،وتقنيات االختبار غير املتلف ،ودعم تنمية القدرات
البشرية واملؤسسية.
ودعمت الوكالة إنشاء القدرات يف جمال التقنيات اإلشعاعية
يف أكثر من  50خمتبراً يف الدول األعضاء.

•	تعزيز القدرات التحليلية يف جمال تكنولوجيا النظائر
املش َّعة.
•	حتسين البحث والتطوير من أجل تطبيق تكنولوجيا النظائر
املش َّعة يف جمال الصناعة.
•	التعاون مع الوكالة يف بناء القدرات والتدريب من أجل
استخدام تكنولوجيا النظائر املش َّعة لكي تستفيد منها
العمليات واإلجراءات الصناعية.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة ِّ
الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
ِّ
املحررة :آبها ديكسيت • التصميم والتخطيط :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org
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