تحديثات الوكالة :األخبار

المتلف ألغراض التعافي من الكوارث
اليابان تدعم استخدام االختبار غير
ِ
في آسيا والمحيط الهادئ

(الصورة من :م .غاسرب/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

يف شباط/فرباير  ،2017دعمت اليابان مبادرة
من الوكالة باستخدام التكنولوجيا النووية
ألغراض التحقُّق من سالمة املباين يف أعقاب
وقوع زالزل وغريها من كوارث طبيعية.
وت َّم توجيه الت ُّربع املق َّدم عرب مبادرة الوكالة
الخاصة باالستخدامات السلمية.
ففي أعقاب وقوع زلزال أو فيضان ،قد
ت ُصاب البنى املدنية الحرجة ،حتى وإن
ظلت قامئة ،بعيوب مسترتة ،األمر الذي قد
يفاقم املخاطر املنطوية يف حال عدم الكشف
عن تلك العيوب ومعالجتها برسعة .ويشمل
االختبار الصناعي باستخدام التكنولوجيا
النووية استخدا َم اإلشعاع املؤيِّن ،إىل جانب
أساليب أخرى ،من أجل اختبار جودة املواد،
أي مخلَّفات
أي رضر بها أو ترك ِّ
دون إلحاق ِّ
مشعة .واستُخدم مثل هذا االختبار غري
املتلِف بنجاح يف أعقاب وقوع زلزال نيبال
املد ِّمر يف نيسان/أبريل  2015الختبار سالمة
املباين الحرجة مثل املستشفيات واملدارس
واملعامل التاريخية.
ويقول خواو أوسو جونيور ،مدير شعبة
منتجات النظائر املشعة والتكنولوجيا
اإلشعاعية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
“تكنولوجيا االختبار غري املتلِف متكِّن
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البلدان من اختبار الهياكل برسعة وبكفاءة
باستخدام معدات بسيطة يسهل حملها”.
“وميكن أن تساعد هذه التكنولوجيا
البلدان التي هي ُعرضة بشكل خاص
لكوارث طبيعية”.
والنشاط الجديد سيت ِّمم األعامل الجارية
للوكالة يف إطار مرشوع تعاون تقني لدعم
إعداد البنية األساسية املدنية وتعافيها يف
أعقاب كوارث طبيعية يف آسيا واملحيط
الهادئ .وسيُوفَّر لخرباء بلدان املنطقة
التدريب ،وعند الحاجة يف أعقاب كارثة ما،
سيت ُّم تزويدهم مبعدات االختبار غري املتلِف.
وستشمل مساهمة اليابان تنظيم الدورات
التدريبية وخزن املعدات يف مركز بناء
القدرات يف شبكة التص ِّدي واملساعدة
التابعة للوكالة (شبكة “رانيت”) مبحافظة
فوكوشيام ،والذي افتُتح يف عام .2013
ٍ
ومنذئذ أجرت الوكالة أنشطة تدريبية
يف مركز بناء القدرات يف شبكة “رانيت”
ملساعدة املشاركني الوطنيني والدوليني
يف االستعداد للتص ِّدي لطوارئ نووية أو
إشعاعية .واآلن سيت ُّم توسيع نطاق أنشطة
التدريب ليشمل تكنولوجيا االختبار
غري املتلِف.

وأسهمت أيضً ا الحكومة املاليزية ،التي
تستضيف أحد املراكز املتعاونة مع الوكالة
يف مجال االختبار غري املتلِف ،يف هذه
املبادرة الجديدة .وتر ِّوج املراكز املتعاونة مع
الوكالة لالستخدام العميل للتقنيات النووية
ألغراض البحث والتطوير يف جميع أنحاء
مجال الصناعة
يخص ماليزيا ،يف َ
العامل ،وفيام ُّ
واالختبار غري املتلِف.
وتشمل أساليب االختبار غري املتلِف التصوير
اإلشعاعي ،وهو نوع من التكنولوجيا
اإلشعاعية ،والتصوير املقطعي بأشعة
غاما ،وهو قائم عىل االمتصاص التفريقي
يف مختلف املواد ألشعة غاما املنبعثة من
مصدر مش ّع .وعرب قياس األشعة التي مت ُّر
عرب املادة دون أن تُ تص ،ميكن تحديد
بنيتها وهيكليتها .وهذه التقنيات قادرة
عىل تحديد العيوب الهيكلية التي ال ميكن
اكتشافها باستخدام أساليب االختبار
التقليدية.

— بقلم ميكلوس غاسرب

