اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

تكنولوجيات جديدة في مجال اإلخراج من الخدمة
واالستصالح
بقلم فنسن فورنييه

يمكن تركيب أجهزة استشعار
وكاميرات على الطائرات بال
طيار لجمع البيانات عن ُبعد
تحضيراً لالستصالح البيئي.
(الصورة من :ر .دوران/الوكالة
الدولية للطاقة الذرية)

التكنولوجيات

الجديدة والناشئة تجعل
اإلخراج من الخدمة
واالستصالح أفضل من حيث فعالية التكلفة وأيضاً من حيث
الرسعة واألمان .واستخدام التكنولوجيات الجديدة آخذ يف
االزدياد ،بدءا ً من التخطيط ووصوالً إىل التنفيذ والتحكم.

“ويمكن االستعانة بأدوات
ُمدا َرة عن بُعد لقياس
النشاط اإلشعاعي ،وإزالة
التلوث من محطات القوى
النووية ،وفي نهاية األمر
تقسيم وتنا ُول أجزاء
المحطة ،لنتج َّنب بذلك
المخاطر التي قد
تواجه اإلنسان”.
— فالديمير ميشال ،رئيس فريق
اإلخراج من الخدمة واالستصالح
البيئي ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الليزر والطائرات بال طيار “درونز”
لتخطيط أفضل

قبل البدء باإلخراج من الخدمة أو االستصالح البيئي ،فإن
الخرباء بحاجة إىل التخطيط لكل خطوة من العملية ،وللقيام
بذلك ُهم بحاجة يف البداية إىل فكرة واضحة عن الخصائص
الهيكلية ومستوى اإلشعاع الذي من املتوقع أن يواجهوه.

وميكن تحديد الخصائص ألغراض التخطيط باستخدام نُهج
يدوية ،مثل رسم املخططات النموذجية وأخذ القياسات
والتقاط الصور ،لكن اآلن تتيح تكنولوجيات املسح الضويئ
الليزري ل ِفرق اإلخراج من الخدمة أن ترسم برسعة ودقة أكرب
مخطط الخصائص املادية لهياكل ِمرفق ما ونظمه ومكوناته.
ويُت َّمم ذلك بقياسات بالغة الحساسية تؤخذ بأجهزة فائقة
التقنية ،مثل الكامريات الجيمية امل ُدا َرة عن بُعد والتي ميكنها
أن تقيس بدقة وكفاءة الخصائص اإلشعاعية لل ِمرفق ،مبا يف
ذلك كمية اإلشعاع ونوعه .ويلزم أخذ قياسات مشابهة عند
إزالة التلوث وذلك للتحقُّق من أن أي مستويات إشعاعية
متبقية إمنا هي غري ذات شأن.
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وبالنسبة ألخصائيي االستصالح البيئي تزداد أهمية فهم األبعاد
ذات الفوارق الدقيقة لسلوك بيئة املوقع–واملل ِّوثات الواقعة
ضمنها–عرب الزمن .وتتيح أدوات جديدة مثل الطائرات بال
طيار املز َّودة بأجهزة استشعار لألخصائيني تقييم سطح املوقع
عن بُعد ،وعند اقرتان ما سبق بالبيانات املج َّمعة عىل األرض،
ميكن أن يساعد ذلك يف تحديد طبيعة املل ِّوثات يف الرتبة
وتركيزها وتوزيعها .ويح ِّدد ذلك بدقة عالية الخصائص املادية
واإلشعاعية للموقع ،مثلام يح ِّدد السلوكيات والديناميات
البيئية الكامنة.
ويف كلتا الحالتني ،مبجرد أن ت ُجمع البيانات ميكن لربمجيات
النمذجة املتطورة ثالثية األبعاد أن تولّد مستنسخات فائقة
التفاصيل من املِرفق أو املوقع ،وخريطة تراكبية ملستوياته
اإلشعاعية .وميكن استخدام برمجيات النمذجة أيضاً يف مجال
االستصالح البيئي ملحاكاة سلوك املل ِّوثات يف البيئة ،وهذه
خطوة أساسية عىل صعيد انتقاء وتنفيذ نُهج استصالح مأمونة
ومستدامة وذات تكلفة مجدية وأيضاً لرصد موقع ما وإدارته
يف املدى البعيد.

البرش والروبوتات
املرافق النووية مليئة بالزوايا واألماكن املنزوية التي يصعب
الوصول إليها ،وتكون يف بعض املناطق مشعة وخطرة إىل
حد كبري األمر الذي ي ُحول دون دخول العامل إليها .وتتيح
الروبوتات طرقاً جديدة للتعامل مع هذه التحديات.

اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي
“ببساطة ال ميكن للعامل الوصول إىل بعض أجزاء هذه املرا ِفق،
إما ألنها صغرية أو ضيقة للغاية ،أو ألنها مشعة وخطرة للغاية.
وهنا يكمن الدور الفارق للربوطيات ”،كام قال فالدميري
ميشال ،رئيس فريق اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي يف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ .وميكن االستعانة بأدوات ُمدا َرة
عن بُعد لقياس النشاط اإلشعاعي ،وإزالة التلوث من محطات
القوى النووية ،ويف نهاية األمر تقسيم وتنا ُول أجزاء املحطة،
لنتج َّنب بذلك املخاطر التي قد تواجه اإلنسان”.
ومع تق ُّدم التقنية ،أصبحت الروبوتات أصغر حجامً ،وأكرث
تق ُّدماً وإتقاناً ،ما جعلها تعمل يف تضاريس متنوعة وبيئات
قاسية .وعىل سبيل املثال ،ميكن للعامل تشغيل األذرع اآللية
متعددة املهام عن بُعد ،وميكن تزويدها بأدوات مثل القاطعات
الليزرية مبا يتيح تفكيك األنابيب ومكونات املفاعالت التي
يصعب الوصول إليها وغريها.
وميكن أيضاً تشغيل األدوات القاطعة امل ُدا َرة عن بُعد تحت
املاء ،ويكون مشغِّلو تلك األدوات عىل مقربة منها محميني
بالوقاية الطبيعية التي يوفرها املاء من اإلشعاع .وبتفكيك
املكونات املشعة تحت املاء ميكن أن تساعد هذه الروبوتات
يف حامية العامل والوقاية من انبعاث الجسيامت العالقة
يف الهواء.

طبيعة ابتكارية
االبتكار ال ينحرص دامئاً يف تطوير أجهزة جديدة معقدة .ويُع ُّد
مفهوم “الهندسة املنسجمة مع الطبيعة” أحد املفاهيم الناشئة
يف االستصالح البيئي .ويف بعض املواقف قد ال يكون الحل
االستصالحي األمثل هو الحل الذي ينطوي عىل أدوات مكلفة
وعمليات كيميائية.
“أن تأخذ الطبيعة مجراها قد يكون ،يف بعض الحاالت ،أفضل
مسار لألمور ،غري أن ذلك يستلزم أن نفهم العمليات البيئية
ذات الصلة وأن نتنبأ أيضاً بها عىل نحو مفصل .غري أنه يف
اآلونة األخرية فقط أصبحت األدوات الحاسوبية وتقنيات
تحديد الخصائص والرصد راسخة عىل نحو ٍ
كاف لتعزيز الثقة
يف استخدام هذا النهج ”،كام قال هورست مونكن-فرنانديز،
أخصايئ االستصالح البيئي يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويُع ُّد االستصالح ذو األبعاد النانوية ،أو االستصالح النانوي،
الصغر من ُصنع
تقنية جديدة تستفيد من هياكل متناهية ِّ
اإلنسان ت ُعرف باسم الجسيامت النانوية يف الح ِّد من تركيزات
املل ِّوثات يف الرتبة واملياه الجوفية ،برسعة وكفاءة .وتتسم هذه
الجسيامت التي هي أصغر بنحو  100 000مرة من عرض شعرة
واحدة بقدرات متميزة يف التخزين والنقل واالخرتاق والتوزيع.

وميكن حقنها يف الطبقة تحت السطحية للمصدر املل َّوث من
شل حركتها .وميكن أيضاً استخدامها
أجل تحلُّل املل ِّوثات أو ّ
الحتجاز املل ِّوثات عرب الجسيامت النانوية التي تترصف ك ِغ ْربال
جزيئي .ومن املمكن أن تكون هذه التقنية مجدية التكلفة
بشكل أفضل من التقنيات التقليدية ،مثل أعامل الحفر لبلوغ
أهداف التنظيف يف عملية االستصالح البيئي.

عامل جديد بالكامل

روبوت على شكل ثعبان
مز َّود بقاطعة ليزرية يس ّهل
وصول طاقم اإلخراج من
الخدمة إلى المناطق
المحصورة والخطرة.

(الصورة من :شركة سيلالفيلد
المحدودة ،المملكة المتحدة)

االبتكار يفتح األبواب نحو آفاق جديدة ،غري أنه يفرض أيضاً
متطلبات تدريب جديدة .وأحد الحلول لتحقيق ما سبق هو
الحقيقة االفرتاضية .فعامل التقنية ثالثية األبعاد يتيح فرصة أمام
املامرسني الكتساب خربة مبارشة يف كل خطوة من خطوات
عملية اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي .وميكن أن
يشمل ذلك ،بني أمور أخرى ،مواصفات تسلسل ال َقطْع املتبع،
ومستويات التعرض لإلشعاعات التي قد تواجه العامل ،وأكرث
الخيارات املتاحة كفاءة إلزالة مكونات قطع النفايات املهشمة
وتغليفها ،ومخاطر األمان املحتملة.
ورغم أن الفوائد املحتملة للتكنولوجيات واالبتكارات الجديدة
هائلة ،مت ُّر يف العادة أعوام لتعزيز استخدامها عىل نطاق أوسع،
السيام يف البلدان ذات امليزانيات واملوارد املحدودة .ويساعد
الدعم املق َّدم من الوكالة البلدان يف الحصول عىل ما تحتاجه
من معلومات وخربات وتدريب.
وهنا يقول ميشال“ :تقوم رؤية الوكالة عىل مساعدة الدول
وص ْون قدراتها عىل إدارة مشاريع اإلخراج
األعضاء يف إرساء َ
من الخدمة واالستصالح يف الوقت املناسب وبطريقة مأمونة
وبتكلفة مجدية”.
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