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يمكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة
التي تتضمَّ نها مجلة الوكالة في مواضع أخرى ِب ُحرِّية،
شريطة اإلشارة إلى مصدرها .وإذا كان مبيَّنا ً َّأن الكاتب
من غير موظفي الوكالة ،فيجب الحصول منه
أو من المنظمة المصدِرة على إذن بإعادة النشر،
ما لم يكن ذلك ألغراض االستعراض.
ي مقالة َّ
موقعة
ووُجهات النظر المعرَب عنها في أ ِّ
َ
واردة في مجلة الوكالة ال ُتم ِّثل بالضرورة وجهة نظر
ُ
الوكالة
الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ،وال تتحمَّ ل
ي مسؤولية عنها.
أ َّ
الغالف :الوكالة
تابعونا على

تكمن مهمَّ ة الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية يف منع انتشار األسلحة
النووية ومساعدة ك ِّل البلدان ،ال سيَّما يف العالم النامي ،عىل االستفادة من
استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداما ً سلميًّا ومأمونا ً وآمناً.
ُ
ً
وقد َّ
منظمة مستق َّل ًة يف إطار األمم املتحدة يف
الوكالة بصفتها
تأسست
عام  ،1957وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي
ُ
مختربات الوكالة
تملك الدراية يف مجال التكنولوجيات النووية .وتساعد
ِّ
املتخصصة الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول
األعضاء يف الوكالة يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياە
والصناعة والبيئة.
ُ
َّ
املنصة العاملية لتعزيز األمن النووي .وقد
الوكالة كذلك بدور
وتقوم
ُ
َ
َّ
سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية
الوكالة
أسست
ُ
أنشطة الوكالة عىل
املتوافق عليها دوليًّا بشأن األمن النووي .كما تر ِّكز
تقديم املساعدة للتقليل إىل الح ِّد األدنى من مخاطر وقوع املواد النووية
وغريها من املواد املشعَّ ة يف أيدي اإلرهابيني واملجرمني ،أو خطر تع ُّرض
املرافق النووية ألعمال كيدية.
ِّ
ري األمان الصادرة عن الوكالة نظاما ً ملبادئ األمان األساسية،
وتوفر معاي ُ
ِّ
وتجسد توافقا ً دوليًّا يف اآلراء حول ما يش ِّكل مستوىً عاليا ً من األمان
لحماية الناس والبيئة من التأثريات الضا َّرة لإلشعاعات املؤيِّنة .وقد
و ِ
ري األمان الخاصة بالوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق
ُضعت معاي ُ
واألنشطة النووية التي تُستخدَم لألغراض السلمية ،وكذلك لتطبيقها
يف اإلجراءات الوقائية الرامية إىل تقليص املخاطر اإلشعاعية القائمة.
ُ
َّ
الوكالة أيضاً ،من خالل نظامها التفتييش ،من امتثال الدول
وتتحقق
األعضاء لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها بموجب معاهدة عدم
ِّ
انتشار األسلحة النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار ،واملتمثلة
يف عدم استخدام املواد واملرافق النووية َّ
إال لألغراض السلمية.
واسعة ومتنو ٌ
ٌ
ٌ
ِّعة
طائفة
ولعمل الوكالة جوانب متعدِّدة ،وتشارك فيه
من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .وتُحدَّد برامجُ
الوكالة وميزانياتها من خالل مق َّررات جها َزيْ تقرير سياسات الوكالة،
أيْ مجلس املحافظني املؤ َّلف من  35عضوا ً واملؤتمر العام الذي يض ُّم
جمي َع الدول األعضاء.
ويوجد املق ُّر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل .كما توجد مكاتب
ميدانية ومكاتب اتصال يف تورونتو وجنيف وطوكيو ونيويورك.
ُ
ً
ٍ
علمية يف ك ٍّل من زايربسدورف وفيينا وموناكو.
مختربات
الوكالة
وتدير
ُ
الوكالة مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية
وعالو ًة عىل ذلك ،تدعم
يف ترييستي بإيطاليا وتو ِّفر له التموي َل الالزم.

تصـديـر

بناء مستقب ٍل للطاقة النظيفة

بقلم رافائيل ماريانو غرويس ،املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية

تؤدي

القوى النووية دورا ً حيويًّا يف املساعدة عىل
التصدي للوضع املناخي العاملي الطارئ.

وهي تساهم بالفعل بثلث إجمايل الكهرباء منخفضة
الكربون املولدة يف العالم .وتوفر القوى النووية إمدادا ً
ثابتا ً وموثوقا ً به للطاقة ،ويمكن أن يساعد استخدامها يف
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلبية احتياجات سكان
العالم املتزايدين عدداً ،ال سيما يف البلدان النامية.
وال تنتج محطات القوى النووية أي انبعاثات تقريبا ً من
غازات الدفيئة أو ملوثات الهواء أثناء تشغيلها .وإجمايل
ما تطلقه من انبعاثات طوال دورة حياتها منخفض
للغاية .وهي تتيح مكمالً حيويًّا ملصادر الطاقة املتجددة
مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،التي يتصف إمدادها
من الطاقة بأنه متقطع.
ومما تجدر معرفته بشكل أفضل املساهمة الكبرية التي
قدمتها القوى النووية بالفعل — عىل سبيل املثال ،تجنب
إنتاج ما يعادل  55غيغاطن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون عىل مدار الخمسني عاما ً املاضية — واإلمكانيات
الهائلة التي ينطوي عليها ما يجري تطويره اآلن من
تكنولوجيات مبتكرة.
يت مهام منصبي مديرا ً
رت ،حني تو َّل ُ
ولهذا السبب ق َّر ُ
عامًّ ا للوكالة ،تكريس املحفل العلمي األول للوكالة من
أجل «القوى النووية واالنتقال إىل الطاقة النظيفة».
وسيجتمع كبار العلماء والخرباء من جميع أنحاء العالم
عىل مدار يومني لدراسة كيف يمكن للحلول القائمة عىل
العلوم النووية أن تؤدي دورا ً محوريًّا يف تمهيد الطريق
ملستقبل مستدام.
وسيوفر لكم هذا العدد من نرشة الوكالة نظرة فاحصة
عىل االنتقال إىل الطاقة النظيفة وموقع القوى النووية يف
هذا االنتقال (الصفحة  .)4وستعرفون كيف يمكن ملرونة
القوى النووية ،أثناء األحداث الشديدة مثل الجوائح
أو الطقس القايس الناجم عن تغري املناخ ،أن تساعد يف
ضمان استمرار إمدادات الطاقة (الصفحة .)6
وستحصلون عىل ملحة عن االبتكارات التي تقود مستقبل
الطاقة النووية .ويساعد التقدم يف علم املواد ،عىل سبيل
املثال ،محطات القوى النووية عىل العمل بأمان

واستدامة وفعالية من حيث التكلفة لفرتة أطول بكثري
مما كان مخططا ً له يف األصل (الصفحة  .)8ويعود
الفضل جزئيًّا للمفاهيم والتقنيات واملواد الجديدة يف
ٍ
طاقة أكثر كفاءة،
إنتاج
ما تعد به املفاعالت الرسيعة من
ِ
ٍ
ونفايات أقل بكثري (الصفحة  .)14وبفضل التصميمات
َّ
املحسنة وميزات األمان ،توفر املفاعالت النووية الكبرية
املتقدمة (الصفحة  ،)11فضالً عن املفاعالت النمطية
الصغرية واملولدات النووية (الصفحة  ،)16مجموعة
واسعة من خيارات القوى النووية للبلدان لتلبية
احتياجاتها من الطاقة وللتعامل مع تغري املناخ.
وال ينحرص االبتكار وتأثريه يف إنتاج القوى النووية.
فسياسات التمويل التطلعية تساعد يف التغلب عىل
العوائق االقتصادية أمام مشاريع القوى النووية الجديدة
(الصفحة  .)24وتعمل التكنولوجيا «الذكية» ،مثل
الذكاء االصطناعي و«إنرتنت األشياء» ،عند دمجها مع
القوى النووية ،عىل جعل شبكات الطاقة التي تحتوي
عىل نسبة عالية من مصادر الطاقة املتجددة أكثر كفاءة
واستقرارا ً وموثوقية (الصفحة  .)22وتعمل التطبيقات
غري الكهربائية التي تستخدم مرافق القوى النووية ،مثل
إنتاج الهيدروجني ،عىل توسيع الفوائد املنخفضة الكربون
للطاقة النووية لتشمل قطاعات مثل الصناعة والنقل
(الصفحة .)18
ويجب أن يقرتن التقدم يف تكنولوجيا القوى النووية
بإحراز تقدم يف مجال األمان واألمن والضمانات النووية.
ويجري وضع إطار رقابي جديد محايد تقنيًّا لتمكني
االبتكار يف تقنيات القوى النووية دون املساس باألمان
(الصفحة  .)26وإحدى التقنيات قيد التطوير للضمانات
هي الشبكات العصبية ملساعدة املحللني عىل استخدام
وقتهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة عند استعراضهم بيانات
املراقبة التي تجمع يف إطار أنشطة التحقق للمساعدة يف
منع انتشار األسلحة النووية (الصفحة .)28

“ستواصل الوكالة بذل
قصارى جهدها للمساعدة
يف االنتقال إىل مستقبل
للطاقة النظيفة يف العالم من
خالل استخدام التكنولوجيا
النووية”.
— رافائيل ماريانو غروسي،
املدير العام للوكالة الدولية
الذرية
للطاقة ِّ

وسوف يكون تحقيق التنمية املستدامة وتلبية األهداف
املناخية تحديا ً كبرياً .والقوى النووية هي تقنية مثبتة
وناضجة ويمكن أن تسهم إسهاما ً كبريا ً وستواصل
الوكالة بذل قصارى جهدها للمساعدة يف االنتقال إىل
مستقبل للطاقة النظيفة يف العالم من خالل استخدام
التكنولوجيا النووية.
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القوى النووية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة

ما هو االنتقال إىل الطاقة النظيفة
وما دور القوى النووية يف ذلك؟
بقلم نيكول جاويرث

بحاجة إىل الطاقة لدعم الحياة اليومية
ودفع عجلة التنمية البرشية واالقتصادية.
ويف عام  ،2019أُنْتِج أكثر من  26 000ترياواط–ساعة
من الكهرباء يف جميع أنحاء العالم .وتُنْتَجُ هذه
الكهرباء باالستعانة بمجموعة من مصادر الطاقة،
معظمها من الوقود األحفوري ،لكنها تشمل أيضا ً
القوى النووية ومصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة
الشمسية واملائية وطاقة الرياح.

العالم

ويُعَ ُّد إنتاج الطاقة واستخدامها أكرب مصدر النبعاثات
غازات الدفيئة حول العالم .ونظرا ً ألن غازات الدفيئة
هي القوة الدافعة وراء ُّ
تغي املناخ ،تعمل البلدان يف
جميع أنحاء العالم بشكل ٍ
نشط عىل االنتقال إىل الطاقة
النظيفة من خالل تغيري كيفية إنتاج الطاقة.
وإليكم نظرة فاحصة عىل االنتقال إىل الطاقة النظيفة
والدور الذي تضطلع به القوى النووية.

ما «االنتقال إىل الطاقة النظيفة»؟
يُقصد باالنتقال إىل الطاقة النظيفة االبتعاد بإنتاج
الطاقة عن املصادر التي تُطلق الكثري من غازات
الدفيئة ،من قبيل الوقود األحفوري ،والتحوُّل إىل تلك
التي تطلق القليل من غازات الدفيئة أو ال تُطلقها
عىل اإلطالق .وتُعَ ُّد القوى النووية والطاقة املائية
وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بعضا ً من هذه
املصادر النظيفة.
واتُّفِ ق عىل مسار االنتقال إىل الطاقة النظيفة عىل
صعيد العالم يف اتفاق باريس ،وهو صفقة دولية
بني أكثر من  180بلدا ً ضمن اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن ُّ
تغي املناخ .ويهدف االتفاق يف جوهره
إىل الح ِّد من الزيادة يف متوسط درجات الحرارة
العاملية إىل أق َّل من درجتني مئويتني مقارنة بمستويات
ما قبل الثورة الصناعة من خالل تشجيع استخدام
مصادر الطاقة املنخفضة الكربون لتقليل انبعاثات
غازات الدفيئة.
ومع استمرار توليد ما يقرب من ثُلثي الكهرباء يف العالم
من حرق الوقود األحفوري ،سيستلزم تحقيق هذه
األهداف املناخية بحلول عام  2050تحويل  ٪80عىل
أق ّل تقدير من الكهرباء إىل مصادر منخفضة الكربون،
وذلك وفقا ً للوكالة الدولية للطاقة.
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ما املقصود بغازات الدفيئة ،واالحرتار
ُّ
وتغي املناخ؟
العاملي،
غازات الدفيئة هي غازات يف الغالف الجوي لألرض
تحبس الحرارة وتطلقها .وتشمل هذه الغازات ثاني
أكسيد الكربون وامليثان وبخار املاء وأكسيد النيرتوز
ُّ
تمتص الحرارة وتشعها مرة
واألوزون .فهذه الغازات
أخرى نحو األرض ،ما يؤدي إىل ارتفاع متوسط درجة
حرارة الكوكب.
وعىل الرغم من أن بعض غازات الدفيئة ذات مصادر
طبيعية ،إال أن البرش يتسبَّبون بمعظمها اليوم .فمنذ
الثورة الصناعية يف أواخر القرن التاسع عرش ،ارتفعت
انبعاثات غازات الدفيئة بسبب زيادة األنشطة البرشية،
ويف املقام األول من حرق الوقود األحفوري ،مثلما هو
الحال عند قيادة سيارة تعمل بالبنزين أو حرق الفحم
لتوليد الحرارة .وعندما يحرتق الوقود األحفوري فإنه
يطلق ثاني أكسيد الكربون.
وألكثر من  100عام ،تراكمت غازات الدفيئة برسعة
تفوق بكثري الرسعة التي يمكن أن تتبدَّد بها ،األمر الذي
أدىَ ،
وفق أكثر النظريات العلمية املعتمدة ،إىل ترسيع
ارتفاع متوسط درجة الحرارة العاملية .وهذا ما يُسمَّ ى
االحرتار العاملي.
ويتسبَّب االحرتار العاملي يف ُّ
تغيات بيئية ،مثل أنماط
الطقس األشد قسوة ،وعدم انتظام هطول األمطار،
والجفاف ،والتغريات املوسمية غري املتوقعة .وتُعرف
التغيات باسم ُّ
ُّ
تغي املناخ .ومع تسا ُرع االحرتار
هذه
العاملي يف الوقت الراهنِ ،من املتوقع أن يصبح ُّ
تغي
َ
تتفاقم صعوبة العيش
املناخ وآثاره أكثر تط ُّرفا ً وأن
عىل كوكب األرض.

ما دور القوى النووية يف االنتقال إىل
الطاقة النظيفة؟
تأتي القوى النووية يف املرتبة الثانية كأكرب مصدر
للطاقة املنخفضة الكربون املستخدَمة اليوم إلنتاج
الكهرباء ،بعد القدرة الكهرمائية .ومحطات القوى
النووية ،أثناء تشغيلها ،تكاد ال تتسبَّب يف أيِّ انبعاثات
لغازات الدفيئة .ووفقا ً للوكالة الدولية للطاقة ،أدى
استخدام القوى النووية إىل خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بأكثر من  60غيغاطنًّا عىل مدار
الخمسني عاما ً املاضية ،وهو ما يعادل عامني تقريبا ً
من االنبعاثات العاملية املرتبطة بالطاقة.
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وتمثل القوى النووية قرابة  ٪10من الكهرباء
يف العالم وقرابة ثُلث الكهرباء املنخفضة الكربون
يف العالم .وحاليًّا ،ثمة  440مفاعل قوى نووية
قيد التشغيل يف  30بلداً .وثمة  54مفاعالً قيد
اإلنشاء يف  19بلداً ،منها  4بلدان تشيِّد أول
مفاعالتها النووية.

قضبان التحكم

ويمكن ملحطات القوى النووية ،لقدرتها عىل
العمل بكامل طاقتها دون انقطاع تقريباً ،أن ِّ
توفر
إمدادات متواصلة وموثوقة من الطاقة .وهذا عىل
عكس مصادر الطاقة املتجددة املتغرية ،مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،فهي تتطلب مصادر طاقة
احتياطية أثناء حدوث فجوات يف الناتج ،مثل عندما
تغرب الشمس أو يتوقف هبوب الرياح.
ويمكن ملحطات القوى النووية أيضا ً أن تعمل
بمرونة ملواجهة التقلبات يف الطلب عىل الطاقة
وتوفري االستقرار للشبكات الكهربائية ،ال سيما
ذات الحصص العالية من املصادر املتجددة املتغرية
وجار يف الوقت الراهن تصميم
(انظر الصفحة .)22
ٍ
بعض محطات القوى النووية لتقديم خدمات غري
كهربائية أيضاً ،مثل إنتاج الهيدروجني .ويمكن
أن تساعد هذه الخدمات يف تخليص قطاعات أخرى
من الكربون ،باإلضافة إىل إنتاج الكهرباء (انظر
الصفحة .)18
وأثمر استمرار التقدُّم املحرز يف تكنولوجيات القوى
النووية عن تصاميم مفاعالت ابتكارية ومتقدمة ومن
الجيل التايل تساعد عىل جعل القوى النووية خيارا ً
أفضل من حيث الكفاءة والتكلفة امليسورة والجاذبية
إلزالة الكربون (انظر الصفحة  .)11ومن املتوقع أيضا ً
أن يسهم عرص جديد من تصاميم املفاعالت األصغر
حجما ً واألكثر مرونة ،ويف بعض الحاالت ،القابلة للنقل،
يف جعل القوى النووية وتطبيقاتها غري الكهربائية أكثر
سهولة للحصول عليها وأكثر جدوى من حيث التكلفة،
خاصة بالنسبة لألجزاء النائية والتي يصعب الوصول
إليها من الكرة األرضية (انظر الصفحة .)16

كيف تعمل القوى النووية؟
القوى النووية هي الكهرباء التي تُنْتَج بإطالق الطاقة
النووية بطريقة يمكن التح ُّكم بها ،وهي الطاقة التي
تمسك بمركز الذرات معاً .وهذه املراكز تُسمى النوى.
وتُطلق الطاقة النووية ،يف نهاية املطاف عىل شكل
حرارة ،بفعل االنشطار النووي ،وهي عملية تقسيم
نوى مواد معيَّنة .وأكثر املواد املستخدمة شيوعا ً هو
اليورانيوم ،وهو معدن ثقيل وقليل اإلشعاع يوجد بشكل
طبيعي يف قرشة األرض.

ß

قضبان الوقود

ويُحمَّ ل اليورانيوم عاد ًة يف قضبان وقود ،غالبا ً بعد
َ
وتوضع هذه
إثرائه لزيادة قدرته عىل االنشطار.
القضبان داخل مفاعل نووي.

َّ
مبسط ملفاعل
رسم تخطيطي
ماء مضغوط.
(الرسومات)iStock.com/jack0m :

َ
وتوضع قضبان الوقود ،عند استخدامها يف مفاعالت
املاء املضغوط ،وهو النوع األكثر شيوعا ً من مفاعالت
القوى النووية العاملة قيد التشغيل حاليًّا يف جميع
أنحاء العالم ،داخل وعاء املفاعل اململوء باملاء .وهناك،
تتع َّرض قضبان الوقود لوابل من جزيئات نووية تُسمى
نيوترونات ،والتي تو َّلد يف البداية بواسطة جهاز (مصدر
نيوتروني) داخل املفاعل .وتتسبَّب هذه النيوترونات
يف انقسام نوى اليورانيوم داخل قضبان الوقود ،ما
يؤدي إىل إطالق الطاقة والنيوترونات .وتتسبَّب هذه
النيوترونات التي تُطلق ج َّراء ذلك يف انقسام نوى
يورانيوم أخرى داخل قضبان الوقود ،وهكذا يؤدي
ذلك إىل تفاعالت انشطارية نووية متسلسلة.
ويف مفاعالت املاء املضغوط ،تقوم الطاقة املنبعثة
أثناء االنشطار النووي بتسخني قضبان الوقود واملياه
املحيطة بها .وتظ ُّل املياه مضغوطة ملنع الغليان،
وتُنقل الحرارة بدال ً من ذلك عرب األنابيب لغيل املاء يف
وعاء قريب .وينتج املاء املغيل البخار الذي يُستخدم
لتشغيل توربني عمالق برسعات فائقة .وهذا التوربني
متصل بمو ِّلد يدُور أيضا ً إلنتاج الكهرباء .ومن ثم
تتدفق الكهرباء إىل شبكة كهرباء ،وهي شبكة مرتابطة
لتوصيل الكهرباء من املنتجني إىل املستهلكني.
ويستمر االنشطار النووي إىل أن تُد َ
ْخل قضبان
التحكم املصنوعة من مواد تمتص النيوترونات دون
توليد انشطارات إضافية ،مثل الكادميوم ،بني قضبان
الوقود .وهو ما يوقف التفاعل االنشطاري النووي
املتسلسل.
ِّ
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صمود القوى النووية وأمانها يف وجه
الظواهر البالغة الشدَّة
بقلم مات فيرش

القوى النووية تُشيَّد لتدوم .ولكن
مع تزايُد احتمال وقوع الظواهر
العاملية البالغة الشدَّة — من الكوارث الطبيعية
واشتداد أنماط الطقس املدفوعة ُّ
بتغي املناخ والتأثري
املحتمل لذلك يف محطات القوى النووية ،إىل الزيادة
يف األمراض ا ُملعدية التي يمكن أن تؤثر يف القوى
العاملة لتلك املحطات — ستكون القوى العاملة
القابلة للتكيف يف محطات القوى النووية والتصاميم
املتينة رضورية لإلبقاء عىل الصمود واإلسهام يف مسار
منخفض الكربون نحو املستقبل.

محطات

وقالت لوريتا ستانكيفيشيت ،محللة نُظم الطاقة
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية« :إذا ما أراد العالم
تخفيف آثار ُّ
تغي املناخ يف غضون العرشين إىل الثالثني
ً
عاما ً القادمة ،ال بد أن يبدأ قطاع الطاقة تح ُّوال جوهريًّا
نحو نظام إمدادات طاقة منخفض الكربون .ولكن
للقيام بذلك ،يحتاج القطاع أيضا ً إىل أن يكون قادرا ً
عىل الصمود والتكيُّف مع الظواهر البالغة الشدَّة
والتغريات يف البيئة .وسجّ ل القوى النووية من حيث
صمودها وأمانها يجعلها يف وضع جيد ملساعدة
املجتمع العاملي عىل التغلب عىل هذه التحديات».

الجوائح
ُّ
للتحقق من الصمود مؤخرا ً خالل جائحة
ظهر اختبار
كوفيد 19-غري املسبوقة.
فمع انتشار فريوس كوفيد 19-يف كل ركن من أركان
العالم يف الجزء األول من عام  ،2020انقلبت املجتمعات
واالقتصادات رأسا ً عىل عقب .واعتُمدت العديد من القيود،
بما يف ذلك اإلغالق ،للسيطرة عىل انتشار الفريوس.
(الصورة)G. Desipris/Pexels :
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وقال غريغ رزينتكوفسكي ،مدير شعبة أمان املنشآت
النووية يف الوكالة« :عىل الرغم من هذه القيود العاملية،
استمر تشغيل محطات القوى النووية حول العالم عىل
نحو مأمونَّ .
ونفذ املشغلون بسالسة خططا ً للطوارئ،
بما يف ذلك مجموعة متنوعة من تدابري الطوارئ،
للحفاظ عىل العمليات التشغيلية وسالمة املوظفني.
واتخذ املشغلون االحتياطات الالزمة َّ
ونفذوا التغيريات
ٍ
بعناية ،مع االستمرار يف ضمان
التشغيلية والتنظيمية
أمان محطات القوى النووية وأمنها».
وعىل الرغم من عدم قيام أي بلد باإلبالغ عن اإلغالق
القرسي ملحطة قوى نووية بسبب تأثريات كوفيد،19-
َّ
تعي اختصار مدة بعض فرتات إيقاف التشغيل
املجدولة ألغراض الصيانة أو تأجيلها ،بموافقة الجهات
الرقابية ،كجزء من تدابري الصحة الوقائية التي ق َّلصت
ّ
مؤقتا ً األعمال غري الحرجة ،وفقا ً لتقارير املشغلني.
وثمة أيضا ً مخاوف من أن اضطرابات سلسلة اإلمداد
املرتتبة عن الجائحة ،مثل الخدمات املتأخرة واإلغالق
املؤقت للمُصنِّعني ،قد تتسبب بتأخريات يف البنية
الجديدة ومشاريع التجديد الرئيسية.
وقال دوهي هان ،مدير شعبة القوى النووية يف
الوكالة« :يبقى أن نرى مدى تأثري هذه االضطرابات
َ
املدخالت التي
املرتبطة بالجائحة يف الصناعة .وتزوِّدنا
ما برحنا َّ
نتلقاها برؤية حاسمة بشأن تأثري الجائحة
يف الصناعة النووية وستساعد املشغلني والرقابيني عىل
حد سواء عىل التع ُّلم من تجارب بعضهم البعض».
ولم تُثبت القوى النووية صمودها أثناء الجائحة
فحسب ،بل أظهرت أيضا ً أنها مأمونة ومناسبة تماما ً
لتلبية احتياجات الطاقة املتغرية .ومنذ بداية الجائحة،
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زادت حصة القوى النووية يف بعض البلدان ،ومنها
الربازيل والهند وكوريا الجنوبية .ويف اململكة املتحدة،
عىل سبيل املثال ،اضطلعت القوى النووية بدور بارز
يف الح ِّد بقدر كبري من كمية حرق الفحم لغايات توليد
الكهرباء؛ وسمح انخفاض الطلب عىل الكهرباء الناجم
عن الجائحة للمملكة املتحدة بإغالق محطات الفحم
بشكل مؤقت لصالح زيادة استخدام القوى النووية.

ُّ
تغي املناخ
تماما ً مثلما كان صمود القوى العاملة يف محطة قوى
نووية رضوريًّا ملواصلة العمليات التشغيلية دون
عوائق أثناء الجائحة الراهنةَّ ،
فإن صمودها نفسها
والتصاميم املتينة ملحطات القوى النووية أمران
رضوريان يف وجه الظواهر الجوية القاسية ،بما يف ذلك
تلك الناجمة عن ُّ
تغي املناخ.
ويؤدي ُّ
تغي املناخ ،الناجم عن زيادة متوسط درجة
الحرارة العاملية ،إىل تغيري شدة وتواتُر الظواهر
الجوية ،مثل درجات الحرارة القصوى ،وفرتات هطول
األمطار الغزيرة ،والرياح العاتية ،واالرتفاع الكبري
يف مستوى سطح البحر .ومن املتوقع أن تستمر هذه
التغيريات يف الزيادة يف األجل القريب إىل البعيد.
وقال رزينتكوفسكي« :يف حني أن ارتفاع درجات
حرارة املاء والهواء قد يشكل تحديات الستمرارية
تشغيل املفاعل من خالل الحد من قدرته عىل التربيد،
فإن الفيضانات والرياح العاتية هي التي قد تؤثر
يف أمان املفاعل بما تش ّكله من تهديدات عىل تصميم
املنشأة .وأحد التحديات املاثلة بسبب ُّ
تغي املناخ هو
أنه ،مع استمرار ُ
تفاقمه وجعله للظروف أكثر ش َّد ًة،
تصبح املالحظات السابقة والنماذج التنبؤية أقل
موثوقية .وبالتايل ،بنبغي لنا أن نبدأ يف ُّ
توقع هذه
الظواهر وإعادة تقييم املخاطر ذات الصلة بصورة
دورية بما يكفل بقاء تدابري الوقاية من الحوادث
والتخفيف من حدتها كافية».

الظواهر الطبيعية
قد تتأثر محطات القوى أيضا ً بالظواهر الطبيعية
البالغة الشدَّة ،مثل الزالزل واألعاصري والنشاط
الربكاني والعواصف الجليدية والفيضانات .ويف
حاالت نادرة ،يمكن أن تكون هذه الظواهر من
الشدَّة بما يكفي لتجاوز القدرة التصميمية ملحطة
قوى نووية ما.
ومثال عىل ذلك هو الحادث الذي وقع يف محطة
فوكوشيما داييتيش للقوى النووية يف اليابان يف
 11آذار/مارس  ،2011والذي نجم عن تسونامي
يف أعقاب زلزال مدمّ ر .ويف حني ترضرت محطة
القوى النووية بسب ما جرى وما ترتب عنه من
انفجارات الهيدروجني ،لم تحدث وفيات جراء
الحادث.
ويف أعقاب حادث فوكوشيما داييتيش ،اتُّخذت
خطوات ملموسة لزيادة تعزيز األمان يف محطات
القوى النووية القائمة وتحسني تصاميم املحطات
الجديدة ضد الظواهر البالغة الشدَّة .وتشمل هذه
التدابري ،عىل سبيل املثال ،خيارات التربيد البديلة،
واملولدات االحتياطية املؤهلة بيئيًّا ،والدروع واألختام
للحماية من الرياح ،والحواجز وغريها من السدود
لحماية املواقع من الفيضانات.
كما تتناول معايري األمان الصادرة عن الوكالة جميع
أنواع الظواهر الخارجية التي قد تؤثر يف موقع نووي
أو أمان املنشآت النووية ،بما يف ذلك تقييم املوقع
وتصميمه وتقييم األمان .وتعكس هذه املعايري الحالة
الراهنة للممارسة وتُستخدم لضمان األمان طوال
عمر محطة القوى النووية .وتقدّم الوكالة أيضا ً
ٍ
إرشادات من خالل سلسلة الطاقة النووية الصادرة
عنها واملنشورات التقنية األخرى مثل Adapting the
( Energy Sector to Climate Changeتكييف
قطاع الطاقة مع ُّ
تغي املناخ).

ِّ
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التقدُّم يف علوم وتكنولوجيا املواد يزيد من فوائد
الطاقة النظيفة املتأتية من القوى النووية
بقلم كاريل ويليس

التقدم يف علوم وتكنولوجيا املواد عىل
تمديد عمر محطات القوى النووية،
حتى تتمكن البلدان من االستمرار يف جني فوائد
الطاقة النظيفة.

يساعد

منظر من أعىل لتوربين َ ْي
يف الوحدة  2يف مرشوع
تجديد دارلينغتون.

(الصورة من :ر .رادل /ش�كة أونتاريو لتوليد الكهرباء
())Ontario Power Generation
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وقال إِد براديل ،رئيس فريق تشغيل محطات القوى
النووية ودعمها الهنديس يف الوكالة« :تكلفة تجديد
محطة قوى نووية لغرض التشغيل الطويل األجل
أق ّل بكثري من تكلفة بناء محطة قوى نووية جديدة.
ويُعَ ُّد التشغيل الطويل األجل ملحطة قوى نووية فرصة
ممتازة لتحسني استدامة التوليد النووي الحايل ،فهو
أحد أكثر املصادر املجدية من حيث التكلفة للكهرباء
منخفضة الكربون .ومع وجود املواد والتكنولوجيا التي
نمتلكها اليوم مقارنة باملايض ،بات هذا خيارا ً جذابا ً
وتنافسيًّا للعديد من البلدان التي تحاول التخلص
من الكربون».
فقد ُشيِّدت مفاعالت القوى النووية يف معظمها يف
البداية عىل أساس أن يرتاوح عمر تشغيلها بني
 30و 40عاماً .وينطوي تمديد عمر محطة القوى

ِّ
| مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أيلول/سبتمبر 2020

النووية عىل تقييم محطة قائمة وتحديد ما إذا كان
باإلمكان االستمرار بتشغيلها بطريقة مأمونة وآمنة
ومجدية من حيث التكلفة بعد تاريخ تقاعدها
املفرتض .وعند تمديد عمر املحطة ،يمكن أن تتواصل
العمليات التشغيلية يف كثري من األحيان ملدة  20إىل
 40عاما ً إضافية.
وقال روبرت كريفانيك ،مسؤول أمان أول يف الوكالة:
«نظرا ً للعمل املكثف والدقيق الذي يُضطلع به يف
املراحل األوىل من تحديد موقع محطة القوى النووية
وتصميمها وتشييدها ،باإلضافة إىل إدارة التقادم
طوال العمليات التشغيلية ،مع بعض الرتقيات
والتجديدات ،يمكن للعديد من محطات القوى النووية
أن تستمر يف التشغيل املأمون لوقت يتجاوز بكثري
الجدول الزمني التشغييل األصيل املتوقع ».وأضاف
قائالً َّ
إن بعض محطات القوى النووية ،مع ذلك ،بها
مكونات وتصاميم معيَّنة ال يمكن تحديثها بسهولة
أو بتكلفة مجدية ،ما يعني أنها غري مناسبة للتشغيل
الطويل األجل.

القوى النووية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة

والتدهور هو أحد التحديات الرئيسية مع تقادُم مفاعل
القوى النووية .وأثناء تشغيل محطة قوى نووية ،يجب
أن تتحمل هياكلها ومكوناتها درجات الحرارة العالية
والظروف الشديدة والتشغيل املستمر ،التي يمكن
تعرضها لل ِبىل بمرور الوقت.
وقال براديل« :التقييم واستبدال األجزاء بصورة
روتينية يمكن أن يخفف من التدهور ،ولكن بمرور
الوقت ،قد ال يكون هذا هو أفضل نهج اقتصاديًّا،
خاصة يف حالة التشغيل الطويل األجل».

تقنيات ومواد جديدة
تطوير تقنيات جديدة مثل اللحام بأشعة الليزر
واللحام بحفز االحتكاك ،ومواد مثل الفوالذ املزدوج
املقاوم للصدأ التي توفر مقاومة أفضل للتآكل ،يعني
أن بعض املكونات باتت اآلن قادرة عىل االستمرار
بطريقة مأمونة لفرتة أطول ،ما يجعلها أكثر جدوى
من الناحية االقتصادية ملحطة القوى النووية
ملواصلة تشغيلها.
ويعمل الباحثون أيضا ً عىل تطوير فهم أفضل لكيفية
تأثري ظروف التشغيل املختلفة داخل محطة القوى
النووية يف مكوناتها وهياكلها .فعىل سبيل املثال،
يف حالة مفاعالت كاندو يف أونتاريو بكندا ،والتي
دخلت الخدمة بني عامَ ي  1970و ،1993م َّكنت

أبحاث علم املواد وفحص املكونات بعض املكونات
من التشغيل بطريقة مأمونة ملدة  10سنوات إضافية
بعد الثالثني عاما ً املتوقعة .وسيؤدي برنامج التجديد
بتكلفة  18.5مليار دوالر أمريكي إىل تمديد التشغيل
لدورة ثانية تصل إىل  40عاما ً إضافية .وهذا يعني
أن بعض املفاعالت التي ُشيِّدت يف الثمانينيات
سيتواصل تشغيلها بطريقة مأمونة حتى ستينيات
القرن العرشين.
فرد ديرماركر ،الرئيس واملسؤول التنفيذي
وقال ِ
الرئييس يف مجموعة مالكي مفاعل كاندو ،وهي
مجموعة صناعية ِمن مشغيل القوى النووية يف سبعة
بلدان تستخدم مفاعالت كاندوُ :
«شيِّدت مفاعالتنا يف
وقت لم يكن لدينا تاريخ طويل مع محطات القوى
النووية ،ويف األصل كان العمر املتوقع لتصميمنا حسب
متحفظة  30عاماً .ونحن إذ ِّ
ٍ
ٍ
نشغل هذه
تقديرات
األجهزة ،ونتع َّرف عليها ،ونفهم كيف تتقادَم ،يصبح
بوسعنا أن ندرك الفائدة الهائلة املتأتية من استمرار
تشغيلها يف األجل الطويل».

ّ
نشغل هذه
“ونحن
األجهزة ،ونتع َّرف عليها،
ونفهم كيف تتقادَم،
يصبح بوسعنا أن ندرك
الفائدة الهائلة املتأتية
من استمرار تشغيلها
يف األجل الطويل”.
— ف ِرد ديرماركر ،الرئيس
والمسؤول التنفيذي الرئيسي،
مجموعة مالكي مفاعل كاندو

وأوضح ديرماركر كيف يتم استخدام أحدث ما َّ
توصل
إليه علم املواد للتنبؤ بخصائص املواد لسنوات عديدة
نحو املستقبل« :تستخدم مفاعالت كاندو مكونات
تُسمَّ ى أنابيب الضغط لتربيد الوقود .ويف بيئة املفاعل،
تتغري خصائص أنابيب الضغط بمرور الوقت بسبب
ارتفاع تدفق النيوترونات ،وارتفاع درجة الحرارة

ِّ
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والضغط ،والتآكل من مياه التربيد .وللتنبؤ بالتغريات
الناتجة عن التآكل ،عىل سبيل املثال ،نبدأ بأنابيب
الضغط املشعَّ عة التي أزيلت من مفاعالت عاملة .ومن
ثم نطبِّق تقنيات لترسيع التآكل بطريقة اصطناعية،
ً
ٍ
مكثفة لتحديد خصائص املواد
اختبارات
ثم نجري
لهذه املكونات املتقادمة بطريقة اصطناعية .وبهذه
الطريقة ،نستطيع توضيح إىل أي مدى يمكننا أن
نستخدم هذه املكونات .وكوننا متقدمني بخطوة
مختربيًّا هو ما يجعلنا نمنح أنفسنا الثقة يف أن هذه
املكونات سيتواصل تشغيلها بطريقة مأمونة وموثوقة
حتى تاريخ التجديد املق َّرر لها».

يستكشف الباحثون اآلن أيضا ً كيفية استخدام البيانات
الضخمة لتقييم وتحديد جدوى التشغيل الطويل
األجل ملحطات القوى النووية .والبيانات الضخمة هو
مصطلح يُستخدم لوصف تحليل كميات ضخمة وبالغة
التعقيد من البيانات التي تُجمع برسعة شديدة وغالبا ً
يف الوقت الفعيل لتحديد االتجاهات واألنماط وللتنبؤ
بالحصائل والسلوكيات.

ويمثل تقديم املساعدة للبلدان َّ
للسري يف التشغيل
ً
الطويل األجل ملحطات القوى النووية جزءا من عمل
الوكالة .فهي تُعِ ُّد معايريَ أمان معرتفا ً بها دوليًّا ،وتقدِّم
إرشادات من خالل املنشورات التقنية ،ومنها املنشور
املعنون Ageing Management for Nuclear
Power Plants: International Generic Ageing
( Lessons Learnedإدارة عملية تقادم محطات
القوى النووية :الدروس الدولية العامة املستفادة يف
مجال التقادم) ،وتتقاسم الخربات من خالل بعثات
استعراض النظراء الخاصة بجوانب أمان التشغيل
الطويل األجل .كما تنسق الوكالة عم َل فريق عامل
للمشغلني والرقابيني وصناع القرار من جميع أنحاء
العالم ملناقشة خرباتهم وتبادُل املمارسات الجيدة.

وبالنسبة للتشغيل الطويل األجل ملحطة قوى نووية ما،
تُجْ مَ ع ماليني نقاط البيانات من تشغيل تلك املحطة ،بما
يف ذلك سجالت التشغيل ،وقياسات املفاعل ،واألحداث
املبلغ عنها .ومن خالل التنقيب يف هذه البيانات باستخدام
برمجيات البيانات الضخمة الخاصة باملجال النووي،
يمكن للباحثني التنبؤ ،باستخدام أدوات املحاكاة ،كيف
يمكن أن تتقادَم نُظم املحطة وهياكلها ومكوناتها يف ظل
ظروف مختلفة ،وتحديد ما قد يحتاج إىل استبدال ،ومتى
عىل وجه التقريب يجب أن يحدث هذا االستبدال.

وقال غاري جي يونغ ،مدير خدمات تجديد الرتاخيص
يف رشكة  Entergy Nuclearورئيس الفريق العامل
واملعني بالتشغيل الطويل األجل ملحطات
التابع للوكالة
ّ
القوى النووية« :يتمثل التحدي األسايس يف التشغيل
الطويل األجل يف الحفاظ عىل أعىل معايري األمان والقيام
بذلك بطريقة مجدية اقتصاديًّا .ويستكشف فريقنا
طرق ضمان الكفاءة واألمان و ُ
العامل باستمرار ُ
طرق
نرش النتائج وأوجه التقدُّم املنجزة يف امليدان بحيث تحقق
جهود البحث والتطوير أكرب فائدة ممكنة للجميع».

البيانات الضخمة والقوى النووية
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وقال ديرماركر« :البيانات الضخمة ليست املستقبل
وجار
فحسب؛ فهي تحدث يف يومنا هذا ،ويزداد زخمها.
ٍ
تحديث محطات القوى لدينا ،وتجهيزها بمزيد من األدوات
املحمولة التي يمكن تركيبها بسهولة لجمع البيانات
والتنبؤ باملشكالت يف وقت مبكر ،ما يمكننا من اتخاذ
إجراءات تصحيحية مبكرة .نحن نشهد فوائد حقيقية:
فأداء محطاتنا اليوم أفضل من أي وقت عرب تاريخها».

ِّ
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املفاعالت املتقدمة تساعد عىل تمهيد الطريق
للقوى النووية لتحقيق األهداف املناخية
بقلم مات فيرش

املفاعالت املتقدمة عىل جعل القوى
النووية خيارا ً للطاقة منخفضة الكربون
ي َْسهُ ل الوصول إليه ويتسم باالستدامة والتكلفة
َّ
املحسنة والتصاميم
امليسورة .ومن خالل ِسمات األمان
املوضوعة لتحقيق املستوى األمثل من فعالية التكلفة،
من املتوقع أن تفتح هذه املفاعالت الباب أمام
اقتصاديات أفضل ،وعمليات ترخيص َّ
مبسطة ،وقبول
عام أوسع ،ما يساعد البلدان يف النهاية عىل التفكري يف
القوى النووية لتحقيق أهدافها املناخية.

تساعد

وقال ستيفانو مونتي ،رئيس قسم تطوير تكنولوجيا
القوى النووية يف الوكالةُ :
«صمِّ مت املفاعالت املتقدمة
بحيث يتواصل تشغيلها ملدة ستة عقود أو أكثر ومن
املتوقع أن ِّ
تبسط عمليات الرتخيص ،وتفي املفاعالت
املتقدمة بغرض الح ِّد من تأثري ُّ
تغي املناخ ،وهو األمر
الذي يستلزم تنفيذا ً رسيعا ً واستدامة طويلة األجل.
ومشاركة الجمهور وقبول الجمهور أمران بالغا األهمية
ملستقبل القوى النووية ،ومع استمرار تحسني تصاميم
املفاعالت من منظور األمان ومنظور االقتصاد عىل حد
سواءَّ ،
فإن تصور املجتمع العاملي لهذا املصدر الحيوي
للكهرباء منخفضة الكربون سيكون كذلك أيضاً».
وتمثل املفاعالت املتقدمة وما يرتبط بها من وقود
ودورات وقود أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا القوى
النووية .وتعتمد تصاميمها عىل أكثر من ستة عقود
من البحث والتطوير والدروس املستفادة يف مجال
القوى النووية.
وتعمل الوكالة مع البلدان لتحديد التحديات املرتبطة
بتطوير مفاعالت متقدمة والتصدي لتلك التحديات،
مثل االبتكارات التكنولوجية ومعايري التصميم املتصلة
باألمان .ويشمل هذا الدعم مشاريع البحوث التعاونية
وأنشطة مثل حلقات العمل املنعقدة مع خرباء دوليني،
إىل جانب التعاون مع املحفل الدويل للجيل الرابع من
املفاعالت ،وهو مسعى تعاوني دويل يض ُّم اآلن  13بلداً.
ويضطلع املحفل الدويل للجيل الرابع من املفاعالت ،منذ
تأسيسه يف عام  ،2000بأنشطة البحث والتطوير لدعم
الجيل التايل من نظم الطاقة النووية.
وتشمل بعض السمات املميزة للمفاعالت املتقدمة
الكفاء َة الحرارية املع َّززة ،وتقليل النفايات إىل أدنى حد
ممكن ،واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية والقدرة عىل
معالجة كل من إنتاج الكهرباء والتطبيقات غري
الكهربائية للقوى النووية ،مثل إنتاج الهيدروجني

َ
ِّ
نطاق
وتوسع هذه السمات
(انظر الصفحة .)18
ِّ
وتحسن إىل حد بعيد اقتصاديات
اإلمكانات التشغيلية
محطات القوى النووية.

تصاميم متطورة
هناك فئتان رئيسيتان من املفاعالت املتقدمة :املفاعالت
«التطوُّرية» واملفاعالت «االبتكارية» .وتم ُّد املفاعالت
التطوُّرية جرسا ً متينا ً وفوريًّا ِ
يوصل إىل إنتاج الطاقة
منخفضة الكربون ،بينما ستساعد املفاعالت االبتكارية
َ
البلدان بشكل أكرب يف مسارها نحو الطاقة
يف املستقبل
منخفضة الكربون مع التقليل بشكل كبري من النفايات
القوية اإلشعاع وتوسيع التطبيقات غري الكهربائية
للقوى النووية.
ويف الوقت الحارض ،هناك  15مفاعالً تطوُّريًّا قيد
التشغيل ،ويلوح يف األفق تشييد املزيد منها .ويقدّم ك ٌّل
من املفاعل من طراز  APR1400يف كوريا الجنوبية
واملفاعل من طراز  VVER-1200يف روسيا تصاميم
ِ
وبسمات أمان
ملفاعالت املاء املضغوط بكفاءة مع َّززة
متقدِّمة .وباإلضافة إىل املفاعل من طراز APR1400
قيد النرش يف كوريا الجنوبية ،ثمة مفاعل آخر من هذا
النوع قيد اإلنشاء حاليًّا يف اإلمارات العربية املتحدة،
ومن املق َّرر بدء تشغيل أول وحدة منه يف عام .2020
وحاليًّا ثمة ثالث وحدات للمفاعل من طراز
 VVER-1200قيد التشغيل يف روسيا وثمة وحدات
أخرى قيد اإلنشاء يف بنغالديش وبيالروس وروسيا
وتركيا ،ومن املتوقع أن يتم تشغيل وحدات أخرى يف
بيالروس يف أواخر عام  .2020وأما املفاعل األوروبي
العامل باملاء املضغوط وذو التصميم الفرنيس ،فمنه
وحدتان قيد التشغيل يف الصني ووحدات أخرى قيد
التشييد يف فنلندا وفرنسا واململكة املتحدة ،وهو
مصمَّ م لتبسيط تشغيل محطات القوى النووية مع
تعزيز القدرة التوليدية.
وهناك مفاعل الصني من طراز  HPR1000بقدرة
 1090ميغاواط (كهربائي) ،املعروف أيضا ً باسم
 ،Hualong Oneوهو قيد التشييد يف مواقع عىل امتداد
الصني ومن املخ َّ
طط تصديره إىل بلدان أخرى ،منها
األرجنتني واململكة املتحدة ،مع تو ُّقع بدء تشغيل
الوحدات األوىل يف أواخر عام  . 2020وهو يشتمل عىل
نظم أمان متطورة ،نشطة وغري نشطة ،مثل قضبان
التحكم التي تُقحمها الجاذبية وحدها يف حالة فقدان
ِّ
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القوى ،وهيكل احتواء جديد يمكنه تحمُّ ل ضغط أعىل،
ما يقلل من فرص الترسب يف حالة وقوع حادث نووي.
وهناك املفاعل  ،AP1000وهو مفاعل ماء مضغوط
بقدرة  1157ميغاواط (كهربائي) ،وهو قيد التشغيل يف
محطتني للقوى النووية يف الصني .ويشتمل تصميم هذا
املفاعل البسيط نسبيًّا عىل عدد أق ّل من الصمامات
ٍ
بسمات تستفيد من القوى الطبيعية ،مثل الغاز
ويتميز
املضغوط ،وتدفُّق الجاذبية ،وتدفُّق الدوران الطبيعي
والحَ مْ ل الحراري ،والتي لها وظائف متعلقة باألمان.
وثمة وحدات إضافية من املفاعل  AP1000قيد التشييد
يف الواليات املتحدة ،وثمة خطط لبدء توليد الكهرباء
بحلول العام .2022

االبتكار من أجل االستدامة

محطة تايشان للقوى النووية
يف الصني تض ُّم مفاعالت أوروبية
عاملة باملاء املضغوط.
(الصورة من :ش�كة Taishan Nuclear Power
)Joint Venture Co. Ltd

12

ال تزال املفاعالت االبتكارية قيد التطوير ،ومن املحتمل أن
يبدأ التشييد عىل بعض التصاميم حوايل عام .2030
وتشمل سمات التصميم املشرتكة لها درجات حرارة
التشغيل املرتفعة الرضورية لك ٍّل من إنتاج الكهرباء
والتطبيقات غري الكهربائية األخرى ،مثل إنتاج
الهيدروجني ،باإلضافة إىل سمات أمان متأصلة قوية
للغاية ،واستدامة مع َّززة من خالل تقليل النفايات إىل أدنى
ح ّد ممكن واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية واألحكام
الخاصة لتحسني الحماية املادية ومقاومة االنتشار.
ومن املتوقع أيضا ً أن تتضمن بعض التصاميم أنواعا ً
جديدة من املربِّدات ،مثل املعدن السائل أو امللح
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املصهور ،ما يسمح بتشغيل املفاعالت يف ظروف
الضغط املحيط وعند درجات حرارة أعىل بكثري بما
يحقق كفاءة أكرب .وقد تشتغل بعض التصاميم أيضا ً
مع دورة وقود نووي مغلقة ،بهدف تقليل حجم
النفايات املشعة ُ
وسميتها وعمرها.
ويقدِّم املفاعل الرسيع املربَّد بالصوديوم من طراز
 BN-800ملحة عن مستقبل املفاعالت االبتكارية ،فهو
يُع ُّد أحد ثالثة مفاعالت رسيعة قيد التشغيل التجاري
حاليًّا ،جنبا ً إىل جنب مع نسخة سابقة من املفاعل تُعرف
باسم  ،BN-600واملفاعل التجريبي الصيني الرسيع.
ويعمل املفاعل من طراز  ،BN-800وهو قيد التشغيل
يف روسيا منذ ترشين األول/أكتوبر  ،2016بوقود
أكسيد مختلط ،وهو مزيج من البلوتونيوم واليورانيوم.
ومن املتوقع أن يعمل العديد من تصاميم املفاعالت
االبتكارية باستخدام مبدأ فيزيائي مماثل ،ما يدفع
حدود تكنولوجيا القوى النووية إىل املستوى التايل.
تع َّرف عىل املزيد عن املفاعالت الرسيعة يف الصفحة .14
وقال دوهي هان ،مدير شعبة القوى النووية يف
الوكالة« :يف حني أن الجيل التايل من مفاعالت القوى
النووية قد يكون عىل بُعد سنوات معدودة من دخول
التشغيل التجاري ،فإن التقدُّم املح َرز باستمرار يف
مبادرات البحث والتطوير مشجع للغاية .ويف خض ِّم
سعينا الدؤوب نحو مستقبل تنترش به الطاقة
النظيفة ،من الواضح أن القوى النووية ستضطلع
بدور بارز يف الوصول بنا إىل حيث نريد».

القوى النووية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة

وقود جديد لطاقة أكرب ونفايات أق ّل
يعمل الباحثون عىل طرق جديدة لتزويد املفاعالت النووية بالوقود .والهدف هو الحد من تأثري النفايات النووية إىل
أدنى ح ٍّد ممكن وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة ،مع تحسني أداء املحطة النووية وزيادة تعزيز األمان النووي.
ويتمثل أحد النُّهج يف إعادة التدوير املتعددة لبقايا اليورانيوم والبلوتونيوم من الوقود املستهلك — أي الوقود النووي
بعد تشعيعه .ويمكن لهذا الوقود املعاد تدويره تشغيل الجيل التايل من املفاعالت النووية واستخدام املوارد بشكل أكثر
كفاءة مع تقليل حجم النفايات النووية ُ
وسمِّ يتها اإلشعاعية .ومع إعادة التدوير املتعددة ،من املمكن للمفاعالت أن
تعمل فقط تقريبا ً بالوقود املستهلك املعاد تدويره ،بدال ً من موارد اليورانيوم الطبيعي املستخرج حديثاً.
والوقود املتحمل للحوادث هو نوع جديد واعد من الوقود يتم تطويره لتصاميم املفاعالت الحالية واملستقبلية.
َّ
ومحسنة للوقود والتغليف (األنبوب الخارجي املحيط بالوقود) ،يمكن للوقود املتحمل للحوادث
فباستخدام مواد جديدة
أن يتحمَّ ل بشكل أفضل التغريات يف درجات الحرارة والظروف القاسية يف املفاعل .وهذا يعني ،عىل سبيل املثال ،أنه
يمكن أن يتحمَّ ل فقدان التربيد النشط يف قلب املفاعل لفرتة أطول بكثري من الوقود املستخدم حاليًّا.
جار تطوير أنواع جديدة من الوقود لتستمر لفرتة أطول يف قلب املفاعل ،ما يعني أنها
وبالنسبة للمفاعالت املتقدمةٍ ،
ً
تنتج طاقة أكثر ونفايات أق ّل .وهي تستخدم مزيجا من اليورانيوم والبلوتونيوم بكثافة ذرية أعىل يف مركبات خزفية
مختلفة ،وكذلك يف املعادن والسبائك ،لتحسني أداء املفاعل .وهذا يجعل الوقود أكثر مالءمة لتكاثر ،أو إنتاج ،وقود
جديد يف املفاعالت الرسيعة أثناء التشغيل .ونظرا ً ألن أنواع املواد املستخدمة يف هذا الوقود هي أيضا ً أكثر كفاءة يف نقل
الحرارة ،تق ُّل درجة الحرارة اإلجمالية للوقود وتصبح أكثر اتساقاً ،ما يعزز األمان.

ِّ
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تقليص النفايات النووية وتعزيز الكفاءة
ملستقبل يتسم بالطاقة املستدامة

بقلم جيفري دونوفان

للمفاعالت النيوترونية الرسيعة أن تعزز
كفاءة الطاقة النووية وتق ِّلص البصمة
البيئية للنفايات املشعة .وتتطلع عدَّة بلدان إىل هذه
املفاعالت االبتكارية للمساعدة عىل ضمان مستقبل
يتسم بالطاقة املستدامة.

يمكن

وتستخدم املفاعالت الرسيعة نيوترونات ال يبطئها
وسيط ،مثل املاء ،للحفاظ عىل التفاعل االنشطاري
املتسلسل .وبينما يُستخدم جزء يسري فقط من اليورانيوم
الطبيعي كوقود يف املفاعالت الحرارية الحالية ،يمكن
للمفاعالت الرسيعة استخدام كل اليورانيوم املوجود
يف الوقود تقريبا ً الستخراج ما يصل إىل  70ضعفا ً من
الطاقة ،ما يقلل الحاجة إىل موارد جديدة من اليورانيوم.
وتشتغل املفاعالت الرسيعة أيضا ً فيما يعرف بدورة
الوقود النووي املغلقة .ودورة الوقود املغلقة هي عندما
يُعاد تدوير الوقود املستهلك — الوقود النووي بع َد
تشعيعه — وإعادة استخدامه .ويمكن أن يكون نظام
الطاقة هذا مستداما ً آلالف السنني .ويختلف هذا عن
دورة الوقود املفتوحة ،حيث يُستخدم الوقود النووي
مر ًة واحد ًة ويُعلن عن الوقود املستهلك بصفته
نفايات يُراد التخلص النهائي منها يف باطن األرض
يف املستودعات الجيولوجية.
ويمكن للمفاعالت الرسيعة أيضا ً أن تنتج أو «تو ِّلد»
وقودا ً أكثر مما تستهلك وأن تحرق بعض النفايات
املوجودة يف الوقود املستهلك ،مثل األكتينات الثانوية،
وهو ما ال تستطيع املفاعالت الحرارية القيام به بكفاءة.
وحرقها يقلل بشكل كبري من حجم النفايات املشعة
األطول عمرا ً ومن ُسمِّ يتها وعُ مرها.
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وقال أمبارو إسبارتريو غونزاليز ،الرئيس التقني لدورة
الوقود النووي يف الوكالة« :البصمة البيئية ألحد مصادر
الطاقة ،مثل نفاياته ،هي مسألة كبرية بالنسبة للعديد
من البلدان ألنها تبحث عن طرق مستدامة لتوفري الطاقة
النظيفة .وتمثل القدرة عىل تقليص هذه البصمة ،مع
االستفادة أيضا ً من الوقود النووي ،جانبا ً كبريا ً من
الجاذبية املتزايدة للمفاعالت الرسيعة للعديد من البلدان،
وما يدفع عجلة التطوير التقني لتلك املفاعالت».

العودة من جديد
كانت املفاعالت الرسيعة من بني التكنولوجيات األوىل
التي نُرشت خالل األيام األوىل للقوى النووية ،عندما كان
يُنظر إىل موارد اليورانيوم عىل أنها نادرة .ولكن نظرا ً
ألن التحديات التقنية وتحديات املواد قد أعاقت التنمية،
ومع تحديد رواسب يورانيوم جديدة ،أصبحت مفاعالت
املاء الخفيف يف نهاية املطاف معيار الصناعة .واليوم
ثمة خمسة مفاعالت رسيعة قيد التشغيل :مفاعالن
عامالن ( BN-600و )BN-800ومفاعل اختبار واحد
( )BOR-60يف روسيا ،واملفاعل التجريبي الرسيع
التوليد يف الهند ،واملفاعل التجريبي الرسيع يف الصني.
واآلن تدفع املفاهيم والتكنولوجيات وأوجه التقدُّم
الجديدة يف مجال بحوث املواد ،جنبا ً إىل جنب مع رؤية
طويلة املدى للقوى النووية كجزء من الطاقة املستدامة،
نحو إحياء خيار املفاعالت الرسيعة .وعىل وجه العموم،
تشمل أوجه التقدُّم الرتقيات االبتكارية ،مثل سمات
َّ
املحسنة واألصغر حجما ً التي
األمان املع َّززة والتصاميم
تلبي مسألة االقتصاديات .وتتضمن التصاميم الجديدة
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أيضا ً مربِّدات بديلة ،مثل امللح املصهور ،والرصاص،
والرصاص-البزموث ،والغاز.
وقال فالديمري كريفينتسيف ،رئيس فريق تطوير
تكنولوجيا املفاعالت الرسيعة يف الوكالة« :كانت
املفاعالت الرسيعة قيد التطوير لعقود من الزمن يف
املقام األول كمولدات للوقود ،ويف السنوات األخرية
أيضا ً كمفاعالت نمطية صغرية تعمل عمل البطاريات
طويلة العمر ،بل وحتى كمولدات نووية صغرية.
ويمكن للمفاعالت الرسيعة أن تجعل القوى النووية
مصدرا ً مستداما ً للطاقة آلالف السنني ،وأن توفر
تحسينات كبرية عىل صعيد الترصف يف النفايات
النووية».

املفاعالت الرسيعة قيد التنفيذ
هناك مفاعالت رسيعة قيد التطوير حول العالم.
وتضطلع الوكالة بدور مركزي يف دعم تطويرها ونرشها
وكذلك يف تبادل املعلومات والخربات ،بما يف ذلك من
خالل املشاريع البحثية املنسقة ،واملنشورات التقنية،
واألفرقة العاملة التقنية واملؤتمرات الدولية.
وتعتزم روسيا ،التي ِّ
تشغل بالفعل مفاعلني رسيعني
مربَّدين بالصوديوم ،نرش مفاعل رسيع تجاري من
الجيل التايل بقدرة  1200ميغاواط (كهربائي) بعد
ٍ
مكتف ذاتيًّا جنبا ً إىل
عام  2035كجزء من نظام
جنب مع مفاعالت املاء الخفيف .وبمساعدة املفاعالت
الرسيعة ،ستُعاد معالجة الوقود املستهلك من املفاعالت
الحرارية ومن ثم يُعاد استخدامه ،بحيث تكون بصمة
النفايات النهائية أصغر بمقدار يصل إىل عرش مرات من
بصمة الوقود النووي العادي.
وتعكف الهند عىل إدخال مفاعل نموذجي رسيع
التوليد بقدرة  500ميغاواط (كهربائي) مربَّد
بالصوديوم يف الخدمة ،وهو أول مفاعل رسيع من بني
العديد من املفاعالت الصناعية الرسيعة التي يخطط
لها هذا البلد .وتعكف الصني ،التي ِّ
تشغل مفاعالً

رسيعا ً تجريبيًّا بقدرة  20ميغاواط (كهربائي) ،عىل
بناء مفاعل رسيع إيضاحي وتعتزم يف نهاية املطاف
نرش مفاعالت رسيعة تجارية.
جار تطوير العديد من تصاميم
ويف أمريكا الشماليةٍ ،
املفاعالت الرسيعة التي تستخدم مربِّدات مختلفة،
بما يف ذلك امللح املصهور .وتعتزم الواليات املتحدة
بناء مفاعل ألغراض االختبار لتيسري استمرار تطوير
التكنولوجيا باإلضافة إىل مفاعل رسيع إيضاحي
صغري بقدرة  1.5ميغاواط (كهربائي) ،والذي
يثبت أيضا ً جدوى نوع جديد من الوقود املعاد
معالجته واملناسب لالستخدام يف املفاعالت االبتكارية
املستقبلية.
ومنذ خمسينيات القرن العرشين ،اُثبتت الجدوى
التكنولوجية للمفاعالت الرسيعة بشكل ٍ
واف .وقامت
فرنسا بتشغيل املفاعل  Superphenixبقدرة
 1200ميغاواط (كهربائي) تجاريًّا ملدة  12عاما ً
ِ
وتواصل جهود البحث والتطوير
حتى عام 1998
عىل هذه التكنولوجيا ،كما تفعل كوريا الجنوبية
وأيضا ً اليابان ،التي تخطط إلعادة تشغيل مفاعل
رسيع تجريبي.
ومع ذلك ،فإن النرش الصناعي األوسع نطاقا ً للمفاعالت
الرسيعة سيعتمد إىل حد كبري عىل تحسني الجوانب
االقتصادية.
وقال ستيفانو مونتي ،رئيس قسم تطوير تكنولوجيا
القوى النووية يف الوكالة« :يف عالم محدود املوارد حيث
يُتوقع أن يكون سعر اليورانيوم أعىل بكثري مما هو
عليه اآلن مع إيالء اهتمام أكرب بالتقليل من النفايات إىل
أبعد حد ممكن ،قد تصبح املفاعالت الرسيعة االبتكارية
واملدمجة أكثر تنافسية من الناحية االقتصادية مقارنة
باملفاعالت الحرارية التقليدية ».وأضاف قائالً« :مع قيام
العديد من البلدان بتطوير املفاعالت الرسيعة بهمَّ ٍة،
نتوقع منها تقديم مساهمة مهمة لنظم الطاقة النظيفة
يف العقود القادمة».

مفاعل  BN-800يف محطة
 Beloyarskللقوى النووية
يف روسيا.
إين�غوأتوم
(الصورة من :هيئة روز ي
«)»ROSENERGOATOM
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مفاعالت صغرية ،إمكانات كبرية
بقلم إيرينا تشاتزيس

مو ِّلد أرورا عبارة عن تصميم
متقدم ملحطة انشطارية.
(الصورة من :ش�كة أوكلو)

عبارة «القوى النووية» إىل الذهن صورا ً
ملحطات القوى النووية الضخمة بأبراج
تربيدها الشاهقة ،لكن ما ْ
إن بدأت املفاعالت النمطية
الصغرية ( )SMRواملفاعالت ِّ
الص َغ َرية ()MRs
تتحول إىل حقيقة واقعة ،حتى أخذت تتغري مالمح
القوى النووية ونطاق وصولها.

تستدعي

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 حجما ً 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  300ميغاواط (كهربائي) من القوى وأن تو ِّلد
املفاعالت الصغرية ما يصل إىل  10ميغاواط 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 تعقيدا ً
مقارنة باملفاعالت الحالية .وتتمتع أيضا ً 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،
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وهو أمر مج ٍد ويالئم بعض الحاالت .لكن بالنسبة
للحاالت األخرى ،فإن املفاعالت النمطية الصغرية
واملفاعالت الصغرية يمكن أن تشكل نهجا ً أكثر واقعية
وأرسع تنفيذا ،وقد يكون أحيانا ً 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 خيارا ً أكثر تنافسية
وجاذبية يف سوق الطاقة ».تع َّرف عىل املزيد حول
سياسات التمويل والسوق يف مجال القوى النووية يف
الصفحة .24

مفاعل نمطي صغري أوال
ُر ِبط أول مفاعل نمطي صغرية متقدم يف العالم بالشبكة
يف عام  2019وبدأ التشغيل التجاري يف أيار/مايو .2020
وتقع محطة أكاديميك لومونوسوف العائمة للقوى
النووية قبالة ساحل القطب الشمايل يف روسيا ،وبها
وحدتا مفاعل من طراز  KLT40Sبقدرة  35ميغاواط
(كهربائي) تُولدان مجتمعتني ما يكفي لتزويد مدينة
يبلغ عدد سكانها حوايل  100000نسمة بالطاقة .كما
تبلغ الطاقة الحرارية للمصنع  50غيغاكالوري يف
الساعة ،وتستخدم لتحلية مياه البحر ،وتنتج ما يصل
إىل  240ألف 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  .2040وستحل
محطة أكاديميك لومونوسوف محل محطة تحرق
الفحم البني .باإلضافة إىل مساهمة املحطة يف القضاء
عىل االنبعاثات الضارة يف النظام البيئي يف القطب
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الشمايل ،فإنها ستكفل أال يُرتك سكان املنطقة بدون
إضاءة وال تدفئة يف أقىص الشمال املتجمد».
ومن املفاعالت النمطية الصغرية األخرى التي بلغت أكثر
مراحل البناء تقدما ً هناك املفاعل  CAREM-25بقدرة
 30ميغاواط (كهربائي) يف األرجنتني ،واملفاعل املفاعل
املرتفع الحرارة النمطي الحصوي القاع (،)HTR–PM
البالغة قدرته  210ميغاواط (كهربائي) يف الصني .كما
بلغ العديد منها مدىً بعيدا ً يف العملية الرقابية ،بما يف
ذلك املفاعل النمطي الصغري التابع لرشكة نوسكيل باور
( )NuScale Powerيف الواليات املتحدة ،ومفاعالت
نمطية صغرية عديدة يف كندا .ويف املجموع ،هناك أكثر
من  70من 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 ِص َغرية
بينما تستند تصميمات املفاعالت النمطية الصغرية بشكل
عام عىل النظم املعروفة يف املفاعالتَّ ،
فإن 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 تو ِّلد ما يصل إىل  10ميغاواط من الطاقة — أي
حوايل  10سنوات أو أكثر من الكهرباء ألكثر من 5000
منزل ،عىل مدى  24ساعة يف اليوم ،و 7أيام يف األسبوع.
ويمكن أن تعمل هذه املفاعالت املندمجة واملتحركة
كمصادر احتياطي لإلمداد بالكهرباء يف أماكن مثل
املستشفيات ،أو تحل محل مولدات الكهرباء التي غالبا ً
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  1.5ميغاواط (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

جدًّا من األجزاء املتحركة ،مما يزيد من األمان .ومن املتوقع
أيضا ً أن يكون قادرا ً عىل العمل عىل مدى عقود من الزمن
من دون أن يحتاج إىل إعادة التزود بالوقود ،مستخدما ً
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 يُم ِّكن من العديد
من الطرق املختلفة لنماذج األعمال والتفاعل املجتمعي
وامللكية .وباالستخدام الجديد لالنشطار وتنفيذ محطات
أصغر حجما ً ومو َّزعة يمكن تحقيق التنمية البرشية بأدنى
قدر من املوارد».
وتشمل املفاعالت الصغرية األخرى يف املراحل املتقدمة
ً
مفاعل بقوة  4ميغاواط (كهربائي) طورته رشكة
يو-باتري ،وهي رشكة تقودها يورنكو ومقرها يف اململكة
املتحدة ،ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل يف عام .2028

“باالستخدام الجديد
لالنشطار وتنفيذ
محطات أصغر حجما ً
ومو ّزعة يمكن تحقيق
التنمية البرشية بأدنى
قدر من املوارد”.
— كارولين كوكران ،الرئيسة
التنفيذية للعمليات ،أوكلو،
الواليات المتحدة

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 سوقا ً
مضمونة وطلبا ً عىل ا ُملنتَج ،ولكن ،من ناحية أخرى،
ال يمكن للمرء أن يؤمّ ن 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 ْ
إن 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 َّ
أن النهج الرقابية القياسية ،التي و ِ
ُضعت
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 َّ
أن 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».
ِّ
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مصدر للقوى
أكثر من مجرد
ٍ

إنتاج الهيدروجني باستخدام الطاقة النووية
مستقبل منخفض الكربون
من أجل
ٍ
بقلم مات فيرش

هو العنرص الكيميائي األكثر وفرة يف الكون ،بيد َّ
أن إنتاجه يف شكل
نقي ،الستخدامه يف مجموعة من العمليات الصناعية ،يتطلب طاقة
مكثفة ،تفيض إىل انبعاثات كربونية كبرية.

الهيدروجني

وقال إبراهيم خميس ،كبري املهندسني النوويني يف الوكالة« :يُلبَّى ما يقرب من  ٪95من
الطلب الحايل عىل الهيدروجني من خالل استخدام عمليات إنتاج كثيفة الكربون مثل إعادة
تشكيل غاز امليثان بالبخار؛ َّ
إن هذه الطريقة غري مستدامة يف ضوء التحول العاملي إىل
الطاقة النظيفة ،ال سيما بالنظر إىل أن الطلب مرتفع بالفعل وال يفتأ ينمو ».وقد تضاعف
الطلب عىل الهيدروجني أكثر من ثالث مرات منذ عام  ،1975وفقا ً لوكالة الطاقة الدولية.
ويستخدم الهيدروجني يف العمليات الصناعية ،من إنتاج الوقود االصطناعي والبرتوكيماويات
إىل تصنيع أشباه املوصالت وتشغيل املركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود .ومن أجل
تقليل التأثري البيئي لإلنتاج السنوي ألكثر من  70مليون طن من الهيدروجني ،تتطلع بعض
البلدان إىل القوى النووية.
وقال خميس« :عىل سبيل املثالْ ،
إن حُ ِّو َل  ٪4فقط من إنتاج الهيدروجني الحايل إىل الكهرباء
املو َّلدة نوويًّا ،فسوف يؤدي ذلك إىل تقليل ما يصل إىل  60مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون كل عامْ .
وإن أُنتُج كل الهيدروجني باستخدام الطاقة النووية ،فإننا نكون قد تخلصنا
من أكثر من  500مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا».

غرفة التحكم يف مفاعل
 HTR-10بجامعة تسنغوا
يف بيجني.
(الصورة :ب ي� بالفيك/الوكالة)
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“يوفر إنتاج الهيدروجني
من خالل الطاقة النووية
فرصة لخفض انبعاثات
الكربون بشكل كبري مع
تعزيز ربحية صناعة
القوى النووية”.
— أنطون موسكفين ،نائب الرئيس
لشؤون التسويق وتطوير األعمال،
شركة روساتوم أوفرسيز ،روسيا

ويمكن أن تقرتن مفاعالت القوى النووية بمحطة
إنتاج الهيدروجني إلنتاج ك ٍّل من الطاقة والهيدروجني
بكفاءة يف إطار نظام للتوليد املشرتك .وإلنتاج
الهيدروجني ،يُزوَّد نظام التوليد املشرتك بمكونات إمَّ ا
لعمليات التحليل الكهربائي أو للعمليات الكيميائية
الحرارية .والتحليل الكهربائي هو عملية تحفيز
جزيئات املاء عىل االنقسام باستخدام تيار كهربائي
مبارش ينتج كالً من الهيدروجني واألكسجني .ويعمل
التحليل الكهربائي للماء يف درجات حرارة منخفضة
نسبيًّا ترتاوح من  80درجة مئوية إىل  120درجة
مئوية ،بينما يعمل التحليل الكهربائي بالبخار يف
درجات حرارة أعىل بكثري ،وبالتايل يكون أكثر كفاءة.
ويمكن أن يكون التحليل الكهربائي بالبخار مثاليًّا
لإلدماج يف محطات القوى النووية املتقدمة املرتفعة
الحرارة ،حيث تتطلب العملية مدخول حرارة عند
حوايل  700درجة مئوية إىل  950درجة مئوية.
ويمكن للعمليات الكيميائية الحرارية أن تنتج
الهيدروجني عن طريق إحداث تفاعالت كيميائية مع
مر ّكبات معينة عند درجات حرارة مرتفعة لتقسيم
جزيئات املاء .ويمكن أيضا ً استخدام املفاعالت النووية
املتقدمة القادرة عىل العمل يف درجات الحرارة املرتفعة
جدًّا إلنتاج الحرارة لهذه العمليات.
وقال خميس« :إن إنتاج الهيدروجني باستخدام دورة
الكربيت واليود عىل وجه الخصوص ينطوي عىل
إمكانات كبرية يمكن زيادتها من أجل التشغيل املستدام
طويل األمد .وإن تطوير هذه الطريقة باستخدام
تصميم مفاعل االختبارات الهندسية العايل الحرارة
الياباني ،وتصميمي املفاعل املرتفع الحرارة-النمطي
الحصوي القاع )HTR–PM 600( 600واملفاعل
املرتفع الحرارة )HTR-10( 10-الصينيني واع ٌد
للغاية ،وتواصل املبادرات البحثية األخرى إحراز
تقدم ممتاز».
وتقوم العديد من البلدان اآلن بتنفيذ أو استكشاف
إنتاج الهيدروجني باستخدام محطات القوى النووية
للمساعدة يف إزالة الكربون من قطاعات الطاقة
والصناعة والنقل .وهي أيضا ً وسيلة لالستفادة بشكل
أكرب من محطات القوى النووية ،ما يمكن أن يساعد يف
زيادة ربحيتها.
وتقدم الوكالة الدعم للبلدان الراغبة يف إنتاج الهيدروجني
من خالل مبادرات تشمل املشاريع البحثية املنسقة
واالجتماعات التقنية .كما وضعت برنامج التقييم
االقتصادي للهيدروجني ،وهو أداة لتقييم اقتصاديات
إنتاج الهيدروجني عىل نطاق واسع عرب الطاقة النووية.
وكذلك أطلقت الوكالة دورة تع ُّلمية إلكرتونية حول
إنتاج الهيدروجني من خالل التوليد املشرتك للطاقة
النووية يف أوائل عام .2020
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وقال خميس« :ينطوي إنتاج الهيدروجني باستخدام
محطات القوى النووية عىل إمكانات كبرية للمساهمة
يف جهود إزالة الكربون ،ولكن هناك عددا ً من التحديات
التي يجب معالجتها أوالً ،مثل تحديد الجدوى
االقتصادية لدمج إنتاج الهيدروجني يف اسرتاتيجية
طاقة أوسع .ويتطلب إنتاج الهيدروجني من خالل
عمليات التكسري الحراري الكيميائي لجزيئات املاء
مفاعالت مبتكرة تعمل يف درجات حرارة عالية جدًّا،
وال يزال أمام نرش هذه املفاعالت بضع سنوات .وباملثل،
ال تزال عملية التفاعل بني الكربيت واليود تتطلب املزيد
من سنوات البحث والتطوير للوصول إىل مرحلة النضج
وبلوغ مرحلة التوسع التجاري ».وأضاف أن ترخيص
أنظمة الطاقة النووية التي تتضمن تطبيقات غري
كهربائية يمكن أن يمثل تحديا ً أيضاً.

دراسة الجدوى واختبارها
تدرس مبادرة « ،»H2@Scaleالتي أطلقتها وزارة
الطاقة األمريكية يف أوائل عام  ،2020جدوى تطوير
أنظمة الطاقة النووية التي تنتج الهيدروجني جنبا ً إىل
جنب مع الكهرباء منخفضة الكربون .ومن بني عرشات
املشاريع التي ُموِّلت من خالل هذه املبادرة ،ستقوم
ثالث رشكات أمريكية لخدمات الكهرباء التجارية
بتنفيذ مرشوع واحد بالتعاون مع مخترب إيداهو
الوطني التابع لوزارة الطاقة .وسيتضمن املرشوع
تقييمات تقنية واقتصادية ،باإلضافة إىل عروض
تجريبية إلنتاج الهيدروجني يف العديد من محطات
القوى النووية يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.
ومن بني رشكات الخدمات املشاركة يف املرشوع ،توجد
رشكة إكسيلون ( ،)Exelonوهي أكرب منتج للطاقة
منخفضة الكربون يف الواليات املتحدة ،وتتخذ اآلن
خطوات لرتكيب محلل كهربائي بغشاء بوليمر بطاقة
واحد ميغاواط ،مع ما يرتبط به من بنية أساسية،
يف إحدى محطات القوى النووية التابعة لها .وسوف
يستخدم النظام ،الذي يمكن أن يدخل يف الخدمة
بحلول عام  ،2023إلثبات الجدوى االقتصادية
للهيدروجني املنتج إلكرتوليتيًّا لس ِّد االحتياجات يف
املوقع لألنظمة املتعلقة بتوليد الكهرباء باإلضافة
إىل فرص التوسع املستقبلية.
وقال سكوت غرينيل ،النائب األول لرئيس الخدمات
للهندسية والتقنية يف رشكة إكسيلون للتوليد
الكهربائي« :سيكون هذا املرشوع مفيدا ً يف مساعدتنا يف
تحديد آفاق إنتاج الهيدروجني نوويًّا ،بما يف ذلك كيف
يمكن لالعتبارات املالية أن تؤثر عىل أي إنتاج طويل
األجل وواسع النطاق للهيدروجني .ومن شأن إدخال
إنتاج الهيدروجني بالقوى النووية أن يبلغ شأوا ً بعيدا ً
نحو تعزيز استدامة القوى النووية يف وقت نخطط فيه
ملستقبل منخفض الكربون».
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ليس فقط إنتاج الهيدروجني
تتمتع القوى النووية بمجموعة متنوعة من التطبيقات غري الكهربائية باإلضافة إىل إنتاج الهيدروجني .ومن هذه
التطبيقات التدفئة يف األحياء السكنية للمنازل والرشكات ،والتدفئة والتربيد لألغراض الصناعية وتحلية مياه البحر
لزيادة توافر مياه الرشب.
وتتزايد أيضا ً احتماالت اعتماد هذه التطبيقات ،فقد ُ
صمّ مت أنظمة جديدة للطاقة النووية بغية تحسني االستخدامات
الكهربائية وغري الكهربائية باإلضافة إىل التكامل مع املصادر املتجددة .و ُ
طوِّرت كذلك تصميمات جديدة للمفاعالت،
مثل املفاعالت النمطية الصغرية ،لجعل التشغيل أكثر مرونة ،مما يسمح بتعديل القوى الناتجة وفقا ً للطلب .ومن شأن
ذلك أن يجعلها مناسبة بشكل خاص ملثل هذه التطبيقات إذ ّ
إن الطاقة املستخدمة عادة إلنتاج الكهرباء يمكن إعادة
توجيهها للتطبيقات غري الكهربائية.

وتجري التقييمات عىل قدم وساق أيضا ً يف اململكة
املتحدة .إذ تقوم مبادرة إنرجي سيستمز كاتابلت
« »Energy Systems Catapultغري الربحية يف
اململكة املتحدة بنمذجة نظام الطاقة بالكامل ،وتقوم
اآلن بإدراج خيار التقنيات النووية املتقدمة إلنتاج
الهيدروجني .ويتيح لنا ذلك إلقاء نظرة عىل مزيج
ٍ
صاف
الطاقة األقل تكلفة الذي يمكن أن ينتج عنه صف ٌر
من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام  ،2050ويشري
الناتج إىل أن الطاقة النووية املتقدمة يمكن أن تؤدي
دورا ً يف إنتاج الهيدروجني إىل جانب التقنيات األخرى.
وقال فيليب روجرز ،كبري املستشارين اإلسرتاتيجيني
واالقتصاديني يف املجلس االستشاري للبحوث واالبتكار
النووي يف اململكة املتحدة« :بينما ال يزال يتعني تحديد
الدور الحقيقي للهيدروجني يف اململكة املتحدة،
فإن التحليل الذي أجرته لجنة تغري املناخ ووزارة
األعمال والطاقة واالسرتاتيجية الصناعية يشري إىل
أننا قد نحتاج إىل نرش حوايل  270ترياواط/ساعة من
الهيدروجني املنخفض الكربون بحلول عام ،2050
عىل الرغم من أن تلك الكمية قد تزيد بشكل كبري
اعتمادا ً عىل أنواع التطبيقات عرب قطاعات التدفئة
والكهرباء والنقل التي يستخدم الهيدروجني يف نهاية
األمر من أجلها».

ستنتج محطة ديفيس بيس
للقوى النووية يف والية أوهايو
الهيدروجني باستخدام الطاقة
النووية.
(الصورة :ب ي�.رايبورن /محطة ديفيس بيس
للقوى النووية)

برامج جديدة
يف عام  ،2019أطلقت روسيا أول مبادرة لها إلنتاج
الهيدروجني نوويًّا .وسيستخدم الربنامج ،الذي
تديره رشكة الطاقة الذرية الحكومية «روساتوم»،
التحليل الكهربائي النووي باإلضافة إىل التوليد
الكيميائي الحراري باستخدام مفاعالت مرتفعة
الحرارة مربدة بالغاز .والهدف هو إنتاج كميات
كبرية من الهيدروجني كل عام وتحويل اإلنتاج بعيدا ً
عن طرق اإلنتاج كثيفة الكربون مثل إعادة تشكيل
امليثان بالبخار.
وسيخصص الهيدروجني املنتج لالستخدام املحيل
والتصدير .ويجري تقييم جدوى تصدير بعض
الهيدروجني إىل اليابان.
وقال أنطون موسكفني ،نائب الرئيس لشؤون
التسويق وتطوير األعمال يف روساتوم أوفرسيز« :مع
استمرار نمو الطلب عىل الهيدروجني ،مدفوعا ً جزئيًّا
بالتوسع يف الصناعات مثل أشغال املعادن ،فإن إنتاج
الهيدروجني من خالل الطاقة النووية يوفر فرصة
لخفض انبعاثات الكربون بشكل كبري مع تعزيز
ربحية صناعة القوى النووية».
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ذكية ،ومستقرة ،وموثوقة

الشبكات الذكية والقوى النووية يف نظم الطاقة
منخفضة الكربون
بقلم سنيد هارفي
أن تساعد القوى النووية ،مقرونة بشبكات
الطاقة الذكية — الشبكات ذات االتجاهني
التي تربط املنتجني باملستهلكني وتستخدم تقنيات
َ
البلدان عىل االنتقال إىل مصادر
جديدة للقيام بذلك —
الكهرباء منخفضة الكربون وضمان إمدادات طاقة
موثوقة ومستقرة ومستدامة.

يمكن

وتعمل العديد من البلدان عىل تنويع مزيجها من
مصادر الطاقة منخفضة الكربون ملساعدتها عىل إزالة
الكربون من اقتصاداتها وتحقيق أهدافها املناخية .وقد
أدى ذلك إىل تحول عاملي نحو مصادر الطاقة املتجددة؛
بيد أن هذه املصادر لن يكون بوسعها وحدها أن تلبِّي
الطلب بشكل كامل وموثوق.
وتعترب مصادر الطاقة املتجددة منخفضة الكربون
صديقة للبيئة ،إال أن التحكم فيها ،وتلبيتها الطلب عىل
الطاقة ،ال يتيرسان عىