العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية

شيلي تظل في صدارة السباق على المعادن
النادرة بفضل التكنولوجيا اإلشعاعية
بقلم جيريم لي

مرفق للتعدين في شيلي لمعالجة
ُ ُّ
النحاس الخام .تعد شيلي أكبر منتج
للنحاس في العالم.
(الصورة من :ف .دياز /رشكة )Trazado Nuclear e Ingenaria

تشت ُّد

ُ ِّ
مقارنة بالتقنيات األخرى ،ت وفر
التكنولوجيا اإلشعاعية ميزة
ال مثيل لها .ولقد أصبحت هذه
ُ ِّ
مثل ً
جزءا بالغ األهمية
األدوات ت
ُ
ِّ
من الكيفية اليت ن نم بها أهم
الصناعات الوطنية لدينا
ُ
ون حافظ بها على موطئ قدم لنا
ُ ِّ
كمصدر عاليم.

“

”

— ف رانسيسكو خ .دياز فارغاس،
موظف اإلدارة ال رئييس يف رشكة
 ،Trazado Nuclear e Ingenieriaشييل
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حمى املنافسة يف السباق العاملي الذي
تق َّدر قيمته بباليني الدوالرات عىل املعادن
والفل َّزات العالية الجودة يف الوقت الذي تصبح
فيه املوارد املعروفة أكرث ندرة ويرتفع الطلب عىل
استخدامها يف جميع أنواع املنتجات التي نستخدمها
يوم ًّيا ،من الهواتف املحمولة حتى األواين واملقايل.
وبالنسبة إىل بلدان مثل شييل ،متثِّل التكنولوجيا
اإلشعاعية عامالً رئيسيًّا للحفاظ عىل ميزة تنافسية.
وقال فرانسيسكو خ .دياز فارغاس ،موظف اإلدارة
الرئييس يف منظمة ،Trazado Nuclear e Ingenieria
وهي منظمة شيلية تقدم املشورة لرشكات التعدين
بشأن عمليات استخراج املعادن والفل َّزات“ :ت ُوفِّر
التكنولوجيا اإلشعاعية ،مقارنة بالتقنيات األخرى،
ميزة ال مثيل لها” “ولقد أصبحت هذه األدوات تُ ثِّل
جز ًءا بالغ األهمية من الكيفية التي نُن ِّمي بها أهم
الصناعات الوطنية لدينا ونُحافظ بها عىل موطئ قدم
لنا ك ُمص ِّدر عاملي”.
وبفضل احتياطياتها الضخمة من املعادن ،ت ُسهم
صناعة التعدين الحيوية الشيلية بحوايل  %9من الناتج
املحيل اإلجاميل للبلد كام أ َّن هذه الصناعة متثِّل حوايل
نصف إجاميل صادرات شييل .وشييل هي أكرب منتج
للنحاس يف العامل ،ويتم تصديره الستخدامه يف جملة
أمور منها إنتاج السبائك وتشييد املباين وتصنيع
املعدات الكهربائية .كام أ َّن مناجم شييل متثِّل إحدى
املصادر الرئيسية للموليبدنوم ،وهو عنرص كيميايئ
حاسم يف أكرث من  %80من إجراءات
يؤ ِّدي دو ًرا
ً
الطب النووي.
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وليك تحافظ رشكات التعدين الشيلية عىل ازدهار
صناعتها الوطنية وتساعد عىل تلبية الطلبات
املتزايدة عىل الصادرات ،ما فتئت هذه الرشكات
تعمل مع الوكالة عىل استخدام املقتفيات
اإلشعاعية ومح ِّددات القياس النووي (انظر مربع
العلوم) ليك تساعدها عىل تبسيط عملياتها الخاصة
باإلنتاج والتعدين وليك تصبح أكرث كفاءة فيام
يتعلَّق بالكشف عن املعادن والفل َّزات وقياس
تركيزاتها .وقال دياز فارغاس إ َّن أداء التكنولوجيا
اإلشعاعية أفضل فيام يتعلَّق بتحسني جودة
املنتجات ،وتحقيق املستوى األمثل للعمليات
واالقتصاد يف استهالك الطاقة.
وأوضح قائالً“ :ببساطة ،يكون من غري العميل يف
كثري من الحاالت استخدام التقنيات اإلقتفائية
التقليدية ألنها تتطلَّب استخدام مع َّدات ضخمة
ج ًّدا يص ُع ُب تحريكها واستخدامها يف امليدان .أ َّما
املقتفيات اإلشعاعية ،فإن حملها أسهل”“ .كام
أنَّها ُّ
أدق وأرسع مقارنة بالتقنيات التقليدية ،وهو
ما يعني أنَّنا نستطيع توفري الوقت واملال مبا أ َّن
لدينا فكرة دقيقة عن الكمية التي ميكننا توقَّ ُع
استخراجها ومعالجتها”.
وقال باتريك دومينيك م .بريسيت وهو خبري يف
التكنولوجيا الصناعية يف الوكالة إ َّن استخدام تقنية
ابتكارية من هذا القبيل يُع ُّد أم ًرا رضوريًّا للبقاء يف
صدارة سوق عاملية تتزايد فيها التنافسية ولضامن
إمدادات ثابتة من املعادن والفل َّزات.

العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية
ووفقًا إلحصاءات املعادن عىل الصعيد العاملي
الصادرة عن فريق املسح الجيولوجي الربيطاين ،يتم
كل سنة استخراج أكرث من  2.7بليون طن مرتي من
ّ
املعادن والفل َّزات من املحميات الطبيعية عىل وجه
األرض ،ويتم استخدامها .وت ُستخدم هذه املعادن
والفل َّزات يف عدد هائل من املنتجات ،بد ًءا باآلالت
ومرو ًرا باإللكرتونيات والسلع املنزلية وانتها ًء
بأجزاء السيارات .ويُستخدم يف الحواسيب وحدها
أكرث من  60نو ًعا من الفل َّزات للغالفات الخارجية
ولوحات الدارات والرقاقات الحاسوبية.
ومع منو سكان العامل وارتفاع إجاميل مستوى
املعيشة ،يزداد الطلب عىل املنتجات التي ت ُستخدم
فيها هذه املواد .ومع ذلك ،فإن التحدي املتمثِّل يف
اكتشاف معادن وفل َّزات سهلة االستخراج إىل جانب
الوقت الطويل الذي يستغرقه تعدينها ،والذي
يرتواح عادة بني  10و 15سنة من تاريخ اكتشاف
الرواسب حتى الرشوع يف استخراجها ،كلها عوامل
تجعل مهمة تلبية هذا الطلب املتزايد باستمرار
مهمة أصعب.

وقال بريسيت “إ َّن تلبية هذا الطلب تص ُعب أكرث
فأكرث ألن مصادر املعادن والفل َّزات العالية الجودة
عىل نطاق العامل بدأت تنضب وبات اكتشافها أصعب،
يتعي عىل البلدان إيجاد سبل جديدة من
وبالتايلَّ ،
أجل مواصلة تلبية الطلب”.
ومن خالل الدعم الذي تقدمه الوكالة ،يقوم
األخصائيون من جميع أنحاء العامل بتنمية املعارف
والقدرات فيام يتعلَّق باستخدام التقنيات النووية
يف صناعات التعدين وال ِع َدانَة ومعالجة املعادن.
كام أنهم يعملون عن كثب مع خرباء من بلدان مثل
شييل التي راكمت الخربات عىل مر السنني من خالل
ما لديها من بنى أساسية ومامرسات راسخة يف
مجال التعدين.
وقال بريسيت أيضا“ :إذا تم تطوير التقنيات
اإلشعاعية وتنفيذها عىل نطاق واسع ج ًّدا ،فمن
املحتمل أن نتوقَّع تحقيق وفورات اقتصادية سنوية
عاملية تزيد عن  19بليون دوالر أمرييك نتيجة لزيادة
الكفاءة يف عمليات االستخراج وعمليات اإلنتاج
أقل عىل املوارد البرشية”.
واعتامد ّ

العلوم

ِّ
المقتفيات اإلشعاعية ومحددات القياس النووي

إ َّن املقتفيات اإلشعاعية هي مجموعة من األدوات التحليلية التي ميكن أن توفِّر بيانات من أجل فحص
وتحقيق املستوى األمثل من مختلِف الخطوات التي تنطوي عليها عملية التعدين ومعالجة املعادن.
واملقتفيات اإلشعاعية قامئة عىل النظائر املش َّعة التي يتم تلقيمها ضمن مزيج أو مائع يرتبط بجزيئات املواد
املستهدفة ،مثل الفل َّزات واملعادن ،ويتحرك بطريقة مامثلة للطريقة التي تتحرك بها تلك املواد .ومن ثم،
تُستخدم أجهزة خاصة من قبيل الو َّماضات للكشف عن اإلشعاعات املنبعثة من املقتفيات .كام يتم يف هذا
الشأن استخدام أدوات التصوير ،مثل التصوير املقطعي الحاسويب باالنبعاث الفوتوين املفرد أو التصوير
املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين .وت ُك ِّون هذه األجهزة صو ًرا تكشف عن تركيزات املعادن والفل َّزات ،وكلَّام
ارتفعت تركيزات املواد يف مزيج ما ازداد عدد املقتفيات اإلشعاعية عىل الصور املك َّونة .كام ميكن استخدام
أسلوب املقتفيات اإلشعاعية للتحديد اآلين لحركة املياه أو النفط أو املل ِّوثات الكامنة يف قاع األرض وكذلك
لرسم خرائط أمناط التدفّق داخل النظم.
وتستخدم القياسات النووية ونظم املراقبة التي تعرف عمو ًما مبحدِّ دات القياس النووي أجهزة كشف خاصة
متغيات املنتجات
ومصادر إشعاعية تنبعث منها أشعة غاما أو األشعة السينية ألغراض قياس ومراقبة مختلف ِّ
أو املع َّدات مثل ُسمكها وكثافتها وتكوينها.
ويعمل مح ِّدد القياس النووي من خالل مترير اإلشعاعات عرب املواد بحيث تصل إىل جهاز كشف من الجانب
اآلخر لهذه املواد .ثم يلتقط الجهاز الكاشف التباينات يف كميات اإلشعاعات التي مت ُّر عرب املواد :وعندما
تكون املادة أقل سمكًا وكثاف ًة وتركي ًزا ،مي ُّر عربها قدر أكرب من اإلشعاعات ،والعكس صحيح .وميكن استخدام
التباينات التي يتم الكشف عنها بهذه الطريقة لتحديد الخصائص ذات الصلة بالقياسات .ويف كثري من الحاالت،
ُيكن ملح ِّددات القياس هذه أن تعمل دون أن يكون مثة متاس مبارش وميكنها أن مت َّر عرب املواد أو الجدران
أي
أي رضر بها أو ترك ِّ
غري الشفافة .وهي تؤدي دو ًرا حيويًّا يف إنتاج وصيانة املواد والهياكل دون إلحاق ِّ
مخلَّفات مشعة.
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