تدعيم األمان والجودة

التعدين ال ُمربِح بمساعدة التكنولوجيا اإلشعاعية
بقلم رودولفو كويفنكو

"إننا نحتاج إلى تكنولوجيا
جديدة تمكِّننا من تعدين
المواد بطريقة انتقائية أكثر
ودون إهدار المياه والطاقة
في مواد خام منخفضة
الرتبة للغاية".
— نيك كاتموري ،مدير برنامج البحوث،
منظمة الكومنولث للبحوث العلمية
والصناعية ،أستراليا

خالل

سنوات الطفرة يف العقد األول من القرن
توسعت صناعة التعدين
الحادي والعرشينَّ ،
العاملية برسعة ،وذلك مع استثامر العديد من البلدان
والرشكات مبالغ مالية طائلة يف الجهود الرامية إىل زيادة
اإلنتاج وإشباع االقتصاد العاملي املتنامي برسعة واملتعطِّش
للموارد الطبيعية .واليوم ،ومع انخفاض أسعار السلع األساسية
وتقلص جودة املواد الخام وارتفاع تكاليف اإلنتاج ،فإنَّ
ترك هذه املناجم مفتوحة يعني تبسيط العمليات وتحسني
اإلنتاجية .وتعترب املقتفيات اإلشعاعية ومحددات القياس
النووي من بني التقنيات التي متكِّن الصناعة من تحقيق هذه
الزيادة يف الكفاءة.

وقال "إنَّ املحصلة النهائية بسيطة :فاألمر يتعلَّق بالحفاظ
عىل الصخور الجيدة والتخلُّص من الصخور الرديئة قبل إهدار
الطاقة واملياه يف معالجتها".
ويف عمليات التعدين ،من الرضوري تحليل الخامات السائبة،
من  1000إىل  10 000طن للساعة ،وهي ت ُنقَل عىل حزام
س ّيار .وإلجراء تحليل رسيع ودقيق ،يحتاج املهندسون إىل
طريقة للنظر يف الخامات من أجل تحديد العنارص التي
تحتويها وقياس كمياتها .وقال كامتوري إن التقنيات النووية
هي "األنسب بالتأكيد" لهذا النوع من التحليل.
وأضاف قائلاً "إ َّن للنيوترونات أو األشعة السينية أو أشعة غاما
العالية الطاقة قدرة كبرية عىل االخرتاق كام أنها قادرة عىل
تحليل كميات كبرية من املواد بدقة تامة حيث تفشل ال ُن ُهج
األخرى يف ذلك".
وقال باتريك بريسيت ،وهو خبري يف التكنولوجيا الصناعية يف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إ َّن صناعات التعدين تستخدم
املقتفيات اإلشعاعية ومح ِّددات القياس النووي من أجل
تحسني جودة املنتجات وتحقيق املستوى األمثل للعمليات
واالقتصاد يف الطاقة واملواد" .فالعديد من رشكات التعدين
قد اعرتفت اليوم كذلك باملزايا االقتصادية واالجتامعية الكربى
لتكنولوجيا النظائر املشعة".

املكبة النووية
العدسة رِّ

عرض جوي لمنجم كوبر بيدي
لحجر األوبال في أستراليا.
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ويعي القطاع الصناعي متا ًما هذه القضايا .وقال نيك كامتوري،
مدير برنامج البحوث يف منظمة الكومنولث للبحوث العلمية
والصناعية ،وهي وكالة علمية رائدة يف أسرتاليا تحتل الصدارة
يف أعامل البحث والتطوير بشأن تطبيق التقنيات النووية
عىل صناعة التعدين" ،إ َّن التحدي الكبري الذي تواجهه صناعة
التعدين اليوم هو أ َّن املياه أصبحت أقل وأن الطاقة أضحت
أغىل وأن املستوى الحايل للمواد الخام بات منخفضً ا أكرث
فأكرث" ".لذلك فإننا نحتاج إىل تكنولوجيا جديدة متكِّننا من
تعدين املواد بطريقة انتقائية أكرث ودون إهدار املياه والطاقة
يف مواد خام منخفضة الرتبة للغاية".
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تعترب منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية
منظمة رائدة يف مجال تطوير استخدام التقنيات القامئة
عىل املجال النووي للقيام بجملة أمور منها ،التنقيب وفرز
املعادن واالستشعار والتحليل يف الوقت الحقيقي .وقد ط َّورت
املنظمة محلِّلاً جدي ًدا يجمع بني تألق األشعة السينية وحيود
األشعة السينية من أجل تحديد خصائص املعادن برسعة عند
مستويات األجزاء من املليار .وتستطيع هذه التقنية الكشف
عن املعادن حتى مستويات تصل إىل نحو مئات األجزاء من
املليار فيام يتعلق بالعنارص الرئيسية ،فتقيس املعادن الثمينة،
مثل الذهب ،والفضة ،واليورانيوم وعنارص مجموعات البالتني،
واملل ِّوثات الهامة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ عند مستويات
تصل إىل بضعة غرامات من الطن أو أقل من ذلك.

