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إخراج المرافق النووية من الخدمة:
تجربة ألمانيا
بقلم بوريس برينديباخ

اكتسبت

أملانيا خربة واسعة يف مجال إخراج
املرافق النووية من الخدمة منذ
سبعينات القرن العرشين .وحالياً هناك  16محطة قوى نووية،
مفاعالت قوى ومفاعالت منوذجية عىل السواء ،يف مراحل
مختلفة من عملية اإلخراج من الخدمة .وتم استكامل ثالثة
مشاريع لإلخراج من الخدمة (انظر الخريطة).

بوريس برينديباخ هو باحث
مشارك وكبير خبراء اإلخراج
من الخدمة لدى شركة أمان
المنشآت والمفاعالت (،)GRS
التي تقدم الدعم للحكومة
األلمانية في أنشطتها لإلخراج
من الخدمة واالستصالح.

ويف أعقاب حادث محطة فوكوشيام داييتيش للقوى النووية
يف آذار/مارس  ،2011قررت الحكومة األملانية إنهاء استخدام
الطاقة النووية للتوليد التجاري للكهرباء من خالل التخيل عنها
تدريجياً .وترت َّب عىل هذا القرار إدخال تعديل عىل قانون
الطاقة الذرية األملاين ( )AtGيف  31متوز/يوليه  ،2011حيث
ُسحب إذن تشغيل منشأة النشطار الوقود النووي ألغراض
اإلنتاج التجاري للكهرباء يف أقدم سبع محطات قوى نووية
ومحطة كرومل (  )Krümmelللقوى النووية يف  6آب/
أغسطس  ،2011و ُح ِّددت تواريخ لإلذن الخاص بتسع محطات
قوى نووية متبقية يف إطار نهج متدرج ينتهي يف عام .2022
ومنذئذ ،تق َّدمت مثاين محطات قوى نووية ،أُغلقت يف
عام  ،2011للحصول عىل رخصة إخراج من الخدمة .وعالوة
عىل ذلك ،أُغلقت محطة القوى النووية غرافرناينفيلد
( )Grafenrheinfeldيف  27حزيران/يونيه  ،2015قبل
نصف عام من موعد اإلغالق املق َّرر يف األصل .وقُ ِّدم طلب
اإلخراج من الخدمة قبل املوعد بوقت ٍ
كاف ،وتم اليشء ذاته
بالنسبة ملحطة القوى النووية غوندرمينغن يب ،والتي مازالت
قيد التشغيل ومن املقرر إغالقها يف نهاية عام .2017
وتقدم الخريطة عىل الصفحة التالية ملحة عامة عن محطات
القوى النووية قيد اإلخراج من الخدمة يف أملانيا ،إىل جانب
تلك التي تم بالفعل تفكيكها ،أو إغالقها بشكل دائم ولكنها
تنتظر منحها رخصة اإلخراج من الخدمة ،أو قيد التشغيل مع
تحديد تواريخ إغالقها .وإىل جانب مفاعالت القوى واملفاعالت
النموذجية ،تم إغالق أكرث من  30من مفاعالت البحوث
بأحجام مختلفة وأكرث من عرشة مرافق لدورة الوقود النووي،
وتم أو سيتم إخراجها من الخدمة.
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بأشكال وأمناط مختلفة
قد تكون هناك عدة مشاريع لإلخراج من الخدمة قيد التنفيذ
عىل نحو متزامن ،غري أن لكل مرشوع منها فرادته .ويعتمد
مسار تنفيذ املرشوع ومتويله واختيار اسرتاتيجية اإلخراج من
الخدمة ورشوط أخرى عدة عىل نوع املرفق والجهة املالكة له:
•مفاعالت القوى ومحطات إثراء اليورانيوم وتصنيع الوقود
تتبع مرافق القوى والرشكات املشغِّلة يف هذا القطاع.
•من جانب آخر ت ُقام مفاعالت البحوث واملفاعالت
النموذجية إلنتاج الكهرباء ومرافق دورة الوقود النووي
النموذجية يف مراكز البحوث أو الجامعات .ويتم متويلها
من األموال العامة.
•ويتم متويل إخراج محطتني للقوى النووية من الخدمة ُهام
غرايفزفالد وراينسبريغ التابعتان ألملانيا الرشقية سابقاً من
امليزانية االتحادية ،وكذلك الحال بالنسبة إلخراج مرافق
تعدين اليورانيوم وتجهيزه الخاصة بأملانيا الرشقية من
الخدمة واستصالحها.
واإلطار القانوين إلخراج املرافق النووية من الخدمة ٍ
متأت من
ينص عىل أن اإلخراج
قانون الطاقة الذرية األملاين ( .)AtGوهو ُّ
من الخدمة ره ٌن بالحصول عىل ترخيص من السلطة املختصة.
ووفقاً لقانون الطاقة الذرية األملاين فإنه يجيز اسرتاتيجيتني
مختلفتني هام :التفكيك املبارش أو التفكيك بعد التطويق
املأمون .وتتخذ الجهة املشغِّلة قرار اختيار اسرتاتيجية اإلخراج
من الخدمة التي تريد تنفيذها .واختار معظم املشغِّلني
التفكيك املبارش.
وأما بالنسبة لطلب الرتخيص ،الب َّد من تقديم وثائق ومعلومات
مح َّددة إىل الجهة املختصة يف الوالية التي يقع بها املرفق
تصف هذه الوثائق واملعلومات ،بني أمور
النووي .ويتعني أن َ
أخرى ،اإلجراء الذي يُق َّدم الطلب من أجله ،وتدابري التفكيك
املقررة والتقنيات املستخدمة ذات الصلة ،والتأثريات البيئية،
وترتيبات الوقاية من اإلشعاعات .وتخضع التفاصيل اإلضافية
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حالة مفاعالت القوى في ألمانيا

مغلقة بشكل دائم/لم يُمنح
ترخيص اإلخراج من الخدمة
في طور اإلخراج من الخدمة
االنتهاء من اإلخراج من الخدمة
قيد التشغيل (تاريخ اإلغالق النهائي)

(املصدر :رشكة أمان املنشآت واملفاعالت ،أملانيا)

لقرار إجراءات الرتخيص النووي وهي واردة يف “دليل اإلخراج
من الخدمة”.
وتتوىل السلطة املحلية املختصة يف الوالية اإلرشاف عىل االمتثال
ملتطلبات األعامل املجازة يف رخصة اإلخراج من الخدمة.
وتتحقق تلك السلطة مام إذا تم االمتثال للرشوط املحددة
للعمل ورشوط الرتخيص املفروضة .ويقوم خرباء مستقلون
مكلفون من قبل السلطة لتقديم املساعدة بعمليات تفتيش
إضافية .وعالوة عىل ذلك ،سيتم تحديد التقنيات واألساليب
مفصلة
املح َّددة يف الرخصة بشكل كامل ،وسيتم إعداد خطة َّ
يف سياق اإلجراءات اإلرشافية.

وتتمثل املهام املستقبلية يف أملانيا يف استكامل مشاريع اإلخراج
من الخدمة الحالية وإخراج املرافق النووية التي مازالت قيد
التشغيل من الخدمة عندما تصل إىل نهاية أعامرها التشغيلية.
وقد يفرض عدد مشاريع اإلخراج من الخدمة ،املنفَّذة عىل نحو
متوا ٍز ملرافق كبرية الحجم وفق ما يقتضيه اإلنهاء التدريجي
ٍ
تحديات من حيث توافر الكفاءات عىل جميع
للقوى النووية،
املستويات واإلبقاء عليها (املشغلون والجهة الرقابية ومنظامت
الدعم التقني واملو ِّردون).
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