َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

ِّ
المعالجة اإلشعاعية تمكن أصحاب األعمال
التجارية الصغيرة في ماليزيا من الدخول
إلى سالسل القيمة العالمية

بقلم ميكلوس غاسبر

ُ
سوف تستخدم مثل هذه الكابالت
َ
المنتجة في شركة Wonderful
 Ebeam Cableفي مقصورة
ُ َّ
ِّ
المحرك للسيارات .وهي تصنع
ِّ
ومثبطة للنار
مقاومة للحرارة
باستخدام التشعيع.
(الصورة من :ميكلوس غاسبر/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة
احلجم يف االنضامم إىل سلسلة التوريد العاملية
بغية مضاعفة فوائد العوملة وزيادة عائداهتا .ويف العادة ُتَع ُّد
تلبية متطلبات اجلودة اليت وضعهتا الرشكات ِّ
املتعددة
ً
اجلنسيات اليت هي عىل رأس سالسل القيمة املذكورة أمرا
ً
ِّ
واملتوسطة احلجم العاملة
صعبا عىل املؤسسات الصغرية
وفق مزيانية هزيلة .وتقوم الوكالة النووية يف هذا البلد،
نيوكلري مالزييا ،بدورها من أجل املساعدة.

يرغب

“صرنا قادرين على تحسين
خط اإلنتاج وتلبية متطلبات
صانعي السيارات عبر استخدام
التكنولوجيا اإلشعاعية”.
— إير تشان تشانغ تشوي ،املدير
اإلداري لشركة Wonderful Ebeam
 ،Cable Sdn Bhdماليزيا

وبفضل دعم نيوكلري مالزييا صارت رشكة Wonderful
 Ebeam Cable Sdn Bhdأول مؤسسة صغرية ومتوسطة

احلجم يف البلد لتوريد الكابالت لقطاع صناعة السيارات
املنتعش يف مالزييا .وقال إير تشان تشانغ تشوي املدير
اإلداري يف الرشكة« :باستخدام التكنولوجيا اإلشعاعية،
ّ
رصنا قادرين عىل حتسني خط اإلنتاج وتلبية متطلبات
صانعي السيارات« ».وقد أتاح يل ذلك تنمية أعاميل
التجارية والرفع من عدد القوى العاملة».
ً
َّ
ونظرا لدرجات احلرارة املرتفعة داخل ِّ
املحركات ،فإن
الكابالت املستخدمة يف مقصورة ِّ
املحرك من السيارة
َّ
ُّ
للتأكد من أنا،
جيب أن تكون مقاومة للحرارة واللهب

ِّ
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وكذلك َّ
السيارة ،لن تشتعل فهيا النريان .ومن أجل حتسني
مقاومة احلرارة وتثبيط اشتعال اللهب داخل يف عوازل
األسالك النحاسية  ،جيب ربط البوليمرات اخلاصة
ِّ
ً
ًّ
تصالبيا ما يشكل شبكة من سالسل بوليمرات
هبا
َّ
َّ
َّ
مرتاصة وحمزمة بإحكام شديد (انظر مربع العلوم).
ًّ
تصالبيا من درجة حرارة
وتزيد املادة العازلة املرتابطة
ً
ً
خدمة الكوابل؛ عىل سبيل املثال ،من  75درجة مئوية
يف حالة الكلوريد ِّ
املتعدد الفاينيل العادي (أو )PVC
إىل  100درجة مئوية بالنسبة للكلوريد ِّ
املتعدد الفاينيل
ًّ
تصالبيا.
املرتابط
َّ
َّ
التصاليب ميكن القيام به
وعىل الرغم من أن الربط
َّ
باستخدام املواد الكيميائية فإن هذه العملية حتتاج
إىل درجات حرارة عالية .ويقود البديلْ ،
أي تشعيع
ُّ
البوليمرات ،إىل تشكل روابط دامئة بني سالسل
َّ
البوليمرات يف درجة حرارة الغرفة ،وهو ما يتطلب
تكاليف تشغيل أقل.
وال يوجد يف مالزييا مؤسسة من املؤسسات الصغرية
ِّ
واملتوسطة احلجم متلك التكنولوجيا اجلاهزة لتقوم هبذا
ُ
َّ
التشعيع ،كام أن املصارف تجم عن منح القروض من

أجل رشاء َّ
معدات التشعيع ،كام قال تشانغ تشوي« .هذه
اآلالت باهظة الثمن ،واملصارف ال تقبل َّ
املعدات يف
ً
حد ذاهتا كضامن َّ
ِّ
ألنا ،نظرا لعدم وجود سوق للبضائع
املستعملة َّ
ملعدات التشعيع ،ال تستطيع أن تبيع هذه
َّ
املعدات إن أفلست رشكيت».
َّ
بيد أن نيوكلري مالزييا تقوم بتشعيع منتجات الرشكات
الصغرية احلجم مثل رشكة تشانغ تشوي مقابل رسوم صغرية.
وقال ذو الكافيل غزايل ،مدير تكنولوجيا املعاجلة
َّ
اإلشعاعية يف نيوكلري مالزييا« :إن صناعة السيارات قد
ُعرفت منذ وقت طويل عىل َّأنا واحدة من القطاعات
الرئيسية حنو حتقيق طموح مالزييا لتصبح دولة صناعية
َّ
حبلول « »،2020وهذا يتطلب قدرات حملية يف جمال
صناعة الكابالت ».وعرب هذا الدعمِّ ،
تؤدي الوكالة النووية
دورها يف دعم اخلطة الرئيسية للحكومة بشأن املؤسسات
ِّ
واملتوسطة احلجم لترسيع نمو هذه املؤسسات ورفع
الصغرية
مساهمهتا يف االقتصاد من %32من الناجت املحيل اإلمجايل
يف  2010إىل  %41حبلول عام .2020
وتقوم رشكة  Wonderful Ebeam Cableبشحن
منتجاهتا إىل مرفق التشعيع يف نيوكلري مالزييا ثالث مرات
ًّ
أسبوعيا .وبعد أيام قليلةُ ،تعاد الكابالت وتكون جاهزة
لرشكات تصنيع السيارات.

وتعمل نيوكلري مالزييا مع العديد من املؤسسات الصغرية
ِّ
واملتوسطة احلجم يف جماالت خمتلفة من املعاجلة
املؤين مثل َّ
اإلشعاعية ،باستخدام اإلشعاع ِّ
أشعة
غاما ُ
واحلزم اإللكرتونية لتغيري اخلصائص الفزييائية
والكيميائية والبيولوجية للمواد مبا يزيد نفعها وقيمهتا
ِّ
يقلص أثرها يف البيئةُ .ويستعمل اإلشعاع ِّ
املؤين عىل
أو
نطاق واسع لتحوير املواد البالستيكية واملطاطية ،وتعقيم
األدوات الطبية واملنتجات االسهتالكية ،وحفظ الغذاء،
ّ
واحلد من ّ
التلوث البييئ.
ولقد استفاد علامء نيوكلري مالزييا من مشاريع الوكالة
العديدة للتعاون التقين وكذلك مشاريع البحوث التعاونية،
ّ
َ
واليت بفضلها متكنوا من إتقان التكنولوجيات املستخدمة
يف املعاجلة اإلشعاعية عرب العمل مع اخلرباء من كافة أحناء
العالم .وقال غزايل« :تساعد الوكالة عىل حتويل اخلربة
الدولية إىل خربة حملية.».
كام تساعد الوكالة الدول األعضاء عىل تعزيز قدرات اعتامد
التقنيات القامئة عىل اإلشعاعات اليت تدعم عمليات
ً
صناعية أنظف وأكرث أمانا .وقد شاركت نيوكلري مالزييا
يف العديد من هذه املشاريعُ ،
اعتف هبا منذ  2006كمركز
متعاون مع الوكالة يف جمال املعاجلة اإلشعاعية للبوليمرات
الطبيعية واملواد النانوية.

العلوم
المعالجة اإلشعاعية
ميكن استخدام التكنولوجيا اإلشعاعية يف حتوير مواد خمتلفةُ .ويحدث ذلك تغيريات َّ
معينة يف خصائصها ،ويمكن استخدام
العديد مهنا يف طائفة واسعة من التطبيقات التجارية.
ِّ
ُوتستخدم مصادر إشعاعية خمتلفة يف حتوير املواد ،مثل مصادر النظائر َّ
واملعجالت اإللكرتونية ذات
املشعة عالية الكثافة،
ً
َّ
َّ
املستمدة مهنامُ .ويستخدم اإلشعاع أيضا ألغراض التطعيم.
واألشعة السينية
طاقات خمتلفة،
وأبرز تطبيق جتاري لهذه التكنولوجيا هو الربط املتصالب لسالسل البوليمراتُ ،وي َ
ستخدم يف إنتاج عوازل األسالك والكابالت،
ِّ
َّ
أو إطارات السيارات ،أو التكس املطاط الطبيعي للمفردات الطبية ،مثل القفازات .وحتقق هذه الطريقة خصائص فائقة للمواد
دون احلاجة الستخدام املواد الكيميائية السامة.
ُّ
التصاليب هو صلة تربط سلسلة بوليمرات بأخرى ما ينتج عنه حتويرات يف اخلصائص الفزييائية للبوليمرات .وعىل سبيل
والربط
َّ
ُّ
ُ
ُّ
املثال ،عندما يضاف الربط التصاليب جلزيئات مطاط طويلة ،تنقص املرونة ،ويزيد التصلب ،وتزداد بدورها نقطة االنصهار.
ُّ
ِّ
َّ
وأما التطبيقات التجارية األخرى حول العالم فهي األنابيب القابلة للتقلص بفعل احلرارة ،ومواد لف األطعمة ،وأجهزة التدفئة
ً
أيضا باسم ُ
الهالمات املائيةًّ ،
ًّ
جتاريا
تصالبيا لقابلة للذوبان يف املاء ،املعروفة
ذات التنظيم الذايتُ .وتتاح البوليمرات املرتابطة
ً
ُّ َّ
َّ
وحتديدا إصابات احلروق ُّ
السكري.
وتقرحات
كضمدات جروح،

ِّ
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