تدعيم األمان والجودة
كام وضعت املنظمة املذكورة مؤخ ًرا طريقة للتحليل بالتنشيط
بأشعة غاما ،وهي طريقة تستخدم أشعة سينية عالية الطاقة
لقياس عينات خام يف نظام تشغيل آيل دون حاجة إىل عملية
شاقة إلعداد العينات أو الدخول إىل مفاعل نووي من أجل
إجراء تحليل بالتنشيط النيوتروين .وتعترب هذه التقنية فعالة
عىل وجه الخصوص يف الكشف عن محتوى الذهب يف مختلف
أنواع العينات (انظر اإلطار).

التعاون مع الوكالة:
تقاسم التكنولوجيا

ت ُشارك منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية يف
مرشوع بحثي منسق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
حول تطوير أساليب القياس اإلشعاعي يف استكشاف وتعدين
املعادن والفلزات ،وتتقاسم تلك املنظمة التكنولوجيا التي
ط َّورتها مع العلامء من جميع أنحاء العامل.
ويف الواقع ،يعود تعاون أسرتاليا مع الوكالة بشأن استخدام
النيوترونات واألشعة السينية واملقتفيات اإلشعاعية إىل مثانينات
القرن املايض عندما كانت هذه التكنولوجيا حديثة العهد.

وأل َّن أسرتاليا هي واحدة من البلدان الخمسة التي تحتل الصدارة
يف مجال التعدين يف العامل ،فإنَّها تتص َّدر العديد من مجاالت
التطبيقات النووية التي تستخدمها الصناعة .والعديد من هذه
التطبيقات هي تكنولوجيات عريقة ج ًدا كام أ َّن سجلَّها حافل
بالنجاح يف امليدان وتُستَخدم استخدا ًما تجاريًا ناج ًحا.
املنسق
وقال كامتوري إ َّن مشاركة أسرتاليا يف املرشوع البحثي َّ
التابع للوكالة هي مشاركة تركِّز باألساس عىل نقل التكنولوجيا
إىل البلدان األخرى.

املنسقة الخاصة بالوكالة آلية للجمع
وتوفِّر املشاريع البحثية َّ
بني باحثني قادمني من مؤسسات يف البلدان املتقدمة والنامية
عىل حد سواء للتعاون عىل موضوع بحثي محدد ،ولتبادل
املعارف ونقلها يف مجال استخدام التقنيات النووية ألغراض
التطبيقات السلمية املتنوعة.

الذهب الخام في مصفوفة
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وقال كامتوري "إننا نريد جعل البلدان األخرى عىل وعي
بالتكنولوجيات واملعارف التي ط َّورناها ،ليك تدرك هذه
البلدان متا ًما ما هو متاح لصناعة املعادن يف هذه املجاالت".
" ُمرادنا هو رؤية هذه التكنولوجيا تع ُّم بالفائدة عىل بعض
الدول األعضاء األخرى التي ميكنها عىل املدى املتوسط والبعيد
أن تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل استغالل أفضل للموارد
لتحقيق الرفاه االقتصادي يف تلك البلدان".

العلم
ِ

استخراج كل أوقية من الذهب
يبلغ اإلنتاج العاملي من الذهب مليارات من الدوالرات سنوياً،
وارتفاع سعر الذهب هو يف الغالب نتيجة الرتفاع تكاليف
تعدينه .ويُع َّدن الذهب تجاريًا عند مستويات الغرام لكل
طن ،وهناك بضع تقنيات تحليلية تتسم بالحساسية يف قياس
املعادن بدقة عند هذه املستويات الشديدة االنخفاض.
ويَستخدم التحليل بالتنشيط بأشعة غاما أشعة سينية عالية
الطاقة إلثارة عنارص محددة يف املادة الخام ،مام يؤدي إىل
تنشيط أي أثر للذهب يف العينة .وت ُط َّبق هذه التقنية عىل
الذهب يف أي شكل كيميايئ أو فيزيايئ ،وميكن استخدامها

لقياس محتوى الذهب يف املواد الصلبة أو الطينية أو
السائلة .والجمع بني أحدث التطورات الحاصلة يف مصادر
األشعة السينية العالية الطاقة وأجهزة كشف اإلشعاع وبني
النمذجة الحاسوبية املتقدمة ميكِّن جهاز التحليل الذي وضعته
منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية من الكشف
تقل بعرشة أضعاف تقري ًبا عن
عن الذهب عند مستويات ُّ
املستويات املمكنة باستخدام تقنيات أخرى .كام ميكِّن ذلك
الجمع من الكشف عن مستويات منخفضة جدا يف عينات
صغرية للغاية.
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