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كلمة املترجم
بحكــم عملــي فــي قطــاع النفــط وكذلــك تخصصــي فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن اإلشــعاع ،فــإن أفضــل مــا ميكــن أن أقدمــه لهــذا
القطــاع الــذي أنتمــي إليــه ولــكل العاملــن فــي قطــاع النفــط والغــاز الناطقــن بالعربيــة ،هــو هــذه الترجمــة ألحــد أهــم التقاريــر فــي
العالــم إن لــم يكــن أهمهــا علــى اإلطــاق حــول املــواد املشــعة طبيعيــة املنشــأ املعروفــة بالنــورم فــي صناعــة النفــط والغــاز الصــادر
عــن مؤسســة  IOGPالعامليــة.
كل الشــكر واالمتنــان لــكل مــن الدكتــور الصــادق القاضــي الــذي «تبــرع» مبراجعــة هــذا التقريــر وبــدون أي مقابــل وهيئــة الطاقــة
الذريــة الســورية التــي تبنــت مراجعــة وإخــراج ونشــر هــذا التقريــر وبــدون أي مقابــل كذلــك.
كمــا أريــد أن أنــوه إلــى أن املعهــد غيــر مســؤول عــن دقــة الترجمــة علمي ـاً ولغوي ـاً وتقــع هــذه املســؤولية علــى عاتــق املترجــم
واملراجعــن.

عز الدين أحميدة الغالي
طرابلس -أيلول 2020

تنويه 1

بنــاء علــى شــرط  IOGPيف األذن املمنــوح لترجمــة التقريــر جتــدر االشــارة إلــى التنويــه التالــي
باللغتــن االنكليزيــة والعربيــة
This translation of IOGP Report 412 (Version 2.0, March 2016) has been kindly supplied
by the Petroleum Training and Qualifying Institute of Libya. The accuracy of the translation
has not been verified by IOGP. IOGP accepts no responsibility or liability for the accuracy
of the translated report. In all cases, only the original English version is authentic. IOGP reports are subject to regular review and re-publication. IOGP cannot guarantee that unofficial
translation reflects the most current version of any report.
جــرى ترجمــة تقريــر ( 412 IOGPاإلصــدار الثانــي ،مــارس )2016مــن قبــل معهــد النفــط للتأهيــل والتدريــب الليبــي .لــم يتــم التحقــق
مــن صحــة الترجمــة مــن قبــل  .IOGPال تتحمــل  IOGPأي مســؤولية أو مســؤولية قانونيــة عــن صحــة التقريــر املترجــم .فــي جميــع
احلــاالت ،تعــد النســخة اإلنكليزيــة هــي النســخة األصليــة .تخضــع تقاريــر IOGPملراجعــة منتظمــة وإعــادة نشــر .ال ميكــن أن تضمــن
 IOGPأن الترجمــة غيــر الرســمية تعكــس أحــدث نســخة مــن أي تقريــر.

04 September 2017

Dear Mr Hamida,
Further to recent email correspondence, please accept this letter as confirmation that permission is
granted for you to translate IOGP Report 412,
.
We should be most grateful if a copy of the translation might be sent to us to be made available for
download through the IOGP website.
Please include the following disclaimer in both Arabic and English at the beginning of the translation:

Please note that any distribution of the translation must be done on a non-commercial basis, for the
purposes of information dissemination and education.
With warmest regards,

Llewellyn St David
Compliance Officer

A company limited by guarantee. Registered in England No. 1832064 VAT No. 241 240 903

تنويه 2

بناء على موافقة  IOGPفإن الترجمة العربية تتضمن تصحيحات لستة أخطاء علمية ومطبعية
يف النسخة األصلية موضحة كالتالي:
 في الصفحة  8في السطر  19في التقرير األصلي ورد ما يلي:
K either a β-particle (89%) or γ-photon (11%) is emitted.

40

في النسخة العربية وردت اجلملة كالتالي:
 40Kينبعث جسيم بيتا  )%89( βوفوتون .)11%.( γ
 في الصفحة  10في النسخة األصلية ورد في الشكل

1

في النسخة العربية وردت كاآلتي:

 في الصفحة  12في السطر  15ورد في النسخة األصلية ما يلي:
β-particles have a negative charge of –1

وفي النسخة العربية وردت اجلملة كالتالي:
جسيمات بيتا  βالسالبة لها شحنة تساوي شحنة اإللكترون -e
 في الصفحة  20في النسخة األصلية في اجلدول  5وردت اجلملة االنكليزية كاآلتي:
Table 5: NOR activity concentration range reported for scale and deposits

وهو خطأ مطبعي ،في النسخة العربية وردت كاآلتي:
اجلدول  5مجال تركيز النشاط اإلشعاعي للنكليدات املشعة الطبيعية املنشورة للرواسب احلرشفية والترسبات
 في الصفحة  26في النسخة األصلية في السطر األخير وردت اجلملة االنكليزية كاآلتي:
Appendix C (effective dose weighting levels).

أما في النسخة العربية فوردت اجلملة كالتالي:
راجع امللحق ( Aاملستويات املرجحة للجرعة الفعالة).
 في النسخة العربية في العمود األخير من جدول امللحق  Bتصحيحات للنسخة األصلية

تنويه 3
اســتعملت فــي النســخة العربيــة املصطلحــات العلميــة والتقنيــة املنشــورة فــي معجــم املصطلحــات العلميــة والتقنيــة فــي الطاقــة
الذريــة الصــادر عــن هيئــة الطاقــة الذريــة الســورية عــام :1999

النكليدات املشعة الطبيعية (النورس)
املواد املشعة الطبيعية (النورم)

)Naturally Occurring Radionuclides (NORs
)Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM

الرواسب احلرشفية

Scales
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نواجت الكشط

scrapings
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز

 .1املقدمة
يوفــر هــذا التقريــر توجيهــات ومعلومــات عامــة عــن إدارة ســوائل العمليــة أو املعــدات امللوثــة بتراكيــز طفيفــة مــن النكليــدات املشــعة
الطبيعــة (النــورس) ) .Naturally Occurring Radionuclides (NORsعمومـ ًا ،يشــار إلــى الســوائل أو املعــدات امللوثــة بالنــورس بأنهــا
ملوثــة باملــواد املشــعة الطبيعيــة (النــورم) ( Naturally Occurring Radioactive Material (NORMضمــن صناعــة النفــط والغــاز.
تتواجــد النــورس بتراكيــز متباينــة فــي القشــرة األرضيــة ،وبالتالــي فهــي موجــودة أيضــا بتراكيــز طبيعيــة فــي مكامــن النفــط والغــاز.
ميكــن أن تصبــح تراكيــز النــورس فــي ســوائل البئــر معــززة نتيجــة عمليــات االســتخراج ،وبالتالــي تتشــكل الترســبات الغنيــة بالنــورس
ضمــن منشــآت اإلنتــاج مكونــة النــورم ،مثــل املــاء املنتــج  ،produced waterوالرواســب احلرشــفية  scalesوالطــن والكــدارة (احلمــأة)
 sludgeومخلفــات كشــط األنابيــب.
ميكــن أن تــؤدي فعاليــات العمــل غيــر املنضبطــة التــي تشــمل النــورم إلــى تعــرض إشــعاعي غيــر مرغــوب بــه ،وانتشــار وبالتالــي
تشــكل هــذه الفعاليــات خطــر ًا علــى صحــة اإلنســان والبيئــة .ميكــن تخفيــض هــذه املخاطــر أو اجلرعــات الناجمــة عــن التعــرض
لإلشــعاعات املؤينــة الناشــئة عــن النــورم بتطبيــق مراقبــات مناســبة لتحديــد مــا إذا كان النــورم موجــود وأيــن .تتحقــق املبــادئ العامــة
للوقايــة مــن أخطــار اإلشــعاعات املؤينــة مبدئيــا بأتبــاع أفضــل ممارســات العمــل فــي أماكــن تواجــد النــورم .وفــي هــذا الصــدد ،يعــد
التحكــم فــي التعــرض والقيــاس املناســب للجرعــات همــا العنصــران األكثــر أهميــة لبرنامــج الصحــة والســامة فــي وقايــة العاملــن.
تتحقــق حمايــة البيئــة وبالتالــي اجلمهــور عــن طريــق التحكــم فــي عمليــة التخلــص مــن نفايــات النــورم وتبنــي ضوابــط االنبعــاث.
فــي التقريــر احلالــي ،ســيتم اســتخدام مصطلــح نــورم ( ،(NORMولكــن ميكــن أن جنــد أيضــا مصطلــح بديــل شــائع وهــو
املصطلــح «تينــورم  »TENORMوهــو اختصــار  – Technologically Enhanced NORMالنــورم املعــزز تكنولوجيــا – يســتخدم هــذا
املصطلــح بشــكل رئيــس فــي الواليــات املتحــدة للتمييــز بــن النــورم «الطبيعــي» والنــورم النــاجت عــن التكنولوجيــة املســتخدمة مــن
قبــل اإلنســان .ولقــد أشــير ســابقا للرواســب احلرشــفية املشــعة ( )scaleإلــى الرواســب احلرشــفية ذات النشــاط النوعــي املنخفــض
) ،Low Specific Activity (LSAظهــر هــذه االختصــار فــي اللوائــح اخلاصــة بنقــل املــواد املشــعة والصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ) International Atomic Energy Agency (IAEAوباملثــل ،تســمى أحيانــا أجــزاء املنشــآت واألســطح الداخليــة امللوثــة
برواســب النــورس باجلســم ُملــ ّوث الســطح ).Surface Contaminated Object (SCO
ضمــن تخصــص الوقايــة االشــعاعية ،يوجــد حاجــة لتوخــي احلــذر بســبب العــدد الكبيــر مــن وحــدات القيــاس املختلفــة والبادئــات
الشــائعة االســتخدام ،حيــث ميكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى أخطــاء محتملــة لعــدة أضعــاف للمقاديــر وتقديــر خاطــئ للمخاطــر .فــي هــذا
التقريــر ،ســوف يســتعمل النظــام الدولــي للوحــدات  ،SIمــع بيــان البدائــل وعوامــل التحويــل فــي امللحــق .A

الوحدات الرئيسة هي:
وحــدة قيــاس النشــاط اإلشــعاعي( :بكــرل  )Becquerel or Bqيشــير إلــى عــدد االضمحــاالت النوويــة فــي الثانيــة .ولكــن أيضــا
هنــاك وحــدات مشــتقة تقابهــا مثــل النشــاط اإلشــعاعي لــكل كتلــة أو حجــم ( Bq/gصلبــة)( Bq/L ،ســائلة) و( Bq/m3غازيــة).
اجلرعــة املمتصــة( :غــراي  )Gray GYتشــير إلــى كميــة الطاقــة ( )Jاملودعــة فــي كل وحــدة كتلــة ( .)kgوهــذه اجلرعــة ال تأخــذ
فــي احلســبان الضــرر البيولوجــي الــذي حلــق باجلســم البشــري.
اجلرعــة الفعالــة Sievert or Sv) :ســيفرت) هــي وحــدة  SIمشــتقة ،أدخلتهــا الفيزيــاء الصحيــة لتأخــذ فــي احلســبان نــوع
اإلشــعاع وحساســية األنســجة املعرضــة لــه.
مبــا أنــه ال ميكــن للحــواس البشــرية الكشــف عــن اإلشــعاع املؤيــن لذلــك يجــب اســتخدام أجهــزة مراقبــة اإلشــعاع .جــرى عــرض
مبــادئ التشــغيل لهــذه األجهــزة بشــكل منفصــل فــي القســم ( 5مراقبــة النــورم).
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يعــد هــذا التقريــر خارطــة طريــق يؤســس لنهــج موحــد فــي إدارة النــورم .ال يــؤدي هــذا التقريــر إلــى إعاقــة أو عرقلــة العمليــات
العاديــة ،ولكــن يصــف الضوابــط التــي مت تكييفهــا مــع ممارســات التعامــل مــع النــورم .يعــد هــذا الدليــل مــرن بحيــث ميكنــه أن
يســتوعب االختالفــات التنظيميــة التــي تشــترطها الشــركات األعضــاء فــي االحتــاد الدولــي ملنتجــي النفــط والغــاز  IOGPللتعامــل مــع
النــورم.
يجــب التشــديد علــى أن هــذا الدليــل يوفــر فقــط إطــار عمــل .ويجــب علــى مســتخدمي هــذا الدليــل إدراك أن إدارة النــورم تتطلــب
التشــاور واملشــاركة مــع عــدد مــن أصحــاب املصلحــة ،والســيما موافقــة الســلطات التنظيميــة املختصــة .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد يــؤدي
التركيــز فقــط علــى النــورم إلــى جتاهــل امللوثــات اخلطــرة األخــرى التــي تتواجــد أحيانــا جنبــا إلــى جنــب مــع النــورم .ومــن األمثلــة
علــى ذلــك املعــادن الثقيلــة مثــل الزئبــق والغبــار األســود القابــل لالشــتعال (كبريتيــد احلديــد الناعــم جــدا املتبعثــر).
جــرى التركيــز فــي هــذا التقريــر علــى إدارة النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي (النــورم) وليــس علــى إدارة تطبيقــات اإلشــعاع املؤيــن
(مثــل أجهــزة األشــعة الســينية واملولــدات النترونيــة) أو النشــاط اإلشــعاعي الصنعــي مثــل املصــادر املشــعة املغلقــة (املختومــة) sealed
 sourcesأو مقتفيــات األثــر اإلشــعاعية  radiotracersوغيرهــا.

 .1.1مصادر النكليدات املشعة طبيعية املنشأ
تتواجــد جميــع العناصــر الطبيعيــة فــي قشــرة األرض بتراكيــز متفاوتــة .1ومــع ذلــك فــإن ثمانيــة فقــط منهــا وهــي األكســجني (،)O
والســيلكون ( )Siواألملونيــوم ِ( )Alواحلديــد ( )Feوالكالســيوم ( )Caوالصوديــوم  ))Naواملغنيزيــوم ( )Mgوالبوتاســيوم ( )Kتك ـ ّون
 %98.5مــن هــذه القشــرة .مبدئيــا ،قــد تكــون جميــع العناصــر موجــودة فــي صخــور مكامــن النفــط والغــاز ،ومــن خــال عمليــات
الغســل اجليوكيميائــي ،فــي ســوائل هــذه املكامــن ،مبــا فــي ذلــك امليــاه احلبيســة (.)connate water
تتشــكل جميــع العناصــر مــن واحــد أو أكثــر مــن النكليــدات التــي تنشــأ طبيعيــا .وتســمى مجموعــة النكليــدات املتســاوية فــي
عــدد البروتونــات بالنظائــر .وإذا كانــت هــذه النكليــدات غيــر مســتقرة وتضمحــل ،فإنهــا تســمى بالنكليــدات املشــعة ،وإذا كان هــذه
االضمحــال طبيعيــا فإنهــا تعــرف بالنكليــدات املشــعة طبيعيــة املنشــأ ( .)NORsمثــا البوتاســيوم ( Kوفرتــه فــي قشــرة األرض تبلــغ
 )2.1%يتألــف مــن ثالثــة نظائــر وهــي ( 39Kوفرتــه الطبيعيــة  )93.2581%و( 40Kوفرتــه الطبيعيــة  (0.0117%و( 41Kوفرتــه الطبيعيــة
 .)6.7302%وتوجــد أيضــا عناصــر الثوريــوم ( )Thواليورانيــوم ( )Uفــي قشــرة األرض ولكــن علــى مســتوى جــزء فــي املليــون (،)ppm
حيــث يتكــون الثوريــوم مــن نظيــر واحــد ( )232Th:100%ويتكــون  Uمــن نظيريــن (.)235U: 0.720% 238U: 99.275%
تشــكل تقريبــا النكليــدات املســتقرة العناصــر كافــة ،ولكــن تعــد العناصــر مثــل  Thو Uغيــر مســتقرة أو مشــعة بطبيعتهــا ،حتــى
أنهــا ســوف تختفــي فــي وقــت مــا عــن طريــق االضمحــال النــووي .ومبــا أن أعمــار أنصافهــا ( )t1/2طويلــة جــدا
( )232Th t1/2 = 1.405×1010 years, 235U t1/2 = 7.038×108 y and 238U t1/2 = 4.468×109yفإنهــا موجــودة منــذ أن تشــكل كوكــب األرض
وتســمى النــورس البدائيــة أو األرضيــة (.)primordial or terrestrial NORs
ينتشــر  Kبشــكل واســع فــي الطبيعــة ،فــي النباتــات واحليوانــات والصخــور وفقــا للتــوزع النظيــري الــذي جــرى التحــدث عنــه.
فعلــى ســبيل املثــال ،إذا ُغســل  Kمــن صخــور املكامــن إلــى املــاء احلبيــس ،فــإن تــوزع نظائــر Kفــي احلالتــن (صلبــة  /صخريــة،
ســائلة  /مــاء) يكــون متطابــق .وهــذا يعنــي أن أي كائــن يحتــوي علــى  Kســوف يحتــوي علــى  40Kاملشــع كذلــك .فعنــد تفــكك نــووي
واحــد ( )nuclear disintegrationمــن  40Kينبعــث جســيم بيتــا  )89%( βوفوتــون  .(11%( γومبــا أنــه ينجــم عــن هــذا االضمحــال
( )decayنكليــد مســتقر (غيــر مشــع) وهــو نظيــر األرغــون )40Ar( 40فــي الصخــور والــذي ميكــن اســتخدامه لقيــاس عمــر الصخــور،
حيــث أن الصخــور األقــدم يزيــد فيهــا ( )40Arويقــل .40K
علــى عكــس  ،40Kفــإن اضمحــال  232Thو 238Uو 235Uيكــون عبــر متسلســلة نوويــة متتاليــة مــن التفــككات النوويــة (تعــرف بسلســلة
االضمحــال) ،حيــث تكــون النكليــدات الوليــدة مشــعة حتــى تنتهــي السلســلة بنظيــر الرصــاص ( )Pbاملســتقر .فــي التــوازن االبــدي
( ،)secular equilibriumتكــون تراكيــز النشــاط اإلشــعاعي للوليــدة مماثلــة لتلــك اخلاصــة بالنكليــد االم مــن النكليــدات املشــعة
الطبيعيــة.
يوضح اجلدول  1متوسط ومجال وفرة البوتاسيوم  Kوالثوريوم  Thواليورانيوم  Uفي الصخور (غالبا املكامن) الرسوبية .2
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
اجلدول  :1متوسط ومجال تراكيز  Kو Thو Uيف الصخور الرسوبية
صنف الصخور

البوتاسيوم

الثوريوم

اليورانيوم

الرسوبية

)Potassium (K

)Thorium (Th

)Uranium (U

Bq(40K)/g

%
الصخور المتفتتة
)(DETRITAL
الحجر الرملي وتكتالت
الكوارتز واالركوس
(Sandstone & Conglomerate Ortho)quartzites Arkoses

