العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية

تحسين الجودة مع التوفير في التكاليف:
ِّ
المغرب يعزز قطاع الصناعة لديه باستخدام
التكنولوجيا اإلشعاعية

بقلم يم فواز – هوبر

أخصائي من المركز الوطين للطاقة
والعلوم والتقنيات النووية بصدد
َّ
مسح عمود سرير تقطير مغلف
ًّ
خوائيا بأشعة غاما في معمل للتكرير
في المغرب.
(الصورة من :ر .العلمي/املركز الوطني للطاقة والعلوم
والتقنيات النووية)

“

في الماضي ،كانت تكاليف الصيانة
ًّ
واإلصالح مرتفعة جدا ،وكان هذا
األمر يضر بالقدرة التنافسية .واآلن،
يتم استخدام التقنيات النووية
للكشف عن المشاكل وتحسين
جودة اإلنتاج.

”

— رشاد العلمي ،مدير شعبة التطبيقات
الصناعية يف املركز الوطني للطاقة والعلوم
والتقنيات النووية ،املغرب

12

مل

تعد الشقوق الصغرية غري املرئية تقري ًبا تشكِّل
ذلك التهديد املكلف الذي كان املشغِّلون
الصناعيون املغاربة يواجهونه يف املايض .وبفضل
ما هو متاح لهم من تكنولوجيا إشعاعية عالية
الحساسية والدقة ،يكشف هؤالء املشغِّلون اآلن عن
العيوب قبل أن ترض باإلنتاج ،مام ساعد عىل زيادة
جودة اإلنتاج وتوفري ماليني الدوالرات التي كانت
ت ُرصف لتغطية تكاليف الصيانة واإلصالح.
وقال رشاد العلمي ،مدير شعبة التطبيقات الصناعية
يف املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
يف املغرب “إ َّن املشغِّلني الصناعيني اعتادوا عىل
تشغيل مرافقهم إىل أن تحدث أعطال غري متوقَّعة
تدفعهم إىل إغالق تلك املرافق لفرتات زمنية طويلة
ج ًّدا“ ”.يف املايض ،كانت تكاليف الصيانة واإلصالح
مرتفعة ج ًّدا ،وكان هذا األمر يرض بالقدرة التنافسية.
واآلن ،يتم استخدام التقنيات النووية للكشف عن
املشاكل وتحسني جودة اإلنتاج”.
وقد عمل املشغِّلون الصناعيون املغاربة مع أخصائيني
من املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
تلقوا تدريبا يف الوكالة عىل استخدام االختبار غري
املتلف (انظر مربع العلوم يف الصفحة  )7لفحص
املعدات الصناعية وإجراء اختبارات ضامن الجودة.
ويف املغرب ،يتم تطبيق هذه التقنيات ،التي متثِّل أكرث
من  %98من الضوابط التقنية التي يتم تنفيذها يف
املحطات الصناعية يف جميع أنحاء العامل ،يف مختلف
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فروع الصناعة ،مبا يف ذلك قطاعات البرتوكيامويات،
وإنتاج املواد الفوسفاتية ومعالجتها ،واملعادن،
والنقل ،واألغذية واألسمنت.
و قال العلمي إ َّن الصناعة املغربية استفادت كث ًريا
عىل مدى العقود الثالثة املاضية من التكنولوجيا
اإلشعاعية .وعىل الرغم من صعوبة الحصول عىل
أرقام دقيقة بشأن الوفورات امل ُحقَّقة نتيجة لتطبيق
التكنولوجيا النووية ،فإ َّن املشغِّلني الصناعيني يف
املغرب يَتَّفقون عىل أ َّن النسبة الدنيا للفائدة املتأتية
من استخدام التقنيات النووية هي  ،32:1وهو ما
يعني أ َّن املشغِّلني يحقِّقون عىل كل يورو يُنفَق عىل
االختبار غري املتلف واملقتفيات اإلشعاعية وغريها من
يقل عن  32يورو.
التطبيقات اإلشعاعية ،عائ ًدا ال ّ

املسح بأشعة غاما يساعد عىل استئناف
عمليات التشغيل يف معامل تكرير املنتجات
البرتوكيميائية

غالبًا ما تكون األساليب التقليدية غري دقيقة أو غري
حساسة بالقدر الكايف لتحديد أصل مشكلة ما .ويف
عام  ،2015استخدم مهندسون عاملون يف إحدى
معامل تكرير املنتجات البرتوكيميائية تقنيات تقليدية
للبحث عن السبب الكامن وراء انخفاض القدرة
التشغيلية بحوايل  %90يف وحدة إلنتاج الفورفورول
(الفورفورول هو ُمذيب يستخدم يف صنع العديد من
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املنتجات الصناعية) .ومل يتمكنوا من تحديد مصدر
املشكلة وارتأوا أنهم بحاجة إىل تفكيك الوحدة
بأكملها ،وهو ما من شأنه وقف اإلنتاج مل َّدة أسابيع.
وقبل الرشوع يف تفكيك الوحدة ،ق َّرروا أن يج ِّربوا
تقنية من التقنيات اإلشعاعية تسمى املسح بأشعة
غاما (انظر مربع العلوم) للحصول عىل فكرة أفضل
عم كان يحدث داخل الوحدة ولتحديد مصدر
َّ
املشكلة .ويف غضون سويعات ،قاموا بتحديد املشكلة،
وبإحالل جزء الوحدة املترضر بحيث استعادت
قدرتها التشغيلية كاملة.
وقال العلمي “لقد كان املسح بأش َّعة غاما التقنية
الوحيدة القادرة عىل الكشف عن املشكلة وتحديد
مكان وجودها بدقة”“ .وكان استخدام هذه التقنية،
الذي يُكلِّف  5 000يورو ،أرخص بكثري من حيث
التكلفة مقارنة بالخسائر الفادحة التي كنا سنتكبَّدها
لو قمنا بتفكيك الوحدة بأكملها”.

