
مفاعالت صغرية، إمكانات كبرية
بقلم إيرينا تشاتزيس

عبارة »القوى النووية« إىل الذهن صوراً تستدعي 
ملحطات القوى النووية الضخمة بأبراج 

تربيدها الشاهقة، لكن ما إْن بدأت املفاعالت النمطية 
 )MRs(  َغَرية الصغرية )SMR( واملفاعالت الصِّ

تتحول إىل حقيقة واقعة، حتى أخذت تتغري مالمح 
القوى النووية ونطاق وصولها.

وقال فريدريك ريتسما، رئيس فريق تكنولوجيا 
املفاعالت النمطية الصغرية يف الوكالة: »توفر املفاعالت 
النمطية الصغرية و املفاعالت الصغرية  طاقة منخفضة 

الكربون شأنها شأن املفاعالت النووية الكبرية، لكنها 
أصغر حجماً وأكثر مرونة وأقل تكلفة، لذا يمكن 

استخدامها يف شبكات قوى أصغر، ويمكن وضعها يف 
أماكن يصعب الوصول إليها حيث ال يكون من العميل بناء 

املفاعالت الكبرية. وصمم العديد منها لتقديم خدمات 
غري كهربائية باإلضافة إىل إنتاج الكهرباء، مما يضيف إىل 
فوائدها من حيث توفري الطاقة النظيفة وفعالية التكلفة.«

ومن املتوقع أن تولد املفاعالت النمطية الصغرية ما 
يصل إىل 300 ميغاواط )كهربائي( من القوى وأن تولِّد 
املفاعالت الصغرية  ما يصل إىل 10 ميغاواط كهربائي، 

بحسب تصميم كل منها. باإلضافة إىل سمتها النمطي، 
تتمثل بعض امليزات الشائعة األخرى يف النُّظم السلبية 
واملدمجة التي تعزز األمان، والقدرة عىل توليد الطاقة 

بكفاءة ومرونة لتلبية الطلبات املتقلبة، ويف تصميماتها 
األكثر تبسيطاً، التي تجعل بناءها أرسع وأقل تعقيداً 

مقارنة باملفاعالت الحالية. وتتمتع أيضاً بميزات أكثر، 
ترتبط بكونها منتجة يف املصنع، األمر الذي يمكن أن يقلل 
من وقت البناء يف املوقع، ويجعل عملية إنتاج ونرش نسخ 

إضافية منها أيرس وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقال رايتسما: »تمثل املفاعالت النووية الكبرية مشاريع 
ضخمة، وتتطلب استثمارات كبرية عىل املدى الطويل، 

وهو أمر مجٍد ويالئم بعض الحاالت. لكن بالنسبة 
للحاالت األخرى، فإن املفاعالت النمطية الصغرية 

واملفاعالت الصغرية  يمكن أن تشكل نهجاً أكثر واقعية 
وأرسع تنفيذا، وقد يكون أحياناً السبيل الوحيد للحصول 

عىل قوى نووية فعالة من حيث التكلفة.« وأردف قائالً: 
»وعندما تضيف إىل ذلك سياسات التمويل والسوق 

الفعالة، فسوف ينفتح مجال القوى النووية ملجموعة 
أوسع من املستخدمني، ويغدو خياراً أكثر تنافسية 
وجاذبية يف سوق الطاقة.« تعرَّف عىل املزيد حول 

سياسات التمويل والسوق يف مجال القوى النووية يف 
الصفحة 24.

مفاعل نمطي صغري أوال

ُرِبط أول مفاعل نمطي صغرية متقدم يف العالم بالشبكة 
يف عام 2019 وبدأ التشغيل التجاري يف أيار/مايو 2020.

وتقع محطة أكاديميك لومونوسوف العائمة للقوى 
النووية قبالة ساحل القطب الشمايل يف روسيا، وبها 

وحدتا مفاعل من طراز KLT40S بقدرة 35 ميغاواط 
)كهربائي( تُولدان مجتمعتني ما يكفي لتزويد مدينة 

يبلغ عدد سكانها حوايل 100000 نسمة بالطاقة. كما 
تبلغ الطاقة الحرارية للمصنع 50 غيغاكالوري يف 

الساعة، وتستخدم لتحلية مياه البحر، وتنتج ما يصل 
إىل 240 ألف مرت مكعب من مياه الرشب العذبة يوميًّا.

وقال أنطون موسكفني، نائب الرئيس للتسويق وتطوير 
األعمال يف روساتوم أوفرسيز: »بمساعدة املفاعالت 

النووية الصغرية، يمكن للقطب الشمايل أن يحقق صايف 
انبعاثات صفرية يف وقت مبكر من عام 2040. وستحل 

محطة أكاديميك لومونوسوف محل محطة تحرق 
الفحم البني. باإلضافة إىل مساهمة املحطة يف القضاء 

عىل االنبعاثات الضارة يف النظام البيئي يف القطب 

 مولِّد أرورا عبارة عن تصميم 
متقدم ملحطة انشطارية.

كة أوكلو( )الصورة من: �ش
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الشمايل، فإنها ستكفل أال يرُتك سكان املنطقة بدون 
إضاءة وال تدفئة يف أقىص الشمال املتجمد«.

ومن املفاعالت النمطية الصغرية األخرى التي بلغت أكثر 
مراحل البناء تقدماً هناك املفاعل CAREM-25 بقدرة 
30 ميغاواط )كهربائي( يف األرجنتني، واملفاعل املفاعل 

 ،)HTR–PM( املرتفع الحرارة النمطي الحصوي القاع
البالغة قدرته 210 ميغاواط )كهربائي( يف الصني. كما 

بلغ العديد منها مدًى بعيداً يف العملية الرقابية، بما يف 
ذلك املفاعل النمطي الصغري التابع لرشكة نوسكيل باور 

)NuScale Power( يف الواليات املتحدة، ومفاعالت 
نمطية صغرية عديدة يف كندا. ويف املجموع، هناك أكثر 
من 70 من تصاميم املفاعالت النمطية الصغرية حول 

العالم فيمختلف مراحل التطوير.

وللوكالة العديد من األنشطة املتعلقة باملفاعالت النمطية 
الصغرية لدعم البحث والتطوير يف جميع أنحاء العالم. 

وتقوم بتيسري التعاون يف تصميم املفاعالت النمطية 
الصغرية وتطويرها ونرشها، وتعمل بمثابة مركز لتبادل 

املعرفة والخربة الرقابية بشأن املفاعالت النمطية الصغرية.

محطات توليد ِصَغرية

بينما تستند تصميمات املفاعالت النمطية الصغرية بشكل 
عام عىل النظم املعروفة يف املفاعالت، فإنَّ املفاعالت 

الصغرية  هي من قبيل األشياء التي تتوقع أن تراها يف 
فيلم من أفالم الخيال العلمي. فهي من شدة صغرها يمكن 

بناء املحطة بأكملها يف املصنع ونقلها بشاحنة إىل موقع 
الرتكيب. وهي، باستخدامها نظام األمان الخامل ذاتي 

التنظيم، ال تتطلب سوى قوة عاملة صغرية لتشغيلها. وبما 
أنها تعمل بشكل مستقل عن الشبكة الكهربائية، فيمكن 

تحريكها واستخدامها يف مواقع مختلفة. ويمكن للمحطة 
منها أن تولِّد ما يصل إىل 10 ميغاواط من الطاقة — أي 
حوايل 10 سنوات أو أكثر من الكهرباء ألكثر من 5000 
منزل، عىل مدى 24 ساعة يف اليوم، و7 أيام يف األسبوع.

ويمكن أن تعمل هذه املفاعالت املندمجة واملتحركة 
كمصادر  احتياطي لإلمداد بالكهرباء يف أماكن مثل 

املستشفيات، أو تحل محل مولدات الكهرباء التي غالباً 
ما تعمل بالديزل، وتشكل املصدر الوحيد للكهرباء 

للمجتمعات النائية، وكذلك للمواقع الصناعية والتعدينية.

وتقوم رشكات خاصة ومجموعات بحثية حاليًّا بتطوير 
أكثر من اثني عرش من املفاعالت الصغرية  يف جميع 

أنحاء العالم.

وأحد املفاعالت الصغرية التي أوشكت عىل النرش هو 
مفاعل أورورا 1.5 ميغاواط )كهربائي(، الذي يعمل 
بطيف النيوترونات الرسيعة وتقوم بتطويره رشكة 

أوكلو، وهي رشكة ناشئة مقرها الواليات املتحدة. 
ويخضع أوروا اآلن للعملية الرقابية، وهو مصمم للعمل 

والتنظيم الذاتي بشكل أسايس باستخدام الظواهر 
الفيزيائية الطبيعية، ويعني ذلك أنه يحتوي عىل عدد قليل 

ا من األجزاء املتحركة، مما يزيد من األمان. ومن املتوقع  جدًّ
أيضاً أن يكون قادراً عىل العمل عىل مدى عقود من الزمن 
من دون أن يحتاج إىل إعادة التزود بالوقود، مستخدماً 

وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء العايل الرتكيز.

وقالت كارولني كوكران، رئيسة العمليات يف رشكة 
أوكلو: »يمكن استخدام التفاعل االنشطاري يف العديد من 

األشكال: الصغرية والكبرية، وباستخدام أنواع مختلفة 
من الوقود، وطرق مختلفة للتربيد، وهو يُمكِّن من العديد 
من الطرق املختلفة لنماذج األعمال والتفاعل املجتمعي 

وامللكية.  وباالستخدام الجديد لالنشطار وتنفيذ محطات 
عة يمكن تحقيق التنمية البرشية بأدنى  أصغر حجماً وموزَّ

قدر من املوارد.«

وتشمل املفاعالت الصغرية  األخرى يف املراحل املتقدمة 
مفاعاًل بقوة 4 ميغاواط )كهربائي( طورته رشكة 

يو-باتري، وهي رشكة تقودها يورنكو ومقرها يف اململكة 
املتحدة، ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل يف عام 2028.

انتشار واسع النطاق

عىل الرغم من أوجه التقدم، ال تزال املفاعالت النمطية 
الصغرية و املفاعالت الصغرية  بعيدة عن االنتشار عىل 

نطاق واسع.

وقالت ريتسما: »إنها حالة شبيهة بحالة الدجاجة والبيضة 
وأيهما أسبق. فمن ناحية أخرى، يتطلب االستثمار 
لتطوير املفاعالت النمطية الصغرية ونرشها سوقاً 
مضمونة وطلباً عىل امُلنتَج، ولكن، من ناحية أخرى، 

ال يمكن للمرء أن يؤّمن السوق بدون إيجاد تمويل 
للتطوير واإلثبات، أو حتى إلجراء األبحاث الالزمة، أو 
بناء مرافق االختبار التي قد تكون مطلوبة للرتخيص. 

ويرتدد املستثمرون املحتملون يف االستثمار يف التكنولوجيا 
الجديدة إْن كانوا غري متأكدين من مخاطر السوق.«

ويتمثل أحد العوائق الرئيسية األخرى التي تحول دون 
النرش يف تطبيق اللوائح عىل مجموعة واسعة من تصاميم 

املفاعالت النمطية الصغرية واملفاعالت الصغرية. 
ويعني وجود مجموعة متنوعة من النظم والهياكل 
واملكونات أنَّ النهج الرقابية القياسية، التي ُوِضعت 

ملحطات القوى النووية التقليدية، يجب إعادة تقييمها 
وتعديلها يف نهاية األمر من أجل ضمان مستوى مناسب 

من األمان. تعرف عىل املزيد حول العملية الرقابية 
للمفاعالت النمطية الصغرية يف الصفحة 26.

وقالت ريتسما: »يف هذه املرحلة، تخضع العديد من 
املفاعالت النمطية الصغرية املتقدمة واألوىل من نوعها 

للعملية الرقابية، وعند الفراغ من ذلك، نتوقع بشكل عام 
ما ال يقل عن أربع إىل خمس سنوات أخرى لالنتهاء من 
بنائها والرشوع يف تشغيلها. وبما أنَّ املفاعالت النمطية 

الصغرية و املفاعالت الصغرية  قد أصبحت سائدة، 
فيمكننا أن نتوقع أن نرى هذا الجدول الزمني يتقلص، 
طاملا أن عمليات النرش باتت أيرس وأرسع وأكثر فعالية 

من حيث التكلفة.«

“باالستخدام الجديد 
لالنشطار وتنفيذ 

محطات أصغر حجماً 
وموّزعة يمكن تحقيق 
التنمية البرشية بأدنى 

 قدر من املوارد.”

 — كارولين كوكران، الرئيسة 
 التنفيذية للعمليات، أوكلو، 

 الواليات المتحدة
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