جزء لكل مليون ()ppm

Bq(232Th)/g

جزء لكل مليون (Bq(238U)/g )ppm

متوسط

املجال

متوسط

متوسط

املجال

متوسط

متوسط

املجال

متوسط

2.1

0.01-9.7

7

12.4

0.2-362

0.05

4.8

0.1-80

0.06

1.2

0.1-8.5

2

0.4

9.7

0.06

1.5

0.7-227

5

0.04

4.1

0.1-62

0.05

0.0006

0.5

0.5-3

0.005

0.02

1.5

0.02

الصخر الزيتي
الرمادي  /األخضر
الظهر

(Shale grey/green
)back

الطين )(clay
املواد الكيميائية
)(CHEMICAL

3.5

0.9-8.5

1.1

16.3

0.9

13

0.6

0.1-2.6

0.2

8.6

1.9-55

0.6

0.02-8.4

0.2

14.9

0.03-132

3

5.3-39

0.07

5.9

0.9-80

0.07

0.05

3

3-4

0.04

0.03

4

1.1-16

0.05

0.06

3.6

0.03-27

0.04

8-20

كربونات احلجر
اجليري

(Carbonates

0.3

0.01-3.5

0.090.2

1.83

)Limestone

االبخرة
)(Evaporites

0-11

0.007
0.01

2

0.03-18

0.02

13

0.16

<0.1

<0.001

 .2.1سلسلة اضمحالل الثوريوم واليورانيوم
تشــكل النكليــدات املشــعة طبيعيــة املنشــأ  232Thو 235Uو 238Uنقطــة بدايــة لثــاث سالســل اضمحــال إشــعاعي مميــزة .ولكــن نظــرا
النخفــاض وفرتــه فــي الطبيعيــة ،فــإن  235Uونــواجت سلســلة اضمحاللــه نــادرا مــا يتــم التعامــل معهــا فــي املمارســة العمليــة ،لــذا فــإن
سلســلتي  232Thو 238Uهــي األكثــر أهميــة فيمــا يتعلــق مبصــدر النــورم فــي حقــول النفــط .3ويخضــع هذيــن «النظيريــن الســلف»
لالضمحــال اإلشــعاعي مــن خــال سلســلة مــن التحــوالت (انظــر الفقــرة  :)1.4فقــدان جســيم ألفــا ( α-particleتغيــر العنصــر
والكتلــة) أو جســيم بيتــا ( β-particleتغييــر العنصــر فقــط ،بــدون تغييــر فــي الكتلــة تقريبــا) .ويرافــق بعــض هــذه التحــوالت انبعــاث
لفوتونــات غامــا ( .)γيــؤدي كل حتــول إلــى «وليــدة» مشــعة جديــدة  -وتكــون هــذه الوليــدة أخــف وزنــا وأقــل طاقــة مــن «النكليــد
232
الســلف» املباشــرة حتــى التحــول األخيــر عندمــا يتــم الوصــول إلــى نظيــر الرصــاص املســتقر  .Pbسلســلتي اضمحــال  238UوTh
مفصلــة فــي الشــكل  1وتظهــر (النــورس) املهمــة وآليــات اضمحاللهــا  αأو  βوأعمــار النصــف لهــا وإذا مــا كانــت مرتبطــة بــأي انبعــاث
لفوتونــات غامــا .انظــر أيض ـ ًا امللحــق( Dخصائــص االضمحــال واإلشــعاع لسلســلتي  232Th-و.)238U-
ينخفــض مقــدار النشــاط اإلشــعاعي  ،Nمبعــدل يتناســب مــع قيمتــه احلاليــة  ،dN/dt = λNحيــث  λهــو معــدل موجــب يســمى
بثابــت االضمحــال االســي .مرتبطــة بعمــر النصــف  t1/2للنكليــدات املشــعة  λ = ln(2)/t1/2حيــث عمــر النصــف هــو الزمــن الــازم
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الضمحــال نصــف الــذرات املشــعة التــي كانــت موجــودة عنــد بــدء القيــاس .وال ميثــل عــددا ثابتــا مــن الــذرات التــي تفككــت ،ولكــن
جــزء .يتفــاوت عمــر النصــف لعناصــر سلســلتي اضمحــال  232Thو 238Uمــن مليــارات الســنني إلــى أقــل مــن ميكروثانيــة.
حتــدث ظاهــرة التــوازن األبــدي عندمــا يضمحــل النكليــد الســلف ذو عمــر النصــف الطويــل عــن طريــق إحــدى وليداتهــا (أو أكثــر)
ذات األعمــار القصيــرة .فــي هــذا احلالــة ،تكــون فيهــا كميــات كل الوليــدات ثابتــة (مماثلــة للـــ  238Uو )232Thالن معــدل إنتاجهــا الناشــئ
عــن اضمحــال النكليــد الســلف املباشــر مســاوي ملعــدل اضمحــال الوليــدات .بافتــراض أن التركيــز األولــي جلميــع النــورس األعضــاء
232
يســاوي صفــر ،فــإن التــوازن الكامــل ينشــأ فقــط بعــد عــدة أعمــار نصــف للنكليــدات األطــول عمــر ًا املوجــودة ،ففــي سلســلة Th
238
حتــدث بعــد حوالــي  30عامــا ،ولكــن فــي سلســلة  238Uحتــدث بعــد حوالــي  106ســنة .ويعنــي عمــر النصــف الطويل جــدا للـــ 232Thو U
أن كال السلســلتني فــي حالــة تــوازن أبــدي مبقيــاس زمنــي جيولوجــي ،حيــث ميكــن اســتعمال شــدة انبعــاث  γللنكليــد البنــت كمؤشــر
علــى تركيــز النكليــد الســلف .وتســتخدم هــذه العالقــة فــي عمليــات مســوحات النــورم وقيــاس مطيافيــة أشــعة غامــا وحتليــل العينــات.

الشكل  :1سلسلتي اضمحالل  232Thو  238Uالشاملة مبا يف ذلك آلية االضمحالل وعمر النصف

 .3.1واحدات النشاط اإلشعاعي
النظام العاملي للوحدات ( )SIلكمية النشاط اإلشعاعي هو البكريل  Becquerelأو  Bqباختصار.
البكريل الواحد يساوي تفكك واحد في الثانية.
يرتبــط البكريــل  Bqفقــط بكميــة النشــاط اإلشــعاعي وال يعطــي أي معلومــة عــن نــوع االضمحــال .ومبــا أن تفــكك واحــد هــو كميــة
صغيــرة جــد ًا ،كثيــر ًا مــا تعطــى القيــم بالبادئــات (أنظــر املالحــق  Aو .)Bففــي قياســات النــورم تكــون عــادة الكيلــو  ،(K 103) Kiloامليغــا
 ،(M 106) megaالغيغــا  (G 109) gigaأو التيــرا  .(T 1012) teraوتســتعمل واحــدة البكريــل بشــكل واســع فــي التعبيــر عــن تركيــز النشــاط
اإلشــعاعي فــي الطــور الغــازي ) ،(Bq/m3وفــي الطــور الســوائل ) (Bq/Lوفــي الطــور الصلــب ) ،(Bq/gوكميــة النشــاط اإلشــعاعي فــي
واحــدة املســاحة.Bq/cm2 :
فــي بعــض البلــدان ،ال تــزال واحــدات القيــاس القدميــة شــائعة االســتعمال .فعلــى ســبيل املثــال ،فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة
كثيــر ًا مــا تســتعمل واحــدة الكــوري ( :)Ciويعــرف الكــوري بأنــه معــدل اضمحــال  1gمــن الراديــوم )أساســ ًا  (226Raويســاوي
 3.7×1010Bqومبــا أن  Ciكميــة كبيــرة مــن النشــاط اإلشــعاعي ،فغالبــا مــا يرافــق النشــاط اإلشــعاعي للنــورم أو التركيــز اإلشــعاعي
14

الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
بادئــة مثــل امليكــرو  (µ 10-6) microأو نانــو  (n 10-9) nanoأو بيكــو  ،(p 10-12( picoحيــث  1Bqيســاوي .27 pCi
يجــب توخــي احلــذر للتأكــد مــن اســتعمال واحــدة القيــاس الصحيحــة ،خاصــة عندمــا يتــم استنســاخ القيــم مــن التقاريــر أو األدلــة
االرشــادية أو قــراءات األجهــزة .وقــد يكــون األمــر أكثــر تعقيــدا عنــد اســتعمال واحــدات النظــام العاملــي  SIلقيــاس اجلرعــات )(Gy, Sv
أو أســافها )( (rad, remامللحــق  .)Aال ميكــن حســاب النشــاط اإلشــعاعي مباشــرة مــن معــدل اجلرعــة والعكــس صحيــح ،حيــث يتطلــب
هــذا النــوع مــن التحويــات معلومــات ســياقية إضافيــة (القســم .)2

 .4.1خصائص اإلشعاع
يوجد ثالثة أنواع من اإلشعاعات ذات أهمية والتي تنبعث بكميات مختلفة بواسطة النورم:4
• جسيمات ألفا (.)α

• جسيمات بيتا (.)β

• فوتونات غاما (.)γ

جســيمات  : αهــي نــوع مــن اإلشــعاع املؤيــن املنبعــث مــن نــواة بعــض الــذرات غيــر املســتقرة ،وهــي شــظايا ذريــة كبيــرة تتكــون
مــن بروتونــن ونيوترونــن مماثلــة لــذرة هليــوم منزوعــة االلكترونــات ،وهــي جســيمات ثقيلــة نســبيا (العــدد الكتلــي  ،)4وطاقــة عاليــة
( )Mevوهــي جســيمات ثنائيــة (موجبــة) الشــحنة وتفقــد طاقتهــا بســرعة كبيــرة فــي املــادة .تنتقــل جســيمات ألفــا حوالــي  2cmفقــط
فــي الهــواء وحوالــي  10µmأو أقــل فــي املــواد الصلبــة مثــل األنســجة البشــرية.
ميكــن إيقافهــا بســهولة بقطعــة مــن الــورق أو القفــازات والثــوب القابــل للطــرح والطبقــة اخلارجيــة امليتــة مــن جلــد اإلنســان .ويعــود
ســبب القلــق األساســي مــن الناحيــة الصحيــة استنشــاق أو ابتــاع جســيمات ألفــا ( )αحيــث تصبــح علــى متــاس مباشــر مــع األعضــاء
الداخليــة واألنســجة احليــة فــي اجلســم ،مثــل طبقــة تبــادل األوكســجني فــي الرئــة أو طبقــة املغذيــات فــي األمعــاء.
جســيمات بيتــا  :βهــي جســيمات دون ذريــة تنبعــث مــن نــواة بعــض الــذرات املشــعة .وهــي مكافئــة لإللكترونــات ،ولكــن يعــود
مصــدر جســيمات بيتــا  βإلــى النــواة فــي حــن يكــون مصــدر اإللكترونــات املــدارات االلكترونيــة خــارج النــواة .تكــون جلســيمات بيتــا
شــحنة ســالبة تســاوي شــحنة اإللكتــرون  e-وكتلــة تعــادل حوالــي  1/2000مــن كتلــة البروتــون أو النيوتــرون .تعتمــد الســرعة الفرديــة
جلســيمات بيتــا علــى مقــدار الطاقــة التــي لديهــا ومتغيــرة علــى مــدى واســع.
تســبب طاقتهــا الزائــدة الضــرر للخاليــا احليــة .ميكــن عنــد انتقــال هــذه الطاقــة أن تكســر الروابــط الكيميائيــة وتشــكل أيونــات.
ميكــن جلســيمات بيتــا أن تنتقــل حوالــي  1mفــي الهــواء ،ويقــدر املــدى األقصــى جلســيم  βبطاقــة  500kevفــي األنســجة
حوالــي .1mmميكــن إيقافهــا (تدريعهــا) بشــكل فعــال بقطعــة رقيقــة مــن األملونيــوم أو احلديــد أو البالســتيك ،ولكــن علــى عكــس
جســيمات ألفــا ال ميكــن تدريعهــا متامــا بالقفــازات أو املعاطــف.
فوتــون غامــا  : γوهــو انبعــاث غالبــا مــا يرافــق
انبعــاث  -βوأحيانــا جســيمات  αبســبب اســترخاء
حالــة النــواة املثــارة الــذي ينتــج عنــه تشــكل نكليــد مشــع
طبيعــي جديــد .ميكــن لفوتونــات غامــا أن تنتقــل مســافة
غيــر محــددة فــي الهــواء ،وإليقافهــا يجــب اســتعمال مــادة
بكثافــة الكترونيــة عاليــة مثــل الرصــاص ).Lead (Pb
نظــرا لطــول مــدى فوتونــات غامــا  γفــي الهــواء فهــي
تعــد ذات خطــر تشــعيع خارجــي جلســم اإلنســان .وتكــون
فوتونــات غامــا التــي توقفــت فــي األنســجة احليــة هــي فقط
التــي قــد تســبب التأيــن فــي هــذه األنســجة ،وفــي حــال
اندخالهــا ميكــن أن يحــدث تشــعيع فــي داخــل اجلســم.
						

الشكل  :2قدرة اختراق اإلشعاع املؤين (اقتبست من )51999 NRPB
15

 .5.1تراكم النكليدات املشعة الطبيعية يف إنتاج النفط والغاز
فــي مكمــن الغــاز والنفــط الــذي لــم ينتــج منــه بعــد ،تكــون النكليــدات املشــعة فــي سلســلتي االضمحــال  232Thو 238Uفــي حالــة
تــوازن أبــدي .أمــا بالنســبة ملكامــن اإلنتــاج الكيميائــي ،يكــون التــوازن االبــدي جزئــي بــن النكليــدات املشــعة الطبيعيــة فــي صخــور
املكامــن وســوائل املكامــن التــي تعتمــد علــى اخلصائــص العنصريــة:
 Thو :Uمبــا أن بيئــة مكامــن النفــط والغــاز هــي بيئــة مرجعــة لــكل مــن  232Thأو  238Uفهمــا يبقيــان فــي طــور الصخــور الصلبــة
وال يذوبــان فــي الطــور املائــي أو الطــور النفطــي .وبالتالــي تبقــى فــي أعلــى سلســلتي االضمحــال فــي املكمــن الصخــري ،وميكــن أن
تظهــر فقــط بتراكيــز طبيعيــة (اجلــدول  )1علــى الســطح أثنــاء عمليــات احلفــر.
الراديــوم  :Raإن جتزئــة  )224Ra ،226Ra ،228Ra( Raهــي حالــة خاصــة ألنهــم تشــكلوا باضمحــال  αمــن والداتهــم املباشــرة
(الشــكل  ،)1كمــا ميكــن أن يحقنــوا مــن الســطح البينــي صخور-ســوائل إلــى ســوائل البئــر مبــا يســمى بارتــداد .(recoil α) α
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يفضــل  Raالطــور املائــي ،مؤدي ـ ًا نوع ـ ًا مــا إلــى تراكيــز معــززة طبيعي ـ ًا .لذلــك فــي عمليــات اإلنتــاج ،ســوف
يتبــع  Raتيــار امليــاه املنتجــة .يشــابه  Raكيميائي ـ ًا الباريــوم ) (barium Baوالسترونســيوم ) ،)strontium Srوالكالســيوم (calcium
) Caواملغنيزيــوم ) )magnesium Mgويصبــح مندمــج فــي كبريتــات املجموعــة الثانيــة أو كربونــات مترســبة فــي الرواســب احلرشــفية
( .)scaleومبجــرد ترســبها داخــل التجهيــزات أو إنتاجهــا عنــد الســطح تظهــر نــورس  Raالثالثــة  224Ra ،226Ra ،228Raســلوكيات
مختلفــة بســبب خواصهــا اإلشــعاعية:6
 :228Raســريع جــد ًا (فــي غضــون يومــن) فــي الوصــول لتــوازن أبــدي مــع االكتنيــوم ( 228Ac 288يشــار إليــه كا  )228Raeqوبعدهــا بعمليــة
أبطــأ بكثيــر (حوالــي  10ســنوات)  ،228Thوالــذي لــم يكــن موجــود ًا (املترســب مــن) فــي املــاء املنتــج ،املتنامــي فــي (التــوازن العابــر) (transient

 .)equilibriumمــع ظهــور  228Thكل النــورس حتــى ( 208Pbالشــكل  )1تظهــر كذلــك فــي غضــون أســبوعني (يشــار إليهــم كا .)228Theq
 :226Raيبــدأ  226Raحالــة التــوازن األبــدي (فــي غضــون أســبوعني) مــع النــورس قصيــرة العمــر وهــي
و )214Poاخلاصــة بهــا والتــي يشــار إليهــا كا  .226Raeqيحــدث منــو  210Pbمبعــدل أبطــأ بكثيــر (حوالــي  100ســنة).

)Bi ،214Pb ،218Po ،222Rn

214

 :224Raيظهــر فــي املــاء املنتــج أو رواســبه دون الوالــدة املباشــرة ( ،)228Thلذلــك فإنــه ال ينمــو أكثــر ،وبســرعة (فــي غضــون
228
أســبوعني) يتالشــى .وهــذا يعنــي أن الكشــف عــن  224Raميكــن أن يتــم فقــط فــي عينــات امليــاه املنتجــة احلديثــة .ومــع ظهــور Th
مجــدد ًا ،ســيظهر  224Raمجــددا فــي العينــات االكثــر قدمــ ًا كعضــو فــي السلســلة الفرعيــة .228Theq
الــرادون  : Rnتعــد نظائــر ( )Rnحالــة خاصــة كونهــا عنصــر غــازي خامــل ويفضــل (طبيعيـ ًا) الطــور الغــازي لالنتقــال مــن باطــن
األرض إلــى الســطح .ومبــا أن ( 220Rnاملعــروف أيضــا باســم الثــورون) يعيــش فقــط لدقائــق فأنــه ســوف يضمحــل حــال وصــول هــذا
النكليــد الطبيعــي إلــى الســطح .أمــا غــاز الــرادون 222Rn 222-بعمــر نصــف وقــدره حوالــي أربعــة أيــام ،فيمكــن أن يظهــر فــي منشــآت
معاجلــة ســوائل الغــاز الطبيعــي (( )NGLبالتحديــد معاجلــة تيــار (C3 ،وفــي طبقــة الغــاز فــي صهاريــج تخزيــن النفــط اخلــام (الغــاز
املصاحــب) أو فــي خطــوط نقــل الغــاز الطبيعــي ( .)NGوفــي نهايــة املطــاف فإنــه ســوف يضمحــل إلــى  ،210Pbولكــن مبــا أن عمــر
النصــف لغــاز  222Rnقصيــر مقارنــة بـــ  210Pbفأنــه لــن يتــم الوصــول حلالــة التــوازن .ميكــن للـــ  210Pbاملترســب فــي األصــل مــن تراكيــز
أوليــة عاليــة نســبيا مــن  222Rnأن يظهــر بســبب العمليــات املطولــة فــي منشــآت معاجلــة  ،NGLوفــي حمــأة ( (sludgeقــاع خزانــات
تخزيــن النفــط اخلــام وفــي حمــأة محطــات ضــخ الغــاز الطبيعــي فــي خطــوط نقلــه.
 :Pbفــي حقــول النفــط أو الغــاز ،حيــث يكــون الـــ Pbاملســتقر موجــود ًا فــي املــاء املنتــج ،ميكــن للـــ  210Pbأن يندمــج أيض ـ ًا فــي
أي رواســب تشــكلت .7فــي هــذا النــوع مــن الرواســب تكــون تراكيــز النشــاط اإلشــعاعي للـــ  210Pbأعلــى بكثيــر مــن تراكيــز النشــاط
اإلشــعاعي للـــ ،226Raوهــذا يشــير إلــى وجــود فصــل وأليــة مســتقلة لنقــل الـــ  210Pb( Pbغيــر املدعــم).
تــؤدي دائمـ ًا عمليــات الغســل إلــى ظهــور النــورس بتراكيــز أثــر كيميائيــة ،مثـ ًا  1Bqمــن ( )226Raيقابــل حوالــي .)226Ra( 30pg

ويبــن الشــكل  3الفصــل الكيميائــي الــذي يحــدث أثنــاء إنتــاج الغــاز والنفــط حســب الوصــف الســابق.
ميكــن أن يتفــاوت مســتوى تراكــم النــورم تفاوتـ ًا كبيــر ًا مــن منشــأة إلــى أخــرى اعتمــادا علــى التكويــن اجليولوجــي وظــروف التشــغيل

وكمــا يتغيــر أيضــا علــى مــدى عمــر البئــر الواحــد .ال ميكــن متييــز النــورم عــن املــواد اخلــام واملخلفــات األخــرى فــي حقــول النفــط إال
بقيــاس مختــص ،وكميــة هــذه املــواد ليــس بالضــرورة أن حتــدد كميــة النــورم املوجــودة أو املخاطــر اإلشــعاعية التــي قــد متثلهــا .ولتحديــد
مــا إذا كان النــورم متراكــم فــي املنشــأة أم ال ،يتطلــب إجــراء مســح دوري للنــورم مــع احتماليــة إتباعــه بجمــع عينــات وحتليلهــا.
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز

الشكل  :3انقسام سلسلتي الـ  232Thو 238Uخالل إنتاج الغاز  /النفط

 .6.1النكليدات املشعة الطبيعية يف منتجات صناعة النفط والغاز
إن تركيــز النكليــد املشــع الطبيعــي الوحيــد الــذي ميكــن قياســه بواســطة جهــاز قيــاس ســهل االســتعمال فــي مخابــر اإلنتــاج (فــي
املوقــع) هــو غــاز  222Rnفــي الغــاز الطبيعــي .8وال ميكــن قيــاس بقيــة تراكيــز نشــاط النــور فــي منتجــات صناعــة الغــاز والنفــط إ ّال فــي
مخابــر املتعهديــن املتخصصــة.
خــال عمليــة اإلنتــاج ،يتدفــق النــور مــع خليــط ســوائل البئــر بتراكيــز أثــر .ويوضــح اجلــدول  2مــدى تركيــز نشــاط النــور فــي
النفــط اخلــام والغــاز الطبيعــي املســال ( )NGLوالغــاز الطبيعــي ( .)NGكل التراكيــز روتينيــا أقــل مبقاديــر عديــدة مــن تراكيــز النشــاط
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التراكــم التــي حتــدث الحقــا .كلمــا زاد ثقــل النفــط اخلــام ميكــن أن تــزداد تراكيــز ،232Th/ 238U
وبذلــك ميكــن أن تصبــح تراكيــز  232Th/ 238Uقابلــة للقيــاس فــي أي بقايــا منتجــة .حتــى اآلن ،لــم يتــم العثــور علــى أي مــن مخلفــات
النــور الثقيلــة تتجــاوز .1Bq(NOR)/g
 : 222Raهــو الغــاز اخلامــل املشــع املوجــود بدرجــات متفاوتــة فــي ( )NGاملوجــود فــي مكامــن النفــط والغــاز .فــي غيــاب Rn ،NG

222

يتجــزأ فــي الهيدروكربونــات (اخلفيفــة) ( )NGLو /أو الطــور املائــي .عندمــا ينتــج مــع النفــط والغــاز 222Ra ،عــادة مــا يتبــع تدفــق
الغــاز .وإذا مــا انفصــل ( )NGأو ( ،)NGLفــإن نســب عاليــة متفاوتــة مــن ال  222Rnميكــن أن تتركــز فــي البروبــان وبدرجــة أقــل فــي
تيــارات اإليثــان.
اجلدول  :2مدى تركيز نشاط النور اإلشعاعي املنشورة بالنسبة للنفط اخلام،

( )NGو(.)NGL

تشير  eqإلى أن سلسلة االضمحالل يف حالة توازن أبدي.
]Bq[NOR]/m3[NG
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n.r.
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n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

< > 200،000
< > 0.02

5

< > 1،500

0.005

< > 230

]Bq[NOR]/L[oil

<>2

< > 10

0.03

0.0001

< > 40

0.1

0.01

n.r.

0.3

n.r.
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Raeq
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Theq
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سلسلة Th

232

U
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Raeq
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Rneq
Pbeq

222

سلسلة U

238
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غير مبلغ عنهn.r= not reported ،
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 ُ :22Rnينتــج ،خــال االضمحــال الطبيعــي ،عــدد ًا مــن النويــدات املشــعة (وليــدات الــرادون) .حيــث معظــم وليــدات  222Rnقصيــرة
العمــر ،باســتثناء  ،210Pbeqوالــذي لديــه عمــر نصــف طويــل نســبيا  22.6ســنة وينتــج كمــادة صلبــة عنــد درجــات احلــرارة والضغــوط
الســطحية .وتصبــح معظــم وليــدات  222Rnقصيــرة العمــر مرتبطــة باأليروســوالت ( )aerosolsاملوجــودة فــي الغــاز الطبيعــي ( NGأو
الهــواء احمليــط) ،واجلســيمات احملمولــة جــوا أو األســطح .عنــد املعاجلــة املطولــة ،ميكــن أن يتراكــم  210Pbeqعلــى هيئــة طبقــات رقيقــة
علــى األســطح الداخليــة ملعــدات معاجلــة الغــاز مثــل أجهــزة غســيل الغــاز ،الضواغــط ،مضخــات االرتــداد ،صمامــات التحكــم وخطــوط
اإلنتــاج .يبــن اجلــدول  2تراكيــز نشــاط النــور املنشــورة فــي الـــ ( )NGو (( )NGLمبــا فــي ذلــك املكثفــات الهيدروكربونيــة).
وعلــى الرغــم مــن وجــود تراكيــز مرتفعــة مــن  222Rnفــي ( ،)NGال ميكــن قيــاس أي إشــعاع خارجــي خــارج خطــوط النقــل .وفــي
حــاالت اســتثنائية فقــط مت قيــاس مســتويات إشــعاع مرتفعــة فــي الغــاز (املرافــق) املوجــود أعلــى خزانــات تخزيــن النفــط اخلــام.
وســرعان مــا تختفــي هــذه املســتويات مــن اإلشــعاع عنــد التهويــة .عنــد اإلطــاق غيــر املتحكــم بــه للغــاز الطبيعــي ،فــإن أي مخاطــر
تتعلــق بالتعــرض  222Rnســتحل محلهــا مخاطــر االختنــاق أو االنفجــار.

 .7.1النكليدات املشعة الطبيعية يف صناعة النفط والغاز -النفايات السائلة
ميكــن أن تختلــف تراكيــز نشــاط النكليــدات املشــعة الطبيعيــة بشــكل كبيــر مــن منشــأة إلــى أخــرى اعتمــاد ًا علــى التكويــن
اجليولوجــي والظــروف التشــغيلية ،وميكــن أيضـ ًا أن تتغيــر تبعــا لعمــر البئــر .ويكــون التركيــز اإلشــعاعي فــي تدفقــات امليــاه املنتجــة
املفصولــة أقــل بشــكل روتينــي بعــدد مــن الرتــب مــن التراكيــز التــي وجــدت فيمــا بعــد عنــد نقطــة الترســيب املتراكــم (اجلــدول  3مقابــل
اجلــدول .)4
اجلدول  :3مدى تركيز النشاط اإلشعاعي للـ  NORاملنشورة يف املياه املنتجة.
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فــي الســنوات األخيــرة ،كان هنــاك اهتمــام متزايــد بتراكيــز نشــاط النــور فــي امليــاه املنتجــة مــن احلقــول علــى اليابســة املرتبطــة
باملكامــن «غيــر التقليديــة» التــي مت تطويرهــا باســتعمال التكســير الهيدروليكــي .ومبــا أن الظــروف التــي تــؤدي إلــى تراكمهــا هــي فــي
األســاس ذاتهــا فــي اآلبــار التقليديــة ،فمــن املتوقــع أن تتبــع تراكيــز نشــاط النــور منحــى تركيــز نشــاط  Thو Uفــي مصــدر الصخــور
التــي تســتخلص منهــا امليــاه احلبيســة .وبالتالــي ،يكــون وســطي تراكيــز نشــاط النــور فــي امليــاه املنتجــة مــن املكامــن غيــر التقليديــة
أعلــى بحوالــي  1.5مــرة (نســبة محتويــات  Thو Uفــي الصخــر الزيتــي واحلجــر الرملــي) ممــا هــي عليــه فــي امليــاه املنتجــة التقليديــة
(اجلــدول  .)1حتــى اآلن ،ال تــزال مجــاالت التراكيــز املنشــورة  14،13،12،11،10،9ضمــن املجــاالت املســجلة ســابقا فــي اآلبــار التقليديــة.
وحســب املخطــط الــوارد فــي الشــكل  ،3فــإن تراكيــز  232Thو 238Ueqتكــون منخفضــة .أي أن كل  228Thاملنتجــة فــي امليــاه احلبيســة
يعــاد امتصاصهــا بســرعة علــى حبيبــات مــادة املكمــن .وبنــاء علــى ذلــك ،لــن يكــون  228Thموجــود فــي امليــاه املنتجــة ولهــذا يعتمــد
حتليــل محتويــات (نســبة)  228Theqإلــى حــد كبيــر علــى الوقــت املنقضــي بــن أخــذ العينــة وقياســها .وعــاوة علــى ذلــك ،تعتمــد نتائــج
حتليــل امليــاه املنتجــة غيــر التقليديــة إلــى حــد كبيــر علــى الوقــت املنقضــي مــن بــدء عمليــات التدفــق .فــي البدايــة (األســابيع األولــى)
ســوف تعــود ميــاه التكســير الهيدروليكــي (مــاء عكســي التدفــق مــع انخفــاض فــي تراكيــز نشــاط النــور) وبعــد فتــرة مــن الوقــت يختلــط
مــاء التكســير الهيدروليكــي مــع املــاء احلبيــس الــذي ســيصاحب عمليــة اإلنتــاج .فــي املنشــورات ،ال يتــم تنــاول هــذا التمييــز فــي
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الغالــب وكل املــاء الــذي يظهــر علــى الســطح يســمى امليــاه املنتجــة .إذا ارتفعــت تراكيــز األيونــات الذائبــة  ،15فــإن الدفــق الرئيســي
هــو ميــاه التكســير الهيدروليكــي املعــادة أو تدفــق امليــاه املعــادة ،ومبجــرد أن يبــدأ التركيــز فــي االســتقرار ،فــإن مســاهمة كبيــرة مــن
املــاء احلبيــس ســتكون موجــودة .وحســب املخطــط املوضــح فــي الشــكل  ،3فــإن تراكيــز  226Req ،228Raeqو 210Pbeqقــد تكــون جوهريــة.

 .8.1النكليدات املشعة الطبيعية يف صناعة النفط والغاز -تدفق النفايات الصلبة
فــي ظــل ظــروف معينــة ،ميكــن للنكليــدات املشــعة الطبيعيــة أن تصبــح مترســبة أو متراكمــة داخــل منشــآت اإلنتــاج أو املعاجلــة
كرواســب حرشــفية أو حمــأة ممــا يجعلهــا بصــورة مختلفــة ،منتجــات حلقــول النفــط ثانويــة روتينيــة ومــواد نفايــة مشــعة (نــورم) .مــن
املهــم التأكيــد علــى أن النــور يتكــون كشــوائب ضمــن كتلــة املــواد والشــبكات املعدنيــة .مبــا أن ( )226Ra،228Raيشــبه كيميائيـ ًا  BaوSr
و Caو Mgفــإن اســتعمال مثبطــات الرواســب احلرشــفية ( )Scale inhibitorsتلعــب دور ًا رئيســي ًا فــي احلــد مــن النــورم.
 تشمل التغييرات في الظروف التشغيلية التي ميكن أن تؤدي إلى تراكم النورم:
 تغيرات درجة احلرارة والضغط.
 تدفق متغير (االنتقال بني التدفق اخلفيف واملضطرب).
 متدد الغاز بسبب تغير قطر خط األنابيب.
 اختــاف (الرقــم الهيدروجينــي) ( pHزيــادة فــي تركيــز الكبريتــات بســبب حقــن الســوائل الغنيــة بالكبريتــات ،أو خليــط مــن
امليــاه املنتجــة املختلفــة).
 وجــود بلــوارت بــادرة علــى الســطح الداخلــي للمعــدات وســطوح خشــنة( ،علــى ســبيل املثــال ،فــي آبــار الغــاز احلامــض ،يتعــزز
وجــود الرواســب احلرشــفية النــورم بوجــود اجلبــس).
اجلدول  :4مدى تركيز نشاط النور املنشورة يف الرواسب احلرشفية والترسبات.
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إن األنــواع الرئيســة للرواســب احلرشــفية فــي منشــآت النفــط والغــاز هــي رواســب الكبريتــات احلرشــفية مثــل  ،BaSO4ورواســب
الكربونــات احلرشــفية مثــل  .CaCO3ومبــا أن  Raمماثــل كيميائيــا للـــ  Baو Caفهــو يترشــب ترســيبا مشــتركا معهــا وتشــكل شــوائب أثــر
داخــل املكونــات املعدنيــة.
يوجــد العديــد مــن الطــرق التــي ميكــن أن جتعــل العمليــات النفطيــة العاديــة فــي احلقــول محفــز لتكــون الرواســب احلرشــفية،
قــد يحتــوي بعضهــا علــى النــورم (الشــكل  .)4علــى ســبيل املثــال ،فــإن خلــط ميــاه البحــر الغنيــة بالكبريتــات ،باملــاء املتكــون الغنــي
باألمــاح ،يزيــد مــن تكــون الرواســب احلرشــفية .يســاهم التغيــر املفاجــئ فــي الضغــط ودرجــة احلــرارة أو حتــى حموضــة امليــاه
املتكونــة ،عنــد وصولهــا إلــى الســطح فــي تكــون الرواســب احلرشــفية .يبــن الشــكل  3تراكــم الرواســب احلرشــفية علــى اجلــدران
الداخليــة لألنابيــب .تؤثــر هــذه الظاهــرة فــي عمليــة إنتــاج النفــط والغــاز ،فــي هــذه احلالــة ،تنخفــض وبشــكل كبيــر ســعة األنابيــب لنقــل
النفــط والغــاز .نــادر ًا مــا تكــون الرواســب احلرشــفية متجانســة ،وبالتالــي ســتكون وفــرة تلوثــات النــور متغيــرة.
يبــن الشــكل  5صــور اشــعاعية ذاتيــة لعينــة رواســب حرشــفية ،حيــث يكــون نشــاط النــورس فــي طبقــات متغيــرة .يقــارن اجلــدول
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 4تراكيــز نشــاط النــور املنشــورة فــي الروســب احلرشــفية الصلبــة الكبريتية/الكربونيــة والرواســب اللينــة.
ميكــن مشــاهدة طبقــات رقيقــة جــد ًا مــن  210Pbفــي األســطح الداخليــة خلطــوط نقــل الغــاز ،وترتبــط بوجــود تراكيــز مرتفعــة نســبي ًا
مــن غــاز  222Rnفــي  NGمــع طــول فتــرة اســتعمال هــذه األنابيــب.

الشكل  :4رواسب حرشفية متكونة داخل االنبوب (معدل جرعة وقدره  )8 μSv/hعلى السطح اخلارجي.

الشكل  :5رواسب حرشفية مشعة مترسبة داخل أنبوب حقل نفطي وتوزع الراديوم ووليداته املصدرة جلسيمات ألفا يف العينة ذاتها.

 .9.1النور يف صناعة النفط والغاز -احلمأة وبقايا عمليات الكشط ()Scrapings
حتتــوي احلمــأة وبقايــا عمليــات الكشــط أيضـ ًا علــى النــورس املتكــون داخــل حبيبــات معدنيــة دقيقــة مــن الكبريتــات والكربونــات
الرطبــة بالنفــط والتــي هــي فــي األصــل نفــس العمليــات التــي تــؤدي إلــى تكــون القشــور الصلبــة .كمــا ميكــن العثــور علــى نــورس أخــرى
مثــل  210Pbeqفــي بقايــا عمليــات كشــط األنابيــب وكذلــك احلمــأة املتراكمــة فــي قعــر اخلزانــات ،فواصــل غــاز /نفــط ،حاويــات التجفيــف،
صهاريــج تخزيــن  NGLوفــي حفــر النفايــات وكذلــك فــي بقايــا عمليــات كشــط أنابيــب النفــط اخلــام.
ميكــن أن تنتــج بعــض حقــول الغــاز مركبــات  Pbأو حتــى  Pbالنقــي تقريبــا وامللــوث بـــ ( 210Pbeqأكثــر مــن .17،18،19،20 )1000Bq/g
إن العالمــة املميــزة لنظائــر  Pbاملســتقرة فــي تشــكيل هــذا النــوع مــن الرواســب هــو منوذجــي جــد ًا حلقــول غــاز /نفــط.
يبني اجلدول  5تركيز نشاط النور املنشورة في احلمأة وبقايا عمليات الكشط.6
إلــى جانــب تلــوث النــورم والهيدروكربونــات الثقيلــة املختلطــة معــه ،توجــد أحيانــا مســتويات مرتفعــة مــن امللوثــات األخــرى ،مثــل
الزئبــق ( ،)Hgوالتــي لهــا مخاطــر بيئيــة وصحيــة .يجــب أال ينظــر للمســائل املتعلقــة بــإدارة النــورم مبعــزل ،ولكــن باألخــذ فــي احلســبان
كل املكونــات املوجــودة.
اجلدول  :5مدى تركيز النشاط اإلشعاعي للنور املنشورة للحمأة وبقايا عمليات الكشط.
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز

الشكل  :6حمأة خزان.

 .10.1التفريغ يف البيئة
كمــا ســبق توضيحــه ،فــإن نشــاط النــور فــي امليــاه املنتجــة يكــون منخفــض جــد ًا بشــكل منوذجــي .ولكــن عندمــا يتــم إنتــاج كميــات
كبيــرة مــن امليــاه املنتجــة فــإن تأثيرهــا التراكمــي احملتمــل يجــب أن يؤخــذ فــي احلســبان .فعلــى ســبيل املثــال ،تســبب صناعــة النفــط
فــي بحــر الشــمال فــي حوالــي  7.6TBqمــن انبعــاث  αو 5TBqمــن انبعــاث ( βباســتثناء التريتيــوم) ســنوي ًا .27وإلدراج ذلــك فــي
الســياق ،فــإن انبعــاث  αهــي أربعــن ضعــف مــن تلــك التــي يدونهــا قطــاع الطاقــة النوويــة ،وال يــزال التأثيــر اإلجمالــي لهــذه االنبعاثــاث
موضــوع مطــروح للمناقشــة.
إن تصريــف امليــاه املنتجــة فــي البحــر ســيمدد بســرعة النشــاط اإلشــعاعي فــي امليــاه ككل  ،22،23وحتــى اآلن ،لــم يعطــي البحــث
أي دليــل علــى زيــادة تراكــم  226Raفــي الكائنــات البحريــة فــي بحــر الشــمال نتيجــة طــرح امليــاه املنتجــة فيــه .24أعطــت محــاوالت
قيــاس احتماليــة حــث الراديــوم املوجــود فــي امليــاه والرواســب إلحــداث تأثيــرات وراثيــة فــي احليوانــات الكبيــرة واملتوســطة نتائــج غيــر
حاســمة  .25،26ومــع وجــود مصــادر متعــددة للنويــدات املشــعة التــي تدخــل السلســلة الغذائيــة عــن طريــق األســماك واملأكــوالت البحريــة،
تظــل اآلثــار احملتملــة علــى صحــة اإلنســان مــن املواضيــع اجلديــرة باالهتمــام .وقــد يــؤدي التحكــم بتشــكل الرواســب احلرشــفية
وزيــادة اســتعمال تقنيــات فيضــان امليــاه لتعزيــز اســتخراج النفــط أثنــاء تطويــر املكامــن الثالثيــة إلــى زيــادة كميــة النــور املطروحــة
نســبي ًا .ومــع ذلــك ،فــإن اخلطــر املتزايــد علــى البيئــة الــذي ميكــن أن ميثلــه ينبغــي أن يقتــرن بانخفــاض االحتمــاالت األخــرى مثــل
خفــض تعــرض عمــال احلقــول النفطيــة املختصــن فــي تنظيــف املعــدات امللوثــة بالنــور.27
فــي الســنوات األخيــرة ،تزايــد االهتمــام مبصيــر النــور الناجتــة عــن عمليــات النفــط والغــاز علــى اليابســة وخاصــة مــن التمزيــق
الهيدروليكــي للغــاز والنفــط غيــر التقليــدي .وهنــا ،قــد تكــون حجــوم امليــاه أكبــر بعــدة مــرات مــن مــاء املكامــن التقليديــة وتكــون أيضــا
أنــواع الصخــور الهيدروكربونيــة مختلفــة .الغضــار الصفحــي ،علــى ســبيل املثــال ،كثيــر ًا مــا يحتــوي علــى وفــرة أعلــى مــن كل مــن
اليورانيــوم والثوريــوم .وميكــن أن حتــوي امليــاه املتدفقــة الراجعــة مــن اآلبــار غيــر التقليديــة علــى مســتوى مرتفــع جــد ًا مــن امللوحــة
وهــذا يرتبــط فــي كثيــر مــن األحيــان مبســتويات مرتفعــة مــن النــور .28حيــث توجــد بعــض األدلــة التــي تقتــرح بــأن وفــرة النكليــدات
املشــعة فــي امليــاه املتدفقــة الراجعــة غيــر مســتقرة ،مــع مالحظــة أن امليــاه األوليــة حتــوي املســتويات األعلــى (الشــكل  .)7وقــد خلصــت
دراســات أخــرى اســتندت إلــى املكامــن غيــر التقليديــة فــي بنســلفانيا (الواليــات املتحــدة األمريكيــة) إلــى أن هنــاك احتمــا ًال ضئيـ ًا أو
محــدود ًا لتعــرض العمــال وعامــة النــاس لإلشــعاع نتيجــة تطويــر ،اســتكمال ،إنتــاج ،نقــل ومعاجلــة ،تخزيــن واســتعمال الغــاز الطبيعــي
مــن حقــول الغــاز التــي وفــرت ضوابــط حتكــم كافيــة إلدارة الســوائل فــي حالــة تســربها .29
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 .2املخاطر الصحية للنورم
وحدة النظام العاملي ) )SIلقياس اجلرعة (الطاقة) املمتصة هو غراي ) .Gray (Gyواحد  Gyيساوي .1 J/kg
تكــون اآلثــار الصحيــة للنــورم تابعــة للطاقــة املنتقلــة للجســم حيــث تتبــدد طاقــة إشــعاع  α، βأو  γاإلضافيــة فــي اخلاليــا احليــة،
ممــا قــد يســبب ضــرر خلــوي وطفــرات وراثيــة.
في اإلطار احلالي للوقاية اإلشعاعية  ،30،31جرى تقسيم اآلثار الناجمة عن تعرض البشر لإلشعاع إلى:
 التأثيــرات احلتميــة )( (deterministic effectsالتفاعــات الضــارة لألنســجة) ويرجــع ذلــك فــي جــزء كبيــر إلــى قتل/قصــور
اخلاليــا ،وفــي بعــض األحيــان تــؤدي الكميــات الكبيــرة فــي ضــرر العضــو عقــب اجلرعــات العاليــة.
 اآلثــار العشــوائية ( (stochastic effectsأي الســرطان واآلثــار الوراثيــة ويشــمل إمــا تطــور الســرطان فــي األفــراد املعرضــن
بســبب طفــرة فــي اخلاليــا اجلســدية واألمــراض الوراثيــة املنتقلــة لنســلهم بســبب طفــرات اخلاليــا التناســلية (بذريــة) .ويرتبــط
ذلــك عــادة بالتعــرض الطويــل األمــد واملنخفــض املســتوى.
حتــدث اآلثــار احلتميــة عنــد جرعــات تتجــاوز  0.5-1 Gyوتختلــف هــذه العتبــات مــع معــدل اجلرعــة ونــوع اإلشــعاع .تــزداد خطــورة
التأثيــر بزيــادة اجلرعــة ومعــدل اجلرعــة .وترتبــط اآلثــار احلتميــة أساســا بســيناريوهات احلــوادث فــي الصناعــة النوويــة ،االســتخدام
الصناعــي والطبــي للمصــادر ذات النشــاط املرتفــع ومولــدات األشــعة الســينية ومســرعات اجلســيمات.
حتــى فــي أســوأ الســيناريوهات املتضمنــة النــورم فــي صناعــة النفــط ،لــم تصــادف التأثيــرات احلتميــة أبــد ًا ،ويرجــع ذلــك وحســب
اخلبــرة إلــى الوفــرة املنخفضــة نســبيا وميــل العديــد مــن النــورم لالمتصــاص الذاتــي ،حيــث متتــص مصفوفــة املعــادن واملــواد احمليطــة
األخــرى الطاقــة مــن االضمحــاالت الكامنــة.
تتعلــق الوقايــة مــن اإلشــعاع فــي مجــال النــورم بشــكل رئيســي بالتحكــم الكافــي بالتعــرض للجرعــات املنخفضــة ،وهــو الوضــع
الــذي قــد ينتــج عنــه فقــط التأثيــرات العشــوائية .وهنــا ،فــإن الطاقــة املمتصــة وحدهــا غيــر كافيــة لتحديــد اخلطــر ،بــل يجــب أن نأخــذ
فــي احلســبان مقــدار الضــرر البيولوجــي املتوقــع مــن اجلرعــة املمتصــة .فاألنــواع املختلفــة مــن اإلشــعاعات لهــا خصائــص ضــرر
مختلفــة واألنســجة املختلفــة لديهــا قابليــة متغيــرة للضــرر .يزودنــا أخــذ هــذه العوامــل فــي احلســبان باجلرعــة الفعالــة (القســم .)2.2
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يستند النموذج احلالي للوقاية اإلشعاعية بشكل رئيسي على األدلة واالفتراضات التالية:
¦ ¦ميكــن التعــرض لإلشــعاع املؤيــن ،حتــى عنــد اجلرعــات املنخفضــة ،أن يحــدث ضــرر ًا للمــادة النوويــة (جيني ـ ًا) فــي اخلاليــا
والتــي ميكــن أن تــؤدي إلــى تطــور الســرطان الناجــم عــن اإلشــعاع بعــد ســنوات عديــدة (اآلثــار اجلســدية) ،واألمــراض
املوروثــة فــي األجيــال املســتقبلية ،وبعــض التأثيــرات املتطــورة حتــت ظــروف معينــة.
¦ ¦إحــداث الســرطان عــن طريــق إشــعاع ذي انتقــال طاقــة خطــي منخفــض الــذي مت إثباتــه بشــكل قطعــي فــي مــدى اجلرعــات
بحــدود  mGy 100وأعلــى ،وحســب اســتنتاجات الدراســة التــي قامــت بهــا اللجنــة العلميــة املعنيــة بآثــار اإلشــعاع النــووي
التابعــة لــأمم املتحــدة  UNSCEARفــإن دراســات حــول إصــاح  DNAوالعمليــات اخللويــة  /اجلزيئيــة لإلشــعاع املكــون
لــأورام لــم توفــر ســبب مقنــع الفتــراض أن هنــاك عتبــة جرعــات منخفضــة للحــث علــى تكــون األورام عمومـاً.
¦ ¦لــم تظهــر األمــراض الوراثيــة الناجمــة عــن اإلشــعاع فــي البشــر ولكــن هنــاك أدلــة جوهريــة مــن الدراســات علــى احليوانــات
علــى وجــود أضــرار وراثيــة للخاليــا البذريــة (البويضــات واحليوانــات املنويــة وكذلــك اخلاليــا املورثــة).
¦ ¦بالنســبة لــكل مــن الســرطان الناجــم عــن اإلشــعاع واألمــراض الوراثيــة هــو احتماليــة حــدوث هــذا التأثيــر ،وليســت خطورتــه
التــي تعتمــد علــى اجلرعــة.
¦ ¦منــوذج اخلطــر العــام للوقايــة اإلشــعاعية هــو أن خطــر هــذه التأثيــرات العشــوائية يزيــد خطيــا مــع اجلرعــة ،دون عتبــة للجرعــة
(. )linear no-threshold or LNT model

 .1.2مصادر التعرض
هنــاك طريقتــان ميكــن مــن خاللهــا أن يتعــرض األفــراد لإلشــعاع املنبعــث مــن املــواد املشــعة ،مبــا فــي ذلــك النــورم وهــي التشــعيع
) )Irradiationمــن مصــادر خارجيــة والتلــوث ( )contaminationباستنشــاق أو ابتــاع املصــادر (انظــر الشــكل .)8
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يحــدث التشــعيع مــن مصــادر خارجيــة عندمــا تكــون املــادة الباعثــة لإلشــعاع موجــودة خــارج جســم اإلنســان .ويحــدث التشــعيع
مــن املصــادر الداخليــة عندمــا تكــون املــادة الباعثــة لإلشــعاع داخــل جســم اإلنســان .ميكــن أن يحــدث التلــوث الداخلــي بشــكل رئيســي
بســبب استنشــاق أو ابتــاع مــادة حتتــوي علــى النكليــدات املشــعة مثــل جزيئــات الغبــار.
يحــدث التشــعيع مــن مصــادر خارجيــة قريبــة مــن املصــدر وينخفــض مــع املســافة ،ويــؤول إلــى «الصفــر» علــى مســافة معينــة .فــي
حالــة النــورم ،عــاد ًة مــا يكــون هــذا علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن املعــدات امللوثــة ،ويخضــع لقانــون التربيــع العكســي ،حيــث تتناســب
شــدة اإلشــعاع عكســيا مــع مربــع املســافة عــن املصــدر (الشــكل  ،)9أي أن التعــرض املطلــق علــى بعــد متــر واحــد ســيكون أكبــر
بأربــع مــرات مــن التعــرض علــى بعــد متريــن .ومــع ذلــك ،فهــذه النمــاذج تفتــرض وجــود مصــدر نقطــي لإلشــعاع ،بينمــا فــي الواقــع،
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تكــون النــورم موجــودة علــى مســاحة كبيــرة .وهــذا لــه تأثيــر علــى قيــاس منطقــة املراقبــة ( )Controlled Areaحــول املواقــع امللوثــة
بالنــورم (القســم .)7
تــؤدي املصــادر الداخليــة إلــى تشــعيع األنســجة واألعضــاء وتســتمر بعــد دخــول النكليــدات املشــعة إلــى اجلســم .ويعتمــد احلــد مــن
هــذا التشــعيع بشــكل رئيســي علــى اخلاصيــة الذاتيــة للنكليــد املشــع (عمــر النصــف) ومعــدل االطــراح (حســب التركيــب الكيميائــي
للملــوث) .ويعــد التحكــم فــي الغبــار والوقايــة مــن استنشــاقه أثنــاء التعامــل مــع النــورم هــو بالتالــي أحــد اآلليــات األساســية التــي
حتــد مــن التعــرض.
بالنســبة للمصــدر النقطــي ،يكــون التعــرض املطلــق عنــد متــر واحــد أكبــر بأربــع مــرات مــن التعــرض عنــد متريــن .ومــع ذلــك ،نــادرا
مــا تصــادف املصــادر النقطيــة فــي ظــروف التشــغيل حيــث يتراكــم النــورم عمومــا علــى مســاحة معينــة.
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 .2.2اجلرعة الفعالة
إن واحــدة اجلرعــة الفعالــة هــي ذاتهــا للجرعــة املمتصــة  ،J/kgوتعــرف بالســيفرت ) .sievert (Svوكثيــرا مــا يعبــر عنهــا
بالنســبة لوحــدة الزمــن مثــل لــكل ســاعة ( )Sv/hrأو لــكل ســنة (.)Sv/yr
إن الكميــة املســتعملة للتعبيــر عــن املخاطــر اإلشــعاعية املرتبطــة باآلثــار العشــوائية هــي «اجلرعــة الفعالــة» .تعــرف اجلرعــة الفعالــة
 Eبأنهــا:

حيث
 = WTمعامل ترجيح لألنسجة – تعبر عن احلساسية من أجل ضرر األنسجة املختلفة.
 = WRمعامل ترجيح اإلشعاع – تعبر عن اخلصائص التدميرية ألنواع اإلشعاع املختلفة.
 R = ،DTمتوسط اجلرعة املمتصة في األنسجة  Tبسبب اإلشعاع  Rويعبر عنها بوحدة . J/kg (gray (Gy)) or
اجلرعة الفعالة ذات أهمية خاصة في مجال الوقاية من اإلشعاع حيث:
¦ ¦تنطبق على جميع أنواع اإلشعاع (  ،γ ،Xاإللكترونات ،α ،وما إلى ذلك).
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¦ ¦عــادة مــا يتــم التعبيــر عــن احلــدود القانونيــة و»مســتويات احلــرص»
بداللــة اجلرعــة الفعالــة.
¦ ¦ترتبــط الوقايــة مــن اإلشــعاع لســيناريو التعــرض العــام أو عمــل
محــدد بشــكل رئيســي باجلرعــة الفعالــة املقابلــة.
ومــن الواضــح أن كل مــن نــوع اإلشــعاع ونــوع التعــرض يلعبــان دورا
فــي حتديــد اجلرعــة الفعالــة ،حيــث تكــون جلســيمات  αجرعــة مكافئــة أكبــر
مــن جســيمات  βوإشــعاع  γوكذلــك يــؤدي تعــرض القولــون أو الرئتــن
إلــى جرعــة فعالــة أكبــر مــن تعــرض اجللــد (حيــث اخلاليــا امليتــة مــن اجللــد
اخلارجــي متتــص جــزء ًا مــن اإلشــعاع) .ولالطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة
ملعامــات الترجيــح ،راجــع امللحــق ( Aمســتويات الترجيــح للجرعــة الفعالــة).
علــى أيــة حــال ،ال ميكــن قيــاس اجلرعــة الفعالــة مباشــرة ،ومــن الضروري
اســتعمال طــرق وكميــات متكــن مــن تقديــر اجلرعــة الفعالــة بتحفــظ .تختلــف
هــذه الطــرق فــي املقــام األول فيمــا يتعلــق باجلرعــات الناجتــة عــن مصــادر
خارجيــة أو داخليــة.

نظرًا ألنه لم يتم التحقق من األعراض
السريرية عند جرعات أقل من ،100mSv
فال يوجد برنامج عالمي للمراقبة الطبية
للجرعات المنخفضة المتوقعة أن تصدر
عن أنشطة العمل في النورم .وبمجرد
تطبيق الممارسات اإلدارية للنورم ،نادرا ما
يتلقى عمال صناعة النفط والغاز جرعات
تتجاوز  ،1mSv/yrوللتحكم المناسب،
يتم عموما وضع بشكل مسبق مستوى
الفعل في برنامج إدارة النورم ،حتى تبقى
الجرعة منخفضة بأدنى مستوى ممكن

عمليًا (as low as reasonably practical -

 )ALARPوالتحقق من السبب الحقيقي
لتجاوز مستويات هذه الحدود.

 .3دورة إدارة النورم
عندمــا يتوقــع أن تشــكل إدارة النــورم جــزءا مــن عمليــات إنتــاج النفــط والغــاز ،يلــزم األمــر وجــود خطــة إداريــة ملراقبــة وضبــط
املخاطــر بطريقــة مناســبة ومتناســبة مــع التشــريعات الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة.
جــرى عــرض تفاصيــل دورة إرشــادية فــي املخطــط املبــن فــي الشــكل  .10إن هــذا املخطــط االنســيابي موضــح بشــكل عــام
ويتطلــب العديــد مــن املهــام ،والوثائــق وأنظمــة الدعــم لتمكينــه مــن العمــل بفعاليــة .وكل مــا يلــي فــي هــذا التقريــر يعمــل مــن خــال
هــذه الــدورة.
تبــدأ العمليــة باحلاجــة إلــى املراقبــة الروتينيــة واختبــار وجــود النــورم .حيــث ال ميكــن مالحظــة النــورم مباشــرة ،ولكــن يجــب
قياســه .وهــذا ليــس باألمــر الســهل دائمــا ،ويجــب حتليلــه إلــى عوامــل فــي دورات تشــغيلية وجــداول صيانــة .قــد يحــدث تراكــم للنــورم
فــي معــدات قــد يتعــذر الوصــول اليهــا كثيــر ًا مــن األحيــان .قــد تكــون األســطح غيــر منتظمــة ،ممــا يجعــل مــن اســتعمال األجهــزة
التقليديــة صعبــا .ميكــن لالمتصــاص الذاتــي تغطيــة وجــود النــورم احلقيقــي أو قــد يكــون مختلــط مــع النفايــات األخــرى واملــواد
اخلطــرة .اختيــار املعــدات ســوف يؤثــر فــي القــدرة علــى كشــف النــورم بأنــواع مختلفــة وفــي ظــروف مختلفــة .يجــب أن تكــون خطــة
املراقبــة مناســبة للترتيــب وقابلــة للتحديــث الــدوري ،وخاصــة عندمــا يتــم إجــراء تغييــرات أخــرى علــى العمليــة (مثــل حفــر جديــد).
مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية إلدارة النــورم .جــرى تفصيــل املجــاالت الرئيســة التــي يتعــن أخذهــا فــي احلســبان فــي
األقســام مــن  4إلــى .12
مــن املهــم عنــد تخطيــط وتنفيــذ خطــة إدارة النــورم أن يتــم التشــاور وإشــراك أصحــاب املصلحــة ،وخاصــة قــد تكــون موافقــة
الســلطات التنظيميــة مطلوبــة .ونظــرا للطبيعــة املثيــرة للجــدل للمــواد املشــعة والنشــاط اإلشــعاعي ،والدرجــة العاليــة مــن املعرفــة التقنية
التــي تكــون فــي بعــض األحيــان مطلوبــة ،فأنــه قــد يكــون مــن الضــروري أحيانــا إشــراك متعهديــن متخصصــن مســتقلني فــي خطــة
املراقبــة.
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 .4اللوائح التنظيمية للنورم
تختلــف اللوائــح التنظيميــة مــن بلــد إلــى أخــر .جــرى اعــداد هــذا القســم ليكــون مبثابــة إرشــادات عامــة .مــن املهــم أن تعكــس
أي خطــط محــددة مــكان النــورم (مثــل البقــع فــي معــدات التشــغيل حيــث يفضــل النــورم الترســب فيهــا) وجميــع اللوائــح أو القوانــن
الوطنيــة والدوليــة الســارية.
International Commission on Radiological Protection

فــي العــام  ،2007أوصــت اللجنــة الدوليــة للوقايــة مــن اإلشــعاع
) (ICRPبجرعــة للعمــوم (خطــر) بحــد  1mSv/yمضافــة جلرعــة اخللفيــة الطبيعيــة ) .(≈ 2.4mSv/y( )background doseويعامــل
العاملــون العاديــون فــي قطاعــي النفــط والغــاز كأفــراد مــن العمــوم لتعــرض محــدد ( .)2000h/yrجــرى تضمــن هــذه التوصيــات فــي
معاييــر األمــان األساســية ) )Basic Safety Standards - BSSالصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ( ،33 )IAEAوالتــي مت
مواءمتهــا بشــكل كبيــر مــع التشــريعات الصــادرة عــن االحتــاد األوروبــي .34 EU

تعتبــر معاييــر األمــان األساســية الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مجــاالت "التعديــن ومعاجلــة املــواد اخلــام التــي
تنطــوي علــى التعــرض للمــواد املشــعة" ،مبــا فــي ذلــك صناعــة النفــط والغــاز ،ممارســة فــي حالــة التعــرض املخطــط لــه ،فــي حــن
أدرجــت لوائــح االحتــاد األوربــي صناعــة النفــط والغــاز فــي "قائمــة تضــم  16قطاعــا صناعيــا يتضمــن النــورم" .فــي أحــدث مســودة
للتشــاور ،ذكــرت الـــ  ICRPأن "مصــادر اإلشــعاع الطبيعــي (علــى ســبيل املثــال النــورم) ميكــن اســتبعادها مــن نطــاق توصياتهــا
مبجــرد أن يكــون تركيــز النشــاط لــكل النــور أقــل مــن  ."1Bq [NOR]/gمت تضمــن هــذا البيــان فــي الـــ  BSSلــكل مــن  EUوIAEA
نصي ـ ًا كاآلتــي :قيــم اإلعفــاء أو رفــع الرقابــة بالنســبة للنــورس فــي املــواد الصلبــة وهــي علــى تــوازن أبــدي مــع وليداتهــا مــن أجــل
سلســلتي اضمحــال  232Thو 238Uهــي .1Bq[NOR]/g
بنــاء علــى ذلــك" ،العنصــر أو املــواد التــي يتجــاوز فيهــا تركيــز نشــاط نــور  ،1Bq/gعندمــا يكــون النــور عضــو يف سلســلة اضمحالل
 232Thأو  ،238Uميكن تعريفها على أنها نورم (."(NORM
وســتكون تدفقــات إنتــاج النفــط والغــاز املنتجــة ملــواد صلبــة حاويــة علــى تركيــز نشــاط إشــعاعي أقــل ممــا ذكــر أعــاه خــارج
النطــاق .ومــع ذلــك ،بالنســبة لتراكيــز نشــاط أعلــى إلــى حــد مــا توفــر  BSSقائمــة بتراكيــز النشــاط املعفــاة (اجلــدول  .)6وقــد مت
حســاب هــذه التراكيــز املعفــاة علــى أســاس ســيناريوهات تطبــق عمليــا والتــي تنطــوي علــى اســتعمال قــدر صغيــر مــن املــواد ،حيــث
تكــون الكميــات املســتعملة فــي حــدود الطــن علــى األكثــر.35
ال توفــر  BSSتراكيــز معفــاة عامــة للنفــط اخلــام وامليــاه والغــاز الطبيعــي .حيــث مــن أجــل ميــاه اإلنتــاج يكــون العامــل احملــدد
بشــكل عــام هــو تركيبهــا وملوحتهــا ،كقاعــدة عامــة ،ميكــن تطبيــق القيــم الــواردة فــي اجلــدول  6بواحــدة  Bq/Lللطــور املائــي.
لذلــك ،ميكــن معاملــة ميــاه اإلنتــاج التــي يقــل تراكيــزه عــن  10Bq[228Ra]/L، 10 Bq[226Ra]/L and/or 10 Bq[210Pb]/Lعلــى أنــه
معفــى.
حتــدد  IAEAو EUمســتوى مرجعــي وقــدره ]1000Bq[222Rn]/Nm3[airو ] 300Bq[222Rn/Nm3[airللتعــرض احملتمــل للــرادون فــي
مــكان العمــل علــى الترتيــب .يصبــح الوصــول إلــى هــذه التراكيــز ممكنـ ًا عندمــا يختلــط الغــاز الطبيعــي مــع الهــواء احمليــط ،لكــن فــي
مثــل هــذه احلالــة تصبــح مســتويات االنفجــار أو االختنــاق هــي اخلطــر األكثــر احتمــاال.
ينصــح دائمــا بالتحقــق مــن لوائــح النــورم مــع الســلطة املختصــة ،ولكــن فــي حالــة غيــاب لوائــح للنــورم ،ميكــن تطبيــق تراكيــز
النشــاط املذكــورة فــي الـــ  BSSاخلاصــة مبســتويات االعفــاء للكميــات املعتدلــة كأفضــل ممارســة.
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اجلدول  :6تراكيز النشاط اإلشعاعي املعفاة لكميات معتدلة من املواد بدون مزيد من الدراسة.
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النور في حالة التوازن األبدي أو انتقالي مع (النور ذات العالقة يشار إليها
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 .5مراقبة النورم
تقــاس طاقــة اإلشــعاع املؤيــن باإللكتــرون فولــت ( .)eVإن واحــد إلكتــرون فولــت كميــة صغيــرة للغايــة مــن الطاقــة وبذلــك
فالواحــدة األكثــر شــيوعا هــي وحــدات مضاعفــات الكيلوالكتــرون فولــت ()keV
توجــد أجهــزة متنوعــة ملراقبــة اإلشــعاع املؤيــن أو التلــوث اإلشــعاعي فــي املوقــع ،مبــا فــي ذلــك بعــض األجهــزة املطــورة خصيصــا
لالســتعمال فــي مرافــق إنتــاج ومعاجلــة النفــط والغــاز .ومــع ذلــك ،ال يوجــد جهــاز واحــد قــادر علــى كشــف جميــع أنــواع اإلشــعاعات
( )α، β، γوطاقــات جســيمات  αو βوفوتونــات  γاملنبعثــة مــن النــورم .ولذلــك ،مــن املهــم االختيــار بعنايــة وتوفيــر أجهــزة مناســبة وفعالــة
للكشــف عــن النــورم فــي الظــروف التشــغيلة والصيانــة.
إن اجلــزء األساســي مــن جهــاز مراقبــة اإلشــعاع هــو الكاشــف الــذي يحــدث فيــه التأيــن بســبب مقــدرة اإليقــاف االمتصاصيــة
جلســيمات  αو βأو فوتونــات  .γيجــب أن تركــز الكواشــف علــى خصائــص اإلشــعاع املنبعــث مــن النــورس املوجــود فــي صناعــة
النفــط والغــاز .انظــر امللحــق( Dخصائــص االضمحــال واإلشــعاع لسلســلتي  232Thو.)232U
فــي ظــل الظــروف التشــغيلية ُ ،متتــص جميــع جســيمات  αو βبجــدران خطــوط األنابيــب واملرافــق األخــرى ،وبذلــك ميكــن الكشــف
فقــط عــن فوتونــات « γاإلشــعاع اخلارجــي» .ومــع ذلــك ،فــإن فوتونــات  γحتــى حوالــي  200keVأيضــا ســيتم امتصاصهــا فــي الغالــب
ضمــن جــدار فــوالذي ســمكه  .cm 1.5ميكــن أن تعبــر فقــط الفوتونــات ذات طاقــات تتجــاوز  200keVمــن املرافــق التشــغيلية ،ولهــذا
الســبب ميكــن الكشــف عــن الرواســب احلاويــة علــى ( 226Raeqعبــر  )228Acو 226Raeqوالسالســل الفرعيــة (عبــر  214Pbو( )214Biامللحــق
 )Dمبقاييــس معــدل اجلرعــة (انظــر  5.1.1و )5.1.2فــي مســح النــورم اخلارجــي .إذا كانــت هــذه الرواســب تتقــادم ،فــإن مســتويات
اإلشــعاع ســتزداد ولكــن ليــس بالضــرورة بســبب تراكــم الرواســب احلاويــة علــى  Raفقــط ،ولكــن أيضــا بســبب منــو السلســلة الفرعيــة
لــل ( 228Thعبــر 212Pb، 212Bi، 208Tl؛) .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال ميكــن الكشــف عــن رواســب ( 210Pbماعــدا  )226Raeqأو التلــوث
الداخلــي  210Pbبواســطة مســح النــورم اخلارجــي حيــث تنبعــث فقــط فوتونــات  γمنخفضــة الطاقــة.
لتحديــد مــا إذا كانــت منشــأة مــا تراكــم النــورم أو ال ،يجــب إجــراء مســح للنــورم وعلــى األرجــح أخــذ عينــات وحتليلهــا .ويبــن
الشــكل  11مخطــط توضيحــي ملرفــق إنتــاج ومعاجلــة للنفــط والغــاز فــي حقــل بحــري .جــرى اإلشــارة إلــى مواقــع تراكــم محتمــل
للنــورم (علــى ســبيل املثــال قــرب الثقــوب عنــد رؤوس اآلبــار كرواســب حرشــفية أو داخــل فواصــل الغــاز  /النفــط كحمــأة) بعالمــة
اإلشــعاع ( .)radiation trefoilينبغــي اســتغالل هــذا النــوع مــن املعرفــة بدمجهــا مــع أي ســجالت تاريخيــة لتراكــم النــورم فــي أي
مســح للنــورم مخطــط لــه.
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الشكل  :11مخطط توضيحي حلقل بحري إلنتاج النفط والغاز.

يعتمــد معــدل اجلرعــة اإلشــعاعية اخلارجيــة النهائــي الــذي ميكــن الكشــف عنــه حــول املنشــأة علــى متغيــرات كثيــرة إضافــة إلــى
املشــار إليهــا ســابقا .علــى ســبيل املثــال ،الكميــة والتوزيــع املكانــي للنــورم داخــل املنشــآت .وبالتالــي ،فإنــه مــن املســتحيل حتويــل
معــدل اجلرعــة املقــاس إلــى تلــوث الســطح الداخلــي أو تركيــز النشــاط اإلشــعاعي .ينبغــي اســتعمال معــدالت اجلرعــة املقاســة علــى
مقربــة مــن محيــط املنشــآت لتحديــد مــا إذا كان هنــاك رواســب حرشــفية ملوثــة بالنــور أو حمــأة موجــودة فــي املنشــآت (عنــد التحضيــر
لعمليــات التنظيــف) ،فــي حــن ميكــن اســتعمال معــدل اجلرعــة املقــاس علــى ارتفــاع  1mومســافة  1mمــن املنشــأة لغايــات تقييــم
جرعــة العمــال التشــغيلية.
فــي ظــل ظــروف الصيانــة و /أو أخــذ العينــات ،قــد نفتــرض بســهولة أن جميــع العينــات أو األجســام ملوثــة الســطح مــن صناعــة
النفــط والغــاز مغطــاة ب ( 50µmأو أكثــر ســمك ًا) مــن النفــط  /الوحــل .وبالتالــي ،فــإن الكشــف عــن جســيمات  αلــن يكــون ممكنــا
ألن مداهــا فــي النفــط هــو  5µmفقــط .أمــا جســيمات  βذات طاقــات تقــل عــن  200keVفســوف تكــون فــي الغالــب غيــر قــادرة علــى
الوصــول إلــى مســبر الكاشــف مــع أن مســابر الكاشــف قــد تكــون قريبــة ،ولكــن ال ينبغــي أن تلمــس العينــة .ميكــن الكشــف عــن
جســيمات  βذات الطاقــة العاليــة والتــي مداهــا فــي النفــط متفــاوت بــن  )500keV( 1mmإلــى  .)1MeV( 5mmافتراضي ـ ًا ،ميكــن
لكافــة فوتونــات  γاإلفــات فعليــا مــن مثــل هــذه العينــة .ولذلــك ،ولتحديــد فيمــا لــو كانــت العينــة أو جــزء مــن املنشــأة ملوثــة بالنــورس
ميكــن اســتعمال كال الكاشــفني  βو ،γحيــث علــى الرغــم مــن بعــض آثــار االمتصــاص بشــكل عــام فــإن الكشــف عــن  βهــو اخليــار
األكثــر حساســية.
فــي هــذه احلالــة ،ميكــن الكشــف عــن العينــات أو أجــزاء املنشــآت التــي حتــوي السالســل الفرعيــة (] )228Ac[β/γو 226Raeqعبــر
(] ،)214Bi[β/γ] ،214Pb[β/γلكــن أيضــا السلســلة الفرعيــة  210Pbeqعبــر (] )210Bi[βبأجهــزة مراقبــة التلــوث الســطحي (ملحــق D
و .)5.2.3كمــا ميكــن كشــف تقــادم العينــات أو التلــوث الســطحي عــن طريــق السالســل الفرعيــة ،]212Bi[β/γ،212Pb[γ]( 228Theq

])208Tl[β/γ

 .1.5أجهزة مراقبة اإلشعاع
ميكن متييز أربعة أنواع مختلفة من أجهزة مراقبة اإلشعاع:
 مقاييس معدل اجلرعة  -يقيس التعرض اخلارجي احملتمل ،يقرأ ب ( µSv/hأو  .)μGy /hانظر

5.1.1

 مقاييس اجلرعات  -يشير إلى التعرض اخلارجي التراكمي ،يقرأ ب  µSvأو ( )mSvلكل فترة تعرض
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 مقاييــس التلــوث الســطحي  -يقيــس كميــة املــادة املشــعة املوزعــة علــى ســطح ،ويقــرأ ب عــدة لــكل ثانيــة ( )c/s or cpsأو لــكل
دقيقــة ( )c/min or cpmانظــر الفقــرة 5.1.3
 مقاييــس التلــوث املنقــول جــوا ومقاييــس مراقبــة الغــاز  -يقيــس (بشــكل غيــر مباشــر) العوالــق املنقولــة جــوا واحلاويــة علــى
النــورم أو تركيــز الــرادون فــي الهــواء؛ يشــير إلــى التعــرض الداخلــي احملتمــل .انظــر 5.1.4
يتوفــر عــدة أنــواع مــن الكواشــف :حجيــرات التأيــن (مملــوءة بالغــاز ،االســتجابة متناســبة مــع امتصــاص طاقــة  ،) β / γالعــدادات
التناســبية (مملــوءة بالغــاز ،االســتجابة متناســبة مــع امتصــاص طاقــة  ،) β / γعــدادات غايغــر مولــر ( )Geiger-Muller (MG
معــدل عــد غــازي مرتبــط بشــدة اإلشــعاع وال يعتمــد علــى الطاقــة املمتصــة) ،العــدادات الوميضيــة ( scintillation countersحساســة
للغايــة لفوتونــات  ،γعلــى الرغــم مــن وجــود ومــاض β- β-scintillatorsفــي االســواق أيضــا) ،عــدادات احلالــة الصلبــة ( (solid state
( countersمطيــاف  γعالــي مقــدرة الفصــل).

 .1.1.5مقياس معدل اجلرعة
تعتمــد اســتجابة أي مقيــاس معــدل جرعــة علــى خصائــص الكاشــف الــذي يحويــه ،وباألخــص كفــاءة كشــفه عنــد طاقــات اإلشــعاع
الــذي يتعــرض لــه .وقــد يكــون للجهــاز كفــاءة كشــف جيــدة علــى مجــال مــن طاقــات اإلشــعاع وتنخفــض هــذه الكفــاءة إلــى (تقريبــا)
الصفــر عنــد أقصــى مــدى للكشــف .إذا كانــت كفــاءة الكاشــف رديئــة ،فــإن جهــاز الكشــف يشــير إلــى قــراءات صفريــة مهمــا كانــت
معــدالت اجلرعــة الفعليــة املمكــن إنتاجهــا .علــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون اجلهــاز الــذي يعطــي قــراءة دقيقــة ملعــدالت اجلرعــة لفوتونــات
 214Bi γبطاقــة  ،Eγ = 609keVميكــن أن يكــون غيــر حســاس ملعــدالت اجلرعــة لفوتونــات  γمــن  210Pbبطاقــة .Eγ= 47keV
يتوافــق مقيــاس معــدل اجلرعــة املناســب والفعــال لوظيفــة محــددة وقــادر علــى قيــاس التعــرض اخلارجــي مباشــرة .وميكــن قيــاس
معــدالت اجلرعــة فــي مــدى  μSv / hبقــرب تراكمــات النــورم داخــل املنشــآت (علــى ســبيل املثــال ،أســفل فاصــل املرحلــة األولــى).
ميكــن اســتعمال أجهــزة ذات مســابر حساســة قــادرة علــى قيــاس معــدل جرعــة منخفضــة إلشــعاع ( γمعــدل جرعــة اخللفيــة عنــد
مســتوى ســطح البحــر حوالــي ( µSv/h 0.05للمراقبــة خــارج املنشــآت التشــغيلية لكشــف معــدالت جرعــة معــززة التــي مــن شــأنها
أن تشــير إلــى تراكــم رواســب حرشــفية أو وحــل ملوثــة بالنــورم فــي الداخــل.
يســتند العديــد مــن مقاييــس معــدالت اجلرعــة علــى كواشــف  MGمــن نــوع تعويــض الطاقــة؛ حيــث تتوافــق خصائــص حساســية/
طاقــة أنبــوب  MGمــع خصائــص امتصــاص /طاقــة .إن مقاييــس معــدل اجلرعــة املــزودة ببلــورة ومضــان أكثــر حساســية بكثيــر
لكشــف فوتــون  γمــن كاشــف  MGالغــازي .وأصبحــت مقاييــس معــدل اجلرعــة متاحــة بصــورة متزايــدة .ميكــن خلبــراء الوقايــة مــن
اإلشــعاع اســتعمال كواشــف احلالــة الصلبــة التــي جتمــع بــن إمكانيــات قيــاس معــدل اجلرعــة وقيــاس طيــف  .γومــع ذلــك ،ومبــا أن
مقاييــس معــدالت اجلرعــة ســوف تســتعمل عمومــا فــي األجــواء املتفجــرة أو القابلــة لالشــتعال ،فمــن الضــروري أن تكــون آمنــة ذاتيــا،
أو مقاومــة لالنفجــار أو أن اإلجــراءات التــي وضعــت فــي املــكان تضمــن أن األجــواء القابلــة لالشــتعال غيــر موجــودة أثنــاء اســتعمال
اجلهــاز.

 .2.1.5مقاييس اجلرعات
هنــاك أنــواع مختلفــة مــن مقاييــس اجلرعــات للمراقبــة الفرديــة مصممــة بشــكل عــام لتكــون مثبتــة بشــكل واضــح علــى الثــوب
الواقــي أو يتــم ارتداؤهــا فــي احلــزام ،والتــي تســجل تراكــم اجلرعــة الكليــة علــى مــدى فتــرة التعــرض .فــي الوقــت احلاضــر ،يوجــد
منــاذج جديــدة مــن مقاييــس اجلرعــات قــادرة أيضــا علــى قيــاس معــدالت اجلرعــة وتســجيل البيانــات ،حيــث ميكــن أن يكــون تســجيل
البيانــات متزامــن مــع اجنــاز العمــل مفيــد جــدا لتحليــل حــاالت التعــرض الفعليــة .توفــر مقاييــس اجلرعــة الشــخصية االلكترونيــة
مباشــرة القــراءة ) electronic personal dosimeters (EPD’sمنبــه يشــير إلــى اجلرعــة العاليــة أو معــدل جرعــة فــي تعــرض غيــر
مالحــظ.
تســمى أجهــزة ( )EPD’sكواشــف «فعالــة» التــي يجــب أن تكــون آمنــة ذاتيــا ومجهــزة بشــكل رئيســي بأنبــوب  ،GMعلــى الرغــم مــن
توفــر كواشــف احلالــة الصلبــة حاليــا .يجــب أن نــدرك أن العديــد مــن الســلطات املختصــة تقبــل فقــط قــراءات مقيــاس جرعــة التألــق
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
احلــراري «املنفعــل» ) Thermo-Luminescent Dosimeter (TLDكســجل جرعــة رســمي ،فــي حــن ميكــن أن تســتعمل تلــك التــي
ســجلها  EPD’sللتحســن داخــل الشــركة.

 .3.1.5مقاييس مراقبة التلوث السطحي
عــادة مــا تصمــم أجهــزة مراقبــة التلــوث الســطحي لقيــاس أنــواع محــددة مــن اإلشــعاع وغالبــا مــا يكــون لهــا كفــاءة كشــف مثلــى
علــى مــدى محــدود مــن طاقــات اإلشــعاع .علــى ســبيل املثــال ميكــن للكاشــف أن يســتجيب فقــط لفوتونــات  γأوإشــعاع γو .βوميكــن
أيضــا أن تكــون ذات أداء أفضــل فــي كشــف جســيمات  βعاليــة الطاقــة أكثــر مــن تلــك منخفضــة الطاقــة ،أو قــد تكــون مصممــة
للكشــف عــن الطاقــة املنخفضــة لفوتونــات  γلكــن ليــس للطاقــات العاليــة .وبهــذا املعنــى ،يتــم حاليــا تســويق أجهــزة جــرى أمثلتهــا
لكشــف تلــوث النــور .حتتــاج معظــم أجهــزة مراقبــة التلــوث الســطحي للمعايــرة لنــوع وطاقــة اإلشــعاع (علــى ســبيل املثــال ،نكليــد
مشــع واحــد) املــراد الكشــف عنــه ،قبــل حتويــل القــراءات إلــى وحــدات ذات معنــى ( .)Bq/cm2ومبــا أن النــورم يتشــكل دائمــا مــن
مجموعــة مــن النــورس بنســب مختلفــة ،فإنــه مــن املســتحيل حتويــل القــراءات بدقــة إلــى  ،Bq/cm2لذلــك وبشــكل عــام ســتكون القــراءات
عــدة لــكل وحــدة زمــن ،حيــث ميكــن أن يكــون تعــداد جهــاز مراقبــة التلــوث الســطحي احلســاس لــكل مــن  β / γنــاجت عــن امتصــاص
جســيم  βأو فوتــون .γ
تشــتمل أجهــزة مراقبــة التلــوث الســطحي عمومــا علــى كاشــف -βالغــازي مــز ّود بنوافــذ رقيقــة قابلــة للكســر .وتتوفــر أجهــزة مراقبــة
مــزودة بكواشــف  βبالســتيكية وميضيــة أكثــر حساســية ،تعتمــد علــى ســمك الومــاض ورمبــا يكــون حســاس لفوتونــات  .γميكــن
اســتعمال أجهــزة مراقبــة تلــوث  βللكشــف عــن النــورم بعــد أخــذ العينــات أو حاملــا يتــم الوصــول إلــى الســطوح الداخليــة للمنشــأة.
وفــي أفضــل األحــوال ،يوفــر قيــاس تلــوث  βمؤشــرا موثوقــا بــأن هنــاك حاجــة لتدابيــر الوقايــة مــن اإلشــعاع .فــي كثيــر مــن األحيــان،
يتــم تطبيــق معيــار عــدة /ثانيــة مرتــن إلــى ثالثــة أضعــاف اخللفيــة اإلشــعاعية الطبيعيــة كمســتوى مميــز لإلشــارة إلــى مــا إذا كان
ســطح اجلســم ملــوث بالنــورس .وميكــن اســتعمال املعيــار ذاتــه للعينــات املمثلــة للوســط ،ولكــن غالب ـ ًا مــا تطلــب الســلطة املختصــة
حتليــل طيــف  γمــن قبــل مخبــر معتمــد لتحديــد وجــود النــورس وكمياتــه مــن أجــل التحقــق مــن احلــدود املســموح بهــا.
فــي بعــض األحيــان ،تســتعمل أجهــزة مصممــة خصيصــا ملراقبــة تلــوث النــور الســطحي فــي ظــروف محــددة؛ حيــث ميكــن توجيــه
كاشــف  βأســطواني الشــكل مــن خــال خطــوط التدفــق .ميكــن أيضــا اســتعمال أجهــزة الكشــف عــن إشــعاع ( γإمــا مقاييــس معــدل
جرعــة حســاس أو مقاييــس التلــوث) لكشــف تراكمــات النــورم داخــل املنشــآت .ومبــا أن جميــع أجهــزة مراقبــة التلــوث الســطحي هــي
أجهــزة كشــف «فعالــة» ،ينبغــي أن تكــون آمنــة ذاتي ـ ًا ،أو مقاومــة لالنفجــار أو أن اإلجــراءات التــي وضعــت فــي املــكان تضمــن أن
األجــواء القابلــة لالشــتعال غيــر موجــودة أثنــاء اســتعمال اجلهــاز.

 .4.1.5أجهزة مراقبة تلوث للنشاط اإلشعاعي احملمول جو ًا
حتتــاج أجهــزة قيــاس التلــوث احملمــول جــو ًا إلــى تقييــم متخصــص ،وبالتالــي نــادر ًا مــا تســتعمل فــي صناعــة النفــط والغــاز .هــذه
األجهــزة عــاد ًة مــا تســحب الهــواء احملتمــل تلوثــه (علــى ســبيل املثــال الغبــار النــاجت عــن عمليــات إزالــة الرواســب احلرشــفية) مبعــدل
ثابــت مــن خــال فلتــر ،مــن أجــل مراقبــة مصــدرات  αاحملمولــة جــوا بشــكل رئيســي ،مبــا فــي ذلــك وليــدات الــرادون .ميكــن ً
أيضــا
اســتعمال أجهــزة أخــذ عينــات الهــواء الشــخصية القائمــة علــى اســتعمال فلتــر كمقاييــس جرعــات شــخصية (استنشــاق) ،ولكــن يجــب
حتليــل الفلتــر فــي مختبــر خارجــي ،حيــث ال توفــر النتائــج ســوى تقييــم بأثــر رجعــي لظــروف العمــل.
ميكــن أخــذ عينــات الغــاز الطبيعــي وقياســها لتحديــد تركيــز  222Rnفــي الغــاز الطبيعــي باســتعمال طريقــة خليــة لــوكاس .خليــة
لــوكاس مطليــة داخليـ ًا بو ّمــاض ( αيصــدر  Rneqثــاث جســيمات  ،α-ال ســيما بواســطة اضمحــال  218Po ،222Rnو ،214Poامللحــق )D
وهــي محكمــة للضــوء ومتصلــة بأنبــوب مضخــم ضوئــي .ومبجــرد أن تتــم معايــرة اخلليــة /أنبــوب املضخــم الضوئــي جيــد ًا ،ميكــن
إجــراء مثــل هــذه التحاليــل بســهولة فــي مخابــر اإلنتــاج.
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 .5.1.5املراقبة يف املمارسة
يف ظل ظروف التشغيل العادية:
يجــب تطبيــق مقيــاس معــدل جرعــة آمــن ذاتيــا أو مقــاوم لالنفجــار  )µSv/hأنظــر ( 5.1.1ملراقبــة معــدل اجلرعــة اخلارجيــة حــول
األجــزاء امللوثــة (احملتملــة) .فــي الوقــت احلاضــر ،ميكــن اســتعمال مقاييــس معــدل اجلرعــة مثــل  )EPD µSv/jobأنظــر (..5.1.2
أمــا التطبيقــات و/أو شــروط القيــاس فهــي ،علــى ســبيل املثــال:
االستعداد للعمل:

قيــاس معــدل اجلرعــة فــي احمليــط اخلارجــي ملنشــآت التشــغيل .إذا جتــاوز معــدل اجلرعــة املقاســة ضعــف
معــدل اجلرعــة للخلفيــة اإلشــعاعية بســبب بيئــة اإلشــعاع الطبيعــي ،يكــون اجلــزء الداخلــي للمنشــأة املراقبــة
ملــوث بالنــورس ،وينبغــي تصنيــف أي عمــل داخــل هــذا املنشــأة كعمــل متعلــق بالنــورم .مالحظــة :ال ميكــن
قيــاس  210Pbبهــذه الطريقــة عندمــا يكــون ( Pbالرصــاص) متوقعـ ًا ،ينبغــي أخــذ قياســات داخليــا بكاشــف
حســاس النبعــاث  βقبــل إجــراء العمــل.

تقييم جرعة العمال :قيــاس معــدل اجلرعــة علــى مســافة  1متــر مــن محيــط أجــزاء املنشــآت امللوثــة بالنــورم وارتفــاع  1متــر ومــع
حتديــد فتــرات اإلقامــة ،ميكــن تقييــم اجلرعــة اخلارجيــة احملتملــة لعمــال الصناعــة مســبق ًا (تقييــم مخاطــر
اإلشــعاع)؛ بنــاء علــى نتائــج التقییــم املســبق ،قــد یتقــرر مــا إذا کان علــی العامــل حمــل بطيقــة  TLDأثنــاء
عمله .
مراقبة جرعة العامل :قــد يرتــدي املشــغل  TLDأو  EPDأثنــاء عملــه فــي جميــع املهــام املرتبطــة بالعمــل  -وبعــد حوالــي شــهر فــإن
جرعــة العامــل املهنيــة املرتبطــة بالعمــل املنجــز قــد تســتنتج (مــن خــال طــرح جرعــة اخللفيــة الطبيعيــة).
مبــا أن العديــد مــن  EPDsمجهــزة بخيــارات التســجيل ،وهــي مناســبة بشــكل ممتــاز لتحليــل مــا اخلطــوات
املســببة للتعــرض الفعلــي مــن عمــل معــن ،حتــى يتــم احلفــاظ علــى اجلرعــةALARP .
ميكــن اســتعمال جهــاز مراقبــة للتلــوث الســطحي مأمــون ذاتيــا أو ال يتأثــر باالنفجــار (عــدة /ثانيــة؛ انظــر
 )5.1.3لفحــص املــواد املأخــوذة مــن منشــآت التشــغيل لوجــود النــورس .تشــمل التطبيقــات تســريبات امليــاه
املنتجــة اجلافــة ،واألســطح احمليطــة /مــن محطــات اســتقبال ،والتســرب حــول نقــاط أخــذ العينــات ،ومــا إلــى
ذلــك .جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد يالحــظ قــرب الهيــاكل اخلراســانية تزايــد قليــل فــي قيــم اخللفيــة الطبيعيــة
بســبب محتويــات البوتاســيوم (مبــا فــي ذلــك  )40Kفــي اخلرســانة.

حتت شروط الصيانة أو /وشروط التنظيف
يجــب تطبيــق مقيــاس معــدل جرعــة آمــن ذاتيــا أو مقــاوم لالنفجــار  )µSv/hأنظــر ( 5.1.1ملراقبــة معــدل اجلرعــة اخلارجيــة
ومراقبــة التلــوث الســطحي (عــدة /ثانيــة؛ انظــر  )5.1.3ملراقبــة مســتوى التلــوث داخــل أجــزاء املنشــآت .التطبيقــات أمــا التطبيقــات
و/أو شــروط القيــاس فهــي ،علــى ســبيل املثــال:
االستعداد للعمل:
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قيــاس معــدل اجلرعــة ومســتويات التلــوث عنــد األســطح الداخليــة ملنشــآت التشــغيل .إذا جتــاوز معــدل
اجلرعــة املقاســة ضعــف معــدل جرعــة اخللفيــة بســبب البيئــة اإلشــعاعية الطبيعيــة ينبغــي أخــذ عينــات
وحتليــل طيــف أشــعة  γمــن أجــل النقــل وتصنيــف التخلــص .اســتناد ًا إلــى نتائــج التحليــل يجــب إجــراء
تقييــم ملخاطــر اإلشــعاع مــع أخــذ جميــع مســارات التعــرض احملتملــة (اخلارجيــة ،واالستنشــاق ،واالبتــاع،
وتلــوث اجللــد) فــي احلســبان ،وينبغــي وضــع اســتراتيجية ألي مــادة مت إزالتهــا مــن أجــزاء املنشــأة .إذا
جتــاوزت قــراءات تلــوث الســطح فقــط اخللفيــة اإلشــعاعية الطبيعيــة ،فــإن العامــل لــن يكــون فــي خطــر ،ولكــن
يجــب حتديــد إســتراتيجية ويجــب تطويرهــا أليــة أجــزاء فــي املنشــأة أو أيــة مــواد مت إزالتهــا منهــا.

الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
تقييم جرعة العمال :اســتناد ًا إلــى معــدل اجلرعــة املقاســة داخــل املنشــأة مــع األخــذ فــي احلســبان احتمــال تشــكل املــواد
امللوثــة احملمولــة جــوا ،يجــب تقييــم جرعــة العمــل مســبق ًا .إذا كان التقييــم يشــير إلــى أن اجلرعــة املعتمــدة
واملتوقعــة أقــل بكثيــر مــن  ،1mSv/yميكــن تنفيــذ العمــل .أمــا إذا أشــار التقييــم إلــى أن اجلرعــة املعتمــدة
واملتوقعــة ســتتجاوز  ،1mSv/yقــد يكــون مــن الضــروري التعاقــد مــع متعهــد متخصــص إلزالــة تلــوث
النــورم ،حيــث تســتعمل معــدات حمايــة شــخصية  )PPEs (Personal Protection Equipment’sللعمــل فــي
األماكــن احملصــورة ،مــن أجــل حمايــة العامــل مــن أي استنشــاق أو ابتــاع أو جرعــة تلــوث اجللــد.
قياس جرعة العامل :عندمــا يشــير تقييــم جرعــة العامــل إلــى احتمــال حــدوث التعــرض لإلشــعاع ،فــإن مكــون اجلرعــة الوحيــد
الــذي ال ميكــن أن يحــاط بــه هــو اجلرعــة اخلارجيــة ،والتــي ميكــن مراقبتهــا بواســطة  EPDآمــن ذاتيــا
وبالطبــع حتــدد الســلطة املختصــة ال  .TLDمبــا أن العديــد مــن أجهــزة  EPDمجهــزة بخيــارات التســجيل،
وهــي مالئمــة متامــا لتحليــل مــا هــي اخلطــوات املســببة للتعــرض الفعلــي فــي عمــل محــدد حتــى ميكــن
التقليــل مــن اجلرعــات فــي أعمــال مماثلــة الحقــة .ينصــح بحفــظ ســجالت اجلرعــة (حتــى وإن لــم يتــم تســجيل
جرعــات) ألنــواع مختلفــة مــن األعمــال املنجــزة.

 .6التدريب والتوعية
يعد التدريب والتوعية املكونني الرئيسني في نظام إدارة النورم .يجب توعية العمال على:
¦ ¦املخاطر املرتبطة بالنورم
¦ ¦إجراءات حتديد النورم (والتحديات تكمن هنا)
¦ ¦الضوابط الالزمة حلمياتهم الشخصیة
¦ ¦طرق منع التلوث البيئي
¦ ¦متطلبات التوثيق احمللية وكيفية تعزيز اإلجراءات للحد من املخاطر غير املتحكم بها أو العمليات غير املطابقة.
يجــب أن یرکــز التدریــب علــی األشــخاص املشــغلني احملتمــل تعرضهــم للنــورم واملشــاركني مباشــرة فــي عملیــة الصیانــة .ومــع
ذلــك ،يجــب تقــدمي التوعيــة األساســية جلميــع املوظفــن فــي املنشــأة ،علــى الرغــم مــن أنهــم ال يشــاركون مباشــرة أو لديهــم مخاطــر
مباشــرة منخفضــة.
يجب حتديث التدريب األساسي على فترات منتظمة وكلما طرأ تغيير مثل تقدمي معدات جديدة.
يجــب حتديــد املوظفــن الرئيســيني وتوفيــر التدريــب الــذي يجيــز لهــم ضمــان أن مــا يقومــون بــه مــن عمــل يراعــي مخاطــر النــورم
ومينــع انتشــاره .ويجــب أن يكــون التدريــب مصممــا ملخاطــر محتملــة محــددة مرتبطــة بالنــورم الــذي يتعــرض لهــا املوظفــون.
إن تدريــب النــورم متــاح بســهولة كفصــل دراســي وتعلــم افتراضــي .يــؤدي بعــض التدريــب إلــى مؤهــات محــددة ،والتــي قــد تكــون
محــددة فــي التشــريعات التوجيهيــة احملليــة .وتشــمل« :مستشــار الوقايــة اإلشــعاعية» ،و»مشــرف الوقايــة اإلشــعاعية» و»الشــخص
املؤهــل املناســب» ،ولكــن ال يوجــد معيــار عاملــي فيمــا يتعلــق مبحتــوى التدريــب أو الكفــاءة.
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 .7التحكم يف مواقع النورم
فيما يلي إجراءات التحكم األساسية التي يجب ممارستها عند العمل حول مواقع النورم احملتملة أو حولها:
¦ ¦حتديــد الشــخص املؤهــل واملــدرب تدريبــا مناســبا مســؤو ًال عــن إدارة املخاطــر وضمــان أنهــم يقومــون بالعمــل ضمــن نظــام
إدارة النــورم أوســع والســيطرة علــى العمــل.
¦ ¦وضــع حــدود حــول منطقــة العمــل ولصــق عالمــات التحذيــر مــن اإلشــعاع (الشــكل  )12ويجــب أن يكــون هــذا متناســبا مــع
مســتوى التلــوث وإعــادة تقييمــه كلمــا تغيــر مســتوى املعلومــات اخلاصــة باملوقــع .يجــب أن تكــون احلــدود صغيــرة بالقــدر
املعقــول عمليــا ،ولكــن كبيــرة بقــدر كاف يســمح لألفــراد واملعــدات بالوصــول إلــى منطقــة العمــل ويســمح بإجنــاز جميــع
األعمــال بطريقــة آمنــة .يحــدد احلاجــز الفعــال مــدى املنطقــة امللوثــة ويبقــي تعــرض عامــة النــاس ضمــن احلــدود التنظيميــة.

الشكل  :12عالمات التحذير من اإلشعاع املعترف بها دولياً (وريقات ثالثية).

¦ ¦ النظر فيما إذا كانت:
 .أالتحكمات املوجودة مسبقا ،والتي عادة ما تكون موجهة إلى التلوث الكيميائي ،كافية ملعاجلة مشكلة النورم،
 .بحتتاج التحكمات املوجودة مسبقا إلى بعض التحسينات الطفيفة ،أو
 .تحتتاج التحكمات املوجودة مسبقا إلى حتسينات كبيرة ملعاجلة مشكلة النورم مبهارة.
¦ ¦یجــب توفیــر حاویــات أو أکیــاس بالســتیکیة للتخلــص مــن مالبــس الوقايــة الفرديــة املســتهلكة والنفایــات امللوثــة عنــد مخــرج
منطقــة العمــل.
¦ ¦يجــب الســماح فقــط للموظفــن األساســيني بالتواجــد فــي مناطــق عمــل النــورم .يجــب أن يكــون لديهــم التدريــب املناســب مبــا
يتمشــى مــع القوانــن احملليــة والتدابيــر املناســبة وحفــظ الســجالت املوضوعــة لتتبــع التعــرض للجرعــة نســب ًة إلــى احلــدود
احملــددة مســبقا ضمــن فتــرة زمنيــة معينــة.
¦ ¦قبــل صيانــة املعــدات امللوثــة أو فتحــات التفتيــش أو مصائــد احلمــأة أو مســتقبالت عمليــات تنظيــف األنابيــب
 ،)receiversيجــب وضــع غطــاء أرضــي كاف حتــت الغــرض فــي منطقــة العمــل .يجــب أن يكــون الغطــاء األرضــي مصنــوع
مــن البالســتيك ،مــادة مقاومــة للمــاء وقــادرة علــى حتمــل األعمــال التــي تنطــوي عليهــا دون متــزق أو تشــقق .وبــد ًال مــن ذلــك،
ميكــن اســتعمال وعــاء لتجميــع مــا يســقط مــن ملوثــات نتيجــة العمــل .يجــب أن يكــون حجــم الغطــاء األرضــي مناســب الحتــواء

(Pigging
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
التســرب والنفايــات وإتاحــة مســاحة واســعة لألعمــال ذات الصلــة.
¦ ¦ عقــد اجتمــاع الســامة لكافــة األشــخاص املتعلقــن بالعمــل .أمــا املواضــع االشــعاعية التــي يجــب أن تعالــج خــال االجتمــاع
هــي ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،املالبــس الواقيــة ومتطلبــات حمايــة اجلهــاز التنفســي ،اإلشــعاع ومســتويات التلــوث،
أنشــطة الصيانــة التــي قــد تســبب مــواد مشــعة تصبــح محمولــة جــوا ،املتطلبــات مــن أجــل النفايــات املتولــدة واإلجــراءات
املتخــذة فــي حالــة الطــوارئ.
¦ ¦عنــد الشــروع فــي الصيانــة ،يجــب ترطيــب أي مــادة جافــة ملوثــة بالنــور فــي كل مــرة إن أمكــن ملنــع توليــد مــواد مشــعة
محمولــة جــوا .يجــب ترطيــب املــواد اجلافــة دوريــا خــال أعمــال الصيانــة.
¦ ¦يجــب إغــاق أو تغطيــة فتحــات املعــدات أو األنابيــب التــي حتتــوي علــى تلــوث نــور داخلــي بالبالســتيك أو مــواد مناســبة
أخــرى.
¦ ¦يجــب وضــع لصاقــة علــى األنابيــب أو املعــدات امللوثــة بالنــور بوضــوح علــى أنهــا «مــواد ملوثــة بالنــورم» ونقلهــا إلــی منطقــة
مصممــة للغــرض .يجــب أن توضــع فــي هــذه املنطقــة لوحــة حتذيريــة «حتذيــر مــواد مشــعة طبيعيــة املنشــأ « وحتظــر علــى
العامــة.
¦ ¦يجــب أن توضــع جميــع نفايــات النــورم التــي تولــدت أثنــاء الصيانــة فــي براميــل أو حاويــات عليهــا لصاقــة واضحــة .يجــب
جمــع عينــات مــن النفايــات لتحليــل النشــاط اإلشــعاعي.
¦ ¦عنــد االنتهــاء مــن الصيانــة ،يجــب علــى األشــخاص نــزع مالبســهم الواقيــة وتقييــم تلوثهــا ،وإن لــزم األمــر غســلها ونزعهــا
قبــل مغــادرة منطقــة العمــل.
¦ ¦یجــب إجــراء عمليــة مســح جلمیــع املــواد واملعــدات واألدوات التــي ال توضــع فــي حاویــات أو براميــل لرصــد التلــوث الضئیــل
احلــر غيــر املرتبــط ومســتویات معــدل التعــرض عنــد اخلــروج مــن منطقــة العمــل (الشــکل .)13
تعــد القــراءة التــي تزيــد عــن ضعــف مســتويات اخللفيــة اإلشــعاعية مؤشــر ًا إيجابيـ ًا علــى التلــوث ،ويجــب التعامــل معهــا علــى هــذا
النحو.
عنــد االنتهــاء مــن العمــل ،يجــب مســح املناطــق التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن منطقــة العمــل بحثـ ًا التلــوث املبعثــر .يجــب تنظيــف
أي تلــوث ســطحي حــر غيــر مرتبــط يتــم رصــده ووضعــه فــي براميــل.
ومبجرد التحقق من أن منطقة العمل خالية من التلوث السطحي احلر ،ميكن إزالة احلدود والعالمات.

الشكل  :13براميل نفايات نورم يف حقول نفط (صورة بإذن من إكسون موبيل).
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 .8املعدات امللوثة بالنور
يصــف القســم التالــي أساســيات التحكــم واإلدارة املطبقــة علــى ملــوث نــور صغيــر مبــا يكفــي لعزلــه أو تنظيفــه أو التخلــص منــه.
وتشــمل األمثلــة األنابيــب ،الصمامــات ،أوعيــة ،اخلراطيــم أو اآلالت.

 .1.8التحكم
إلــى جانــب إدارة املعــدات فــي املوقــع (كمــا جــرى تفصيلــه فــي القســم  ،)7يجــب التعامــل مــع معــدات امللوثــة بالنــورم ،نقلهــا،
تخزينهــا أو صيانتهــا بطريقــة خاضعــة للرقابــة متناســبة مــع نشــاطها اإلشــعاعي ومتوافقــة مــع القواعــد اإلرشــادية احملليــة أو الدوليــة.
وهنــاك حاجــة إلــى بروتوكــوالت لضمــان عــدم إطــاق املعــدات أو التعامــل معهــا دون ضوابــط حلمايــة العامــل ومنــع تلــوث البيئــة.
بالتالــي ،مــن األهميــة مبــكان أن نفهــم كيــف وأيــن ميكــن نقــل مــواد النــور والتحكــم فيهــا .علــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يكــون أنبــوب
احلفــر الــذي يحتــوي علــى رواســب حرشــفية ملوثــة مبســتويات منخفضــة بالنــور لــم يتــم كشــفه ونقــل إلــى منشــآت إعــادة معاجلــة
األنابيــب الثانويــة ،مــع التعــرض الالحــق غيــر املقصــود وانتشــار النــورم.
يجب األخذ في احلسبان املتطلبات الدنيا التالية للتحكم في معدات ملوثة بالنور بنشاط إشعاعي فوق عتبات اإلعفاء.
يجب أن:
¦ ¦يتم إزالة التلوث عن املعدات قبل اطالقها لالستعمال غیر املشروط
¦ ¦يتم تخزينها فقط في مناطق التخزين املخصصة لذلك
¦ ¦يتم وضع عالمات عليها بوضوح على أنها ملوثة بالنور.
¦ ¦يتم التعامل معها فقط من قبل موظفني مدربني على مخاطر النورم ويستعملون معدات احلماية الشخصية

PPE

¦ ¦ال يتم إرسالها للصيانة أو اإلصالح للورشة دون إعالم الورشة أن اجلسم ملوث بالنورم.
¦ ¦ال یتم التخلص منها إال في منشأة تخلص من النورم معتمدة.
¦ ¦ال یتم إزالة التلوث عنها إال في منشأة إزالة التلوث بالنورم معتمدة أو وفقا لبروتوكول تنظيف معتمد.
¦ ¦تغطيــة األجــزاء املفتوحــة مــن املعــدات ،مثــل احلــواف أو نهايــات األنابيــب ،ومــا إلــى ذلــك ،حيثمــا أمكــن بشــكل كاف ،بواســطة
بالســتيك مقــاوم لألشــعة فــوق البنفســجية أو مــواد أخــرى مناســبة للتأكــد مــن عــدم تســرب النــورم مــن العنصــر.
¦ ¦إجــراء الفحوصــات الروتينيــة علــى جميــع
املعــدات املخزنــة امللوثــة بالنــور املخزنــة
للتأكــد مــن ســامة تدابيــر احلمايــة.
¦ ¦یجــب االحتفــاظ بســجالت تفصيليــة
وقابلــة للتحقــق جلميــع املعــدات امللوثــة
بالنــور املخزنــة.
ومبجــرد التحقــق مــن خلوهــا مــن التلــوث
بالنــور ،ميكــن إعــادة اســتعمال املعدات وإرســالها
لإلصــاح /اخلدمــة بطريقــة اعتياديــة أو بيعهــا أو
التخلــص منهــا كخــردة.
العمليــة النموذجيــة للتحكــم باملعــدات امللوثــة
بالنــورم مبينــة بالتفصيــل فــي الشــكل .14
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 .2.8إزالة التلوث عن املعدات محلي ًا
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عندمــا تســمح اللوائــح التنظيميــة وتدابيــر التحكــم التــي مت وضعهــا ،قــد يكــون مــن األفضــل إزالــة التلــوث عــن املعــدات محليـ ًا ،إمــا
فــي املوقــع أو بــدون نقــل .يجــب أن يتــم ذلــك فقــط مــن قبــل موظفــن مدربــن تدريبــا كافيـاً.
يجــب إزالــة التلــوث عــن املعــدات امللوثــة بالنــورم بطريقــة خاضعــة للرقابــة لضمــان وقايــة العمــال ،منــع انتشــار التلــوث بالنــورم
وتقليــل النفايــات الناجمــة عــن عمليــة إزالــة التلــوث .ال تــزال التقنيــة البســيطة امليكانيكيــة /الكشــط ،أي نفــث املــاء بالضغــط العالــي
 )high pressure water jetting (HPWJمــع طــرق ميكانيكيــة /كشــط أخــرى أكثــر التقنيــات املعتمــدة شــيوع ًا ،ولكــن محاليــل التنظيــف
الكيميائيــة أصبحــت أيضــا متاحــة علــى نحــو متزايــد .إن جميــع طــرق إزالــة التلــوث لديهــا احتماليــة انتشــار النــورم ،وتزيــد طريقــة
تنظيــف بالكشــط مــن احتماليــة تشــكل النــورم احملمــول جــوا كغبــار .ممــا يتطلــب تقييــم كامــل للمخاطــر.
عند استعمال هذه األساليب ،يجب األخذ في احلسبان ما يلي:
¦ ¦مرافق تبديل للعمال
¦ ¦مناطق العمليات لتنفيذ العمل
¦ ¦مناطق املناولة /االستالم
¦ ¦مناطق التفكيك
¦ ¦مناطق نفث املاء
¦ ¦نظام إعادة تدوير السوائل
¦ ¦نظام التهوية
¦ ¦التحكم في املعدات (نظام اإلدارة)
¦ ¦فحص املعدات
¦ ¦مراقبة املعدات
¦ ¦أنظمة متعلقة بالسالمة
يجــب أن تأخــذ خطــة إزالــة التلــوث فــي احلســبان املخاطــر األخــرى املرتبطــة باملــادة ،مبــا فــي ذلــك املخاطــر اجلوهريــة (الشــكل،
الــوزن ،إلــخ) وغيرهــا مــن أشــكال امللوثــات (الهيدروكربونــات واملعــادن الثقيلــة ،الــخ) حيثمــا أمكــن ،يجــب أمتتــه أنظمــة إزالــة التلــوث.

 .1.2.8مناطق العمليات
غرفة التبديل الرئيسة التي تسمح بالوصول إلى مناطق عمل النورم (إشراف أو مراقبة) التي سيتم فيها إزالة التلوث.
منطقة املناولة

وهــي ســتكون ل  )aالتحقــق مــن املخــزون  /املــادة املرســلة إلزالــة التلــوث )b .إجــراء مســح إشــعاعي
للمعــدات التــي جــرى إزالــة التلــوث عنهــا  )cتوفيــر نظــام فــرز للحفــاظ علــى العناصــر «امللوثــة» الــواردة
منفصلــة عــن «العناصــر النظيفــة» اخلارجــة  )dمنطقــة تخزيــن العناصــر التــي حتتــاج إلــى املزيــد مــن
إزالــة التلــوث.

منطقة التفكيك

وهي منطقة تفكيك املكونات مثل الصمامات ،رؤوس اآلبار وغيرها من املكونات.
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حجرة احلرق

ملستويات النشاط اإلشعاعي العالي ،من أجل عمليات القطع باألكسجني -بروبان وجلخ  ..الخ املعدات،
وهذه املنطقة ميكن أن يصبح فيها النورم محمول جو ًا ،وبالتالي يتطلب احتواءه كلي ًا بنظام تهوية مجهز
بفالتر عالية الكفاءة ( )high efficiency particulate arrestors, HEPAألسر العوالق.
يجب أن يتوفر جهاز تهوية موضعي (خراطيم الفيل) في املنطقة لضبط وإزالة الغبار امللوث احملمول جوا
عند املصدر.
يحتــاج العمــال إلــى ارتــداء معــدات الوقايــة التنفســية ( RPE) respiratory protective equipmentفــي
هــذه املنطقــة؛ وبالتالــي يتطلــب توفيــر هــواء التنفــس لــل .REP
يجب أن تكون األرضية واألسطح عازلة وغير قابلة لالشتعال وقادرة على حتمل األحمال الثقيلة.

منطقة نفث املاء

هي منطقة عمل النورم (اشراف أو مراقبة) حيث ميكن أن يصبح النورم محمول جو ًا ،وبالتالي يتطلب
حجز كامل بنظام تهوية وسحب بفلتر  .HEPAفي هذه املنطقة ،يجب على العمال ارتداء معدات وقاية
التنفس  .RPEوبالتالي هناك حاجة لتزويد هواء التنفس إلى  .RPEيجب أن تكون األرضية واألسطح
عازلة وغير قابلة لالشتعال وقادرة على حتمل األحمال الثقيلة وتأثير HPWJ

إعادة تدوير السائل

يجب تصفية كل سوائل العملية املستعملة في عمليات إزله التلوث وإعادة استعمالها .ويجب أال يكون
هناك أي اتصال بأي نظام صرف خارجي .أما العناصر الرئيسية املطلوبة لهذا النظام:
يحتــاج النظــام لفصــل الرواســب امللوثــة بالنــورم ومــواد النفايــات الزيتيــة عــن ميــاه العمليــة .يجــب إعــادة
تدويــر امليــاه مــن منطقــة النفــث باملــاء إلــى النظــام مــن خــال نظــام تصريــف مغلــق ومــزدوج االحتــواء.
وينبغــي أن يحتــوي نظــام تدويــر امليــاه علــى نظــام كشــف التســرب .يجــب أن يكــون مــن الســهل الوصــول
خلــزان الترســيب القــادر علــى إزالــة أي رواســب أو ســكبها فــي حاويــات النفايــات .يجــب أن يكــون
النظــام قــادر علــى نقــل امليــاه مــن خــزان الترســيب إلــى خــزان احتجــاز آخــر للســماح بإزالــة الرواســب.

 .2.2.8مراقبة األعمال
¦ ¦ يلــزم وجــود نظــام إداري ملراقبــة وتتبــع التقــدم املنجــز فــي إزالــة التلــوث عــن املعــدات واملكونــات التــي تدخــل منشــأة إزالــة
التلــوث.
¦ ¦يجــب فحــص جميــع املعــدات واملكونــات عنــد االســتالم .يجــب تســجيل حالــة املعــدات وأي ضــرر لــم يتــم تســجيله فــي الوثائــق
ويجــب علــى الفــور لفــت انتبــاه املختــص وحجــر املكــون بانتظــار مزيــد مــن التعليمــات مــن املختــص األعلــى.
¦ ¦يجب مراقبة املعدات املسموح اخراجها من املنشأة من قبل املشغلني املدربني فقط.
¦ ¦يجــب أن تعمــل جميــع معــدات املراقبــة وضمــن فتــرة معايرتهــا .يجــب التحقــق مــن احلالــة التشــغيلية جلميــع معــدات الرصــد
اإلشعاعي.
¦ ¦يجب تطبيق نظام إداري لتحديد العناصر امللوثة بالنور من تلك التي مت تنظيفها.
يجب أن تكون معايير القبول إلزالة التلوث جناح:
 .أيجــب أن تكــون جميــع املعــدات واضحــة بالعــن املجــردة أنهــا خاليــة مــن الرواســب احلرشــفية ،احلمــأة أو رواســب أخــرى
(مثــل املســحوق األســود)
يجــب أن تكــون جميــع املعــدات خاليــة مــن التلــوث اإلشــعاعي القابــل للكشــف ،كمــا مت توضيحــه فــي القســم ( 5أي أقــل مــن ضعــف
اخللفية اإلشــعاعية).
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 .9وقاية العاملني

اشتقت املبادئ األساسية لوقاية العاملني من خصائص اإلشعاع التي ميكن التحكم فيها من خالل اجلمع بني:
• التدريع :توفير التدريع املناسب (انظر )1.4
• املسافة :زيادة مسافة فصل العمال عن املصدر (انظر )2.1
• الوقت :تقليل فترة التعرض يقلل اجلرعة (انظر )2.2
فــي ظــل ظــروف التشــغيل العاديــة ،يأتــي اخلطــر األكبــر املرتبــط بالنــورم يأتــي مــن العمــال الذيــن يعملــون علــى مقربــة مــن النــورم
لفتــرة طويلــة كمــا هــو احلــال أثنــاء إزالــة التلــوث.
يجــب علــى العمــال الذيــن يدخلــون املناطــق املغلقــة احلاويــة علــى النــورم (مثــل أوعيــة التخزيــن) أو الذيــن يقومــون بأعمــال تدخليــه
علــى املعــدات امللوثــة بالنــور أن يلتزمــوا باإلرشــادات التاليــة:
¦ ¦یجب تدریب املوظفین املطلوب منهم التعامل مع النورم علی املخاطر ذات العالقة واإلجراءات احمللیة.
¦ ¦يجب وضع بروتكول مراقبة مناسب لتسجيل اجلرعات التراكمية.
¦ ¦يجب تغطية جميع عمليات النورم بنظام عمل آمن الذي يجب أن يحدد املخاطر ويبرز االحتياطات الواجب اتخاذها.
¦ ¦یجب أن تخضع أي معدة أو منطقة مبستویات کشف تلوث للنور حر غير مرتبط لضوابط إشعاعية مناسبة.
¦ ¦يجب ارتداء معدات الوقاية الفردية  PPEاملناسبة والتي قد تشمل على سبيل املثال ال احلصر:
املآزر نوع ‘ ’Tyvekأو البدل الكيميائية
قفازات النيوبرين ) ،PVC ،(Neopreneالنتريل ( )nitrileأو مطاط النتريل ))NBR
أجهزة التنفس مع فالتر هيبا

HEPA

¦ ¦ال يسمح باألكل والشرب والتدخني والعلكة في مناطق العمل حيثما تكون احتمالية وجود النورم.
¦ ¦يسمح فقط للموظفني األساسيني في التواجد في مناطق العمل التي يحتمل تواجد النورم فيها.
¦ ¦يجــب علــى العمــال االغتســال بكميــات كبيــرة مــن املــاء والصابــون ،بعــد العمــل مــع باملعــدات امللوثــة ،وقبــل تنــاول الطعــام أو
الشــرب أو التدخــن ،وفــي نهايــة يــوم العمــل.
¦ ¦استعمال نظم العمل التي حتد من انتاج نفايات .PPE

 .1.9دخول األماكن احملصورة
يجــب علــى املوظفــن االلتــزام باللوائــح واإلرشــادات لدخــول األماكــن احملصــورة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قبــل دخــول اخلزانات/األوعيــة أو
األماكــن احملصــورة األخــرى املعــروف أو املشــتبه فــي أنهــا ملوثــة بالنــور ،يجــب تنفيــذ تدابيــر حمايــة العمــال املذكــورة فــي القســم الســابق.
عــاوة علــى ذلــك ،قبــل دخــول الصهاريــج أو األوعيــة فــي محطــات الغــاز ،وخاصــة فــي مجــاري البروبــان وامليثــان ،يجــب تفريــغ اخلزانــات/
األوعيــة وقــد حتتــاج إلــى التهويــة ،عــن طريــق التهويــة القســرية ،ملــدة أربــع ســاعات علــى األقــل قبــل دخولهــا للتنظيــف أو الصيانــة .وســتؤدي
التهويــة إلــى إجبــار غــاز الــرادون العالــق علــى اخلــروج مــن الوعــاء ،فــي حــن ســيتيح الدخــول املتأخــر وقتــا كافيــا الضمحــال وليــدات الــرادون
ذات األعمــار القصيــرة .ال يعــد غــاز الــرادون اخلطــر األهــم املرتبــط بدخــول األماكــن احملصــورة ،لذلــك يجــب أن تســتكمل جميــع عمليــات
التحقــق لتفــادي مســببات الضــرر األخــرى .ال يشــكل الــرادون خطــرا حــادا علــى الصحــة ،ولكــن يجــب تهويــة اخلــزان ملــدة أربــع ســاعات
كوســيلة للتقليــل مــن تلقــي اجلرعــة احملتملــة ،وبالتالــي يجــب إدراجــه كجــزء فــي عمليــة تقييــم مخاطــر العمــل الشــاملة املتعلقــة بالســامة.
يجــب إخضــاع جميــع األفــراد واملعــدات اخلارجــة مــن اخلزانــات لعمليــة مســح تلــوث النــورم .ويجــب عــزل األفــراد أو املعــدات
املوثــة بالنــور وإزالــة تلوثهــا.
39

 .10نقل املعدات امللوثة بالنور (نورم)
هنــاك ضــرورة إلــى اتخــاذ احتياطــات كافيــة للنقــل اآلمــن واملمكــن تتبعــه ملعــدات ملوثــة بالنــورم ونفايــات النــورم مبــا فــي ذلــك
الرواســب احلرشــفية واحلمــأة ومعــدات الوقايــة الشــخصية امللوثــة ( )PPEمثــل القفــازات واملــآزر .وهــذا لضمــان عــدم تلــوث وســائل
النقــل أو طريــق النقــل بالنــورم.
ميكــن أن تشــمل وســائل النقــل تشــكيلة واســعة مــن املركبــات مبــا فــي ذلــك الشــحن البحــري والطــرق والســكك احلديديــة ،وعلــى
عكــس العديــد مــن املــواد اخلطــرة األخــرى ،ميكــن شــحنها عبــر الطــرق احملليــة لغــرض صيانــة املعــدات و /أو لغــرض التخلــص.
النفايــات املشــعة ال تغطيهــا اتفاقيــة  Baselالتــي حتظــر الشــحن الدولــي للســلع اخلطــرة لغــرض التخلــص.
تقــدم اإلرشــادات التاليــة املبــادئ الرئيســية للنقــل اآلمــن ،ولكنهــا ليســت بديــا عــن القوانــن احملليــة .عندمــا ال تكــون القواعــد
أو املدونــات قيــد االســتعمال فــي بلــد مــا ،يجــب الرجــوع إلــى معاييــر األمــان الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة IAEA
«قواعــد النقــل اآلمــن للمــواد املشــعة» .36
اعتمــاد ًا علــى النشــاط اإلشــعاعي والكميــة واملتطلبــات احملليــة والدوليــة ،قــد تتطلــب النــورم املعــد للنقــل وضــع عالمــات مــع أرقــام
لــأمم املتحــدة املناســبة .وهــي أرقــام مكونــة مــن أربعــة أعــداد حتــدد املــواد اخلطــرة ،واألصنــاف (مثــل املــواد املتفجــرة والســوائل
القابلــة لالشــتعال واملــواد الســامة ،الــخ) فــي إطــار النقــل الدولــي .وتخصــص جلنــة األمم املتحــدة للخبــراء املعنيــة بنقــل البضائــع
اخلطــرة أرقــام األمم املتحــدة .وهــي منشــورة كجــزء مــن توصياتهــا بشــأن نقــل الســلع اخلطــرة ،واملعــروف أيضــا باســم «الكتــاب
البرتقالــي» .وتعتمــد هــذه التوصيــات بانتظــام مــن قبــل املنظمــة التنظيميــة املســؤولة عــن وســائط النقــل املختلفــة .تقــع مــواد النــور فــي
الغالــب حتــت الفصــل “ ”7علــى ســبيل املثــال األمم املتحــدة ( 2912النشــاط اإلشــعاعي النوعــي املنخفــض)».
يجــب تغليــف وجتهيــز النــورم للشــحن البحــري باالمتثــال ألحــدث قواعــد النقــل اخلاصــة بطريقــة النقــل املســتعملة ،علــى ســبيل
املثــال الكــود البحــري الدولــي للبضائــع اخلطــرة ) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Codeللشــحن البحري.
ويهــدف ( )IMDG Codeحلمايــة أفــراد الطاقــم ومنــع التلــوث البحــري فــي النقــل اآلمــن للمــواد اخلطــرة بالســفن .ويوصــى احلكومــات
باعتمــاده أو اســتعماله كأســاس للوائــح الوطنيــة .ويعــد تطبيــق القوانــن إلزاميــا باالقتــران مــع التــزام الــدول األعضــاء فــي االمم
املتحــدة مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة احليــاة البحريــة )International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS
واالتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث مــن الســفن )International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL
يجــب أن تغليــف املعــدات /القطــع امللوثــة بالنــور /ملنــع تســرب النــورم ،ومعلَمــة ،ثــم يتــم تأمينهــا فــي حاويــة النقــل .عندمــا تكــون
العناصــر أكبــر مــن أن توضــع فــي حاويــة نقــل ،أو مــن غيــر العملــي القيــام بذلــك مثــل «شــجرة عيــد امليــاد» فــي حقــل نفطــي واســع،
ميكــن حتــت ظــروف محــددة مقبولــة شــحن هــذه األصنــاف غيــر مغلقــة طاملــا ليــس هنــاك تســريب للمــادة أثنــاء الشــحن.
يجــب تغليــف الرمــل  /الرواســب احلرشــفية  /احلمــأة ملوثــة بالنــور مــن أجــل النقــل فــي براميــل أو ســلة مناســبة ،مــع حتديــد
طريقــة التخزيــن  /التخلــص النهائيــة غالبـ ًا مــا يعــرف أي نــوع مســتعمل .وســيؤثر النشــاط اإلشــعاعي النوعــي املوجــود فــي النفايــات،
مــع وجــود أي أخطــار أخــرى ،علــى اختيــار احلاويــة .والهــدف دائمــا التأكــد مــن عــدم تســرب املــواد أثنــاء النقــل ،وبالتالــي يجــب
التحقــق مــن ســامة وإحــكام اإلقفــال وأن األغطيــة مناســبة بشــكل صحيــح كمــا هــو مبــن فــي الشــكل .15
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الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
قبــل الشــحن النــورم ،يجــب علــى املرســلني التأكــد مــن أن املوظفــن مدربــن علــى فهــم األخطــار ،املخاطــر ومتطلبــات القواعــد
والقوانــن ومعاييــر الســامة املناســبة .وكحــد أدنــى ،يجــب توفيــر تدريــب التوعيــة العــام جلميــع املوظفــن املشــاركني .ســيعتمد ذلــك
أيضــا علــى رقــم األمم املتحــدة وطريقــة النقــل املســتخدم .وقــد يحتــاج الســائقني ،ربــان الســفن ،الــخ إلــى التدريــب أيضــا ،لضمــان
إتبــاع ترتيبــات الطــوارئ .يجــب أن تتوفــر خطــة طــوارئ مكتوبــة ،حتــدد اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا فــي حالــة وقــوع حــادث أثنــاء
نقــل النــورم .إن وضــع عالمــات عبــوات /معــدات التــي حتــوي النــورم هــي مســؤولية املرســل ويجــب مراعــاة أحــدث معاييــر IAEA
واللوائــح احملليــة .عنــد تكــون املعــدات غيــر مغلَفــة ،يجــب اإلبقــاء علــى عالمــات الشــحن املميــزة ملتصقــة باملعــدة أو آلــة رفعهــا.
تطلــب بعــض الــدول أن تكــون الســفن مرخــص لهــا بنقــل املــواد املشــعة ،مبــا فــي ذلــك النــورم ويجــب علــى املرســلني التحقــق دائمــا
والتأكــد مــن امتثالهــم للمتطلبــات احمللية.
وثائــق النقــل ،علــى ســبيل املثــال ،يجــب اســتكمال وثائــق نقــل البضائــع اخلطــرة ،وتوقيعهــا مــن قبــل ممثــل املرســل ،مــع الوثائــق
املرفقــة بالشــحنة.
ســتطلب املوقــع املســتلم إخطــار ًا /اتفاقيــات الشــحن ،ويجــب أيض ـ ًا مراعــاة املتطلبــات احملليــة األخــرى ،علــى ســبيل املثــال،
إشــعار علــى مــدار  24ســاعة إلــى ســلطة املينــاء و/أو وكيــل الشــحن /شــركة الرافعــات.
يجب أن يحتفظ املرسل السجالت التالية:
¦ ¦وصف املواد/النفايات التي مت شحنها
¦ ¦عدد املواد/العبوات
¦ ¦الوزن واحلجم
¦ ¦حتديد النورس ،وتراكيز نشاطها اإلشعاعي ونشاطها الكلي
¦ ¦طريق النقل ،وجهة وتصريح من موقع االستالم يؤكد قبول النورم
¦ ¦نسخة من جميع مستندات الشحن
¦ ¦أي معلومات أخرى ذات صلة ،مثل شهادة القبول/التخلص
أثنــاء النقــل ،قــد يتطلــب األمــر فصــل املــواد /العبــوات عــن أنــواع البضائــع األخــرى ،علــى ســبيل املثــال ،أفــام فوتوغرافيــة،
أو أنــواع أخــرى مــن البضائــع اخلطــرة .لذلــك ،يجــب الرجــوع إلــى قوائــم التخزيــن والفــرز ذات الصلــة ،وهــذا عــادة مــا يكــون مــن
مســؤولية الناقــل.
غالب ـ ًا مــا يتــم جتميــع /شــحن /تخلــص مــن نفايــات النــورم مــن خــال نظــام التصاريــح والتراخيــص الصــادرة عــن الهيئــات
التنظيميــة فــي البلــدان .وميكــن أيضــا أن يكــون تصديــر واســتيراد النــورم مقبــوال فــي بعــض البلــدان ،ولكــن فقــط مبوافقــة اجلهــات
التنظيميــة فــي كال البلديــن .ولذلــك ،مــن املهــم أن يتــم طلــب مشــورة متخصصــة مــن خبيــر مؤهــل مناســب.

 .11معاجلة األراضي امللوثة بالنورم

األرضland farm

يجــب معاجلــة األرض امللوثــة بالنــورم نتيجــة للعمليــات املتعلقــة بالنفــط والغــاز ،مثــل حفــر التبخــر أو فالحــة
 ،قبــل إطالقهــا لالســتعمال غيــر املقيــد .املعاجلــة هــي اإلزالــة املنهجيــة لتلــوث النــورم مــن املنطقــة بطريقــة خاضعــة للرقابــة ،بحيــث
تصبــح التربــة /املــواد امللوثــة جــزء ًا مــن نفايــات النــورم .ومــن الضــروري وضــع معاييــر واضحــة لرفــع الرقابــة بالتشــاور مــع اجلهــة
الرقابيــة قبــل البــدء فــي معاجلــة األراضــي .قبــل أي عمليــات معاجلــة ،يجــب ان يتــم االنتهــاء مــن حتليــل املخاطــر بشــكل كامــل لضمــان
وجــود فائــدة ميكــن حتقيقهــا مــن خــال تنفيــذ العمليــة.
يوضــح الشــكل  16مخطــط تفصيلــي عــام ملعاجلــة األراضــي .ومــن املهــم التأكيــد علــى أن خطــة إدارة النــورم يجــب أن تراعــي
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أيضــا فــي الســياق الــذي مت العثــور فيــه علــى املــادة .قــد تكــون املواقــع امللوثــة بالنــورم ملوثــة أيضـ ًا باملــواد اخلطــرة األخــرى مثــل
املعــادن الثقيلــة والهيدروكربونــات ،األمــر الــذي يتطلــب تقييمــات منفصلــة للمخاطــر.
يكمــن أحــد أكبــر التحديــات فــي تقييــم نفايــات النــورم كجــزء مــن خطــة املعاجلــة فــي اختيــار العينــات املمثلــة وتقنيــات املســح
املناســبة .كمــا هــو موضــح فــي القســم  ،3ميكــن أن يكــون الختيــار األجهــزة تأثيــر كبيــر علــى مســتويات وأصــول النــورم احملــددة.
لــن يتــم العثــور علــى النــورم بالتســاوي عبــر معظــم املواقــع ،ولكــن ســوف حتــدث «كنقــاط ســاخنة» لنشــاط مرتفــع .وعــاوة علــى ذلــك،
ميكــن أن تعرقــل القياســات املخبريــة فــي الــدول الناميــة واملناطــق النائيــة مــن خــال توفــر الوســائل داخــل البلــد التــي لديهــا القــدرة
علــى تقييــم العينــات بالشــكل املالئــم .يجــب أن تشــكل مثــل هــذه القضايــا جــزءا مــن برتوكــول املعاجلــة.
ميكــن أن يكــون حجــم املــواد التــي تتطلــب املعاجلــة فــي املوقــع كبيــر ًا .علــى ســبيل املثــال ،احتــاج عمليــة معاجلــة حقــل النفــط
 Marchandفــي واليــة لوزيانــا التخلــص (عــن طريــق حقــن الطــن) مــن  1مليــون برميــل مــن التربــة امللوثــة .37
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الشكل  :16خطة عامة إلدارة معاجلة األراضي امللوثة.

 .12خيارات التخلص الدائم
نظــر ًا ألعمــار النصــف الطويلــة للعديــد مــن النــورس( ،وعلــى األخــص  ،)226Ra ،1604y=tفــإن توفيــر خيــارات التخلــص علــى
املــدى الطويــل التــي توفــر حمايــة كافيــة لصحــة البشــر والبيئــة علــى مــدى فتــرات زمنيــة مماثلــة يحتــاج إلــى دراســة متأنيــة .علــى
ســبيل املثــال ،يجــب تصميــم بروتوكــول التخلــص الدائــم ملنــع تلــوث املــوارد الطبيعيــة مثــل امليــاه اجلوفيــة ،أو تلــوث التربــة التــي ميكــن
أن تصبــح فــي املســتقبل ســكنية أو زراعيــة علــى الرغــم مــن أن املنطقــة حاليـ ًا نائيــة أو غيــر مأهولــة.
مــن الضــروري الرجــوع إلــى اللوائــح الوطنيــة عنــد النظــر فــي طــرق التخلــص مــن النــورم ألن هــذه تختلــف بــن البلــدان .فــي
بعــض البلــدان ،مــن املقبــول أن تقتــرح شــركة لنفــط خيــارات التخلــص (التــي مت حتديدهــا داخليـ ًا) للســلطة الوطنيــة املختصــة ،فــي
حــن فــي البلــدان األخــرى ،تكــون اخليــارات املعتمــدة أكثــر الزاميــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ميكــن أن تكــون النفايــات اخلطــرة بجميــع
أنواعهــا موضوعـ ًا حساسـ ًا ويجــب أيضـ ًا أن يؤخــذ فــي احلســبان الــرأي العــام احمللــي واجلمهــور والوعــي العــام للقضايــا واملخاطــر
ذات العالقــة.
قد يشمل االختيار األولي لطريقة التخلص ما يلي:
42

الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
¦ ¦املخاطر اإلشعاعية أثناء االستعمال الفعال ملوقع التخلص
¦ ¦املخاطر اإلشعاعية على العمر االفتراضي الفعال للنفايات
¦ ¦اجلدوى الفنية متضمنة املوقع اجلغرافي
¦ ¦القبول العام (الهيئة التنظيمية والرأي العام)
¦ ¦التكلفة
تشــمل الطــرق الشــائعة للتخلــص مــن النــورم املســتعملة حاليـ ًا فــي صناعــة النفــط والغــاز التخلــص البحــري البعيــد عــن الشــاطئ،
طمــر النفايــات ،احلقــن حتــت األرض ومرافــق النفايــات املخصصــة مثــل التخلــص فــي الكهــف امللحــي حتــت األرض .ويوضــح الشــكل
 17بعــض طــرق التخلــص األكثــر شــيوع ًا.
مــا أن يتــم حتديــد خيــارات التخلــص احملتملــة كنتيجــة لالختيــار األولــي ،ميكــن إجــراء تقييــم كامــل مــن حيــث املخاطــر والتكلفــة.
أظهــر تقييــم املخاطــر أن أقــل طــرق املخاطــر املتبقيــة للتخلــص مــن النــورم قــد تكــون احلقــن حتــت األرض وطمــر النفايــات.

الشكل  :17خيارات التخلص من النورم.
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امللحق  Aمصطلحات النشاط اإلشعاعي ومفهوم اجلرعة
النشاط اإلشعاعي
= 2.7×10-11 Ci = 27 pCi

1 Bq

 1Bqيساوي واحد حتول
نووي في الثانية

وحدة قياس النشاط
اإلشعاعي بوحدة SI

= 3.7×1010 Bq = 37 GBq

1 Ci

واحد كوري يساوي
 1010×3.7حتوالت
لنوي الراديوم في الثانية

النشاط اإلشعاعي ل
من الراديوم Ra

]Bq[210Pbeq]/g[deposit

[Bq[NOR]/gصلب]

]Bq[222Rn]/Nm3[NG

]غاز[Bq[NOR]/Nm3

Po

 210Pbفي توازن أبدي مع ،210Bi
228
 228Raفي توازن مؤقت مع Ac
222
بدون وليدات قصيرة العمر Rn

210

]Bq[ Raeq]/L[PW
228

 Becquerelبيكرل
1g

]سائل[Bq[NOR]/L

Curie

كوري

Bq

Ci

تراكيز النشاط اإلشعاعي
(أمثلة)

اجلرعة
]= 2.58×10-4 C/kg[air

= 1 J/kg

1 Gy

= 0.01 Gy

1 rad

= 100 rad

1 Gy

1R

عدد ناقالت الشحنة املتحررة
في الهواء لكل وحدة كتلة
باإلشعاع املؤين

وحدة  cgsقدمية الرومتجن
( )Rصالح فقط الشعاع x
وγ

التعرض

X

متوسط الطاقة املنقولة

وحدة النظام العاملي جول/
كيلوجرام أو جراي

اجلرعة املمتصة

D

إلى املادة لكل وحدة كتلة
باإلشعاع املؤين

]= 1 J/kg[Tissue

rad

الــراد= اجلرعــة املمتصــة بــا
شعا ع
وحدة قياس قدمية في نظام
 100 cgsإرج /جرام أو راد

1 Gy

وحدة النظام العاملي جول/
كيلوجرام جراي ()Gy

متوسط الطاقة املنقولة
إلى األنسجة  Tلكل وحدة

اجلرعة املمتصة
باالنسجة

DT

كتلة باإلشعاع املؤين
]= 1 J[type R]/kg[Tissue

1 Gy

DT،R

متوسط الطاقة املنقولة
إلى األنسجة  Tلكل وحدة
كتلة باإلشعاع املؤين نوع

= 20

wα

تعويض عن

=1

wβ

التأثير البيولوجي النسبي

=1

wγ،x

الناجم عن نوع
اإلشعاع )(X ،γ ،β ،α
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R

وحدة أدخلت من قبل
الفيزياء الصحية بدون أبعاد

معامل الترجيح
لالشعاعي

WR

الدليل اإلرشادي إلدارة املواد املشعة الطبيعية (النورم) في صناعة النفط والغاز
HT ≡ ΣR wR×DT،R
]Sv[Tissue

جرعة امتصاص األنسجة

وحدة  SIاملشتقة

مضروبــا مبعامــل الترجيــح
لإلشــعاعي

أدخلت بواسطة

اجلرعة املكافئة في
النسيج

الفيزياء الصحية:
سيفرت ()Sv

= 20%

wgonads

wcolon، wred_bone_marrow، wlung،
wstomach =12%
wbladder، wchest، wliver، wthyroid،

= 5%
= 1%

woesophagus

wskin، wbone_surface

E =– ΣT wT ΣR wR×DT،R

= ΣT wT×HT

= 0.01 Sv

تعويــض عــن احلساســية
النســبية لألنســجة املختلفــة
لإلشــعاع املؤيــن دائمــا
تشــمل  ٪5 = WTمتوســط
اجلرع�ةـ ل��كل م��ن الغــدة
الكظريــة ،الدمــاغ ،األمعــاء
الدقيقــة ،الكلــى ،العضــات،
البنكريــاس ،الطحــال ،الغــدة
الصعتريــة و الرحــم
اجلرعــة الســنوية املتوســطة
لســكان العالــم مــن بيئــة
اإلشــعاع الطبيعــي ≈
 2.4mSv./aأو 2400µSv/a

E

1 rem

= 100 rem

= rontgen

1 Sv

HT

ΣT wT ≡ 1

WT

معامل ترجيح
األنسجة

وحدة أدخلت من الفيزياء
الصحية بدون أبعاد
∑WT T ≡1

E

وحدة  SIاملشتقة

اجلرعة الفعالة

أدخلت من قبل

(جرعة كامل اجلسم)

الفيزياء الصحية:
سيفرت ()Sv

rem

equivalent man

الرونتغن املكافئ للفرد

امللحق  Bاالختصارات واألمثلة
مثال

الرمز

االختصار

املضاعف

مثال للقيمة

1 pci

p

pico

10-12

1 nci

n

nano

10-9

1 µSv

µ

micro

10-6

= 0.001 Sv

10-3 Sv

1 mSv

m

milli

10-3

= 1،000 Bq

103 Bq

1 kBq

k

kilo

103

1 MBq

M

mega

106

1 GBq

G

giga

109

1 TBq

T

tera

1012

= 0.037 Bq
= 37 Bq

10-12 Ci

10-9 Ci

= 0.000001 Sv

= 1،000،000 Bq

10-6 Sv

106 Bq

= 1،000،000،000 Bq

109 Bq

= 1،000،000،000،000 Bq

1012 Bq
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امللحق  Cمعامالت حتويل اجلرعة
((

مت احلصــول علــى معامــات حتويــل اجلرعــة ) )Dose Conversion Coefficients DCCلالبتــاع ( )DCCingواالستنشــاق
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