الرتويج للتكنولوجيا اإلشعاعية يف املغرب
وأفريقيا

يُوظِّف األخصائيون يف املغرب اليوم مثرة ما اكتسبوه
عىل مر العقود من خربات لدعم البلدان يف جميع أنحاء
أفريقيا يف استخدام تقنية االختبار غري املتلف واملصادر
املشعة محكمة اإلغالق واملقتفيات اإلشعاعية.
وقال باتريك بريسيت وهو خبري يف التكنولوجيا
الصناعية يف الوكالة “إ َّن املغرب يضطلع منذ

تسعينيات القرن املايض بدور قيادي يف مجال تطبيق
تكنولوجيات اإلشعاع بفضل االلتزام الذي أبداه
املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
والدعم املق َّدم من فرنسا ومن الوكالة”.
ويؤ ِّدي االتفاق التعاوين اإلقليمي األفريقي للبحث
والتنمية والتدريب يف مجال العلم والتكنولوجيا
النوويني (اتفاق أفرا) الذي تدعمه الوكالة دو ًرا
محوريًّا بالنسبة إىل أنشطة التعاون التي يضطلع بها
املغرب يف املنطقة .ولقد ساعد برنامج أفرا عىل إقامة
تعاون مبارش بني املغرب والعديد من البلدان األخرى
مثل اثيوبيا ،وأنغوال ،وتونس ،وتنزانيا ،وزمبابوي،
والسنغال ،والسودان ،وغانا ،والكامريون ،ومرص.
ونتيجة لهذا التعاون ،متكَّن عدد من هذه البلدان
من تنفيذ تقنيات نووية وتقنيات ذات صلة باملجال
النووي يف صناعاته املحلية.
وقال بريسيت أيضا “إ َّن التصنيع ينطلق بالفعل يف
العديد من البلدان يف القا َّرة األفريقية .وإ َّن الوكالة
تعمل مع بلدان مثل املغرب عىل الرتويج لالستخدام
السلمي لتكنولوجيات اإلشعاع بهدف إحداث تأثري
فوري يف إقتصاديات هذه البلدان”.
وتُواصل الوكالة ،جزئ ًّيا من خالل برنامجها للتعاون
التقني ،حفز استخدام هذه التقنيات ودعم التعاون.
وما فتئ املغرب يعمل عىل مشاريع صناعية
ت ُستخدم فيها التكنولوجيا اإلشعاعية باالشرتاك
مع جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وزمبابوي،
والسودان ،وكينيا ،ومرص.

العلوم

اختبار التصوير اإلشعاعي والمسح بأشعة غاما
ُيثِّل اختبار التصوير اإلشعاعي أه َّم تقنيات االختبار غري املتلف املتوافرة يف السوق .كام أنه يعترب األسلوب
املرجعي لجميع التقنيات التكميلية األخرى (ميكن االطالع عىل املزيد بشأن االختبار غري املتلف يف الصفحة .)7
أساسا إىل أشعة غاما املنبعثة من املصادر املش َّعة أو األشعة السينية املنبعثة من مولِّدات األشعة
وهو يستند ً
والسمك .وعندما
السينية .ويف بعض األحيان ،ميكن أيضً ا استخدام أش َّعة بيتا بالنسبة إىل املواد املتدنِّية الكثافة ُّ
تُ َّرر اإلشعاعات عرب إحدى املواد ،بإمكان األخصائيني استخدام جهاز خاص يكشف عن هذه اإلشعاعات
ويُك ِّون صورة .وكلام زادت كثافة املواد أو زاد سمكها ،انخفض اإلشعاع الذي مي ُّر عربها ،وهو ما يؤ ِّدي إىل
انخفاض درجة السواد يف الصورة .ثم يقوم األخصائيون بتحليل هذه الصور من أجل تحديد مختلَف خصائص
هذه املواد.
واملسح بأشعة غاما هو تقنية تستخدم إلجراء فحص داخيل ألي عملية أو معدات دون تعطيل اإلنتاج .حيث
يُتاح لحزمة من اإلشعاعات املخرتِقَ ِة امل ُس َّد َد ِة املرور عرب أنبوب وعاء ما ،فتُ ِ
حدث مك ِّوناتُ الوعاء الداخلية
تغي ًريا يف هذه اإلشعاعات ،ثم تخرج هذه اإلشعاعات من الجانب اآلخر من الوعاء لتصل إىل جهاز كشف.
وبقياس قوة اإلشعاعات املنقولة ،ميكن الحصول عىل معلومات قيِّمة عن مستويات كثافة املواد املوجودة
داخل الوعاء .وكلام زادت كثافة املواد أو زاد ُسمكها ،انخفض اإلشعاع الذي مي ُّر عربها .ويؤدي هذا إىل أسلوب
سهل وكفؤ يعرف باسم “معلومات مسح” املك ِّونات املفحوصة ،وهو أسلوب ميكن لألخصائيني استخدامه
لتحديد العيوب أو حاالت عدم االتساق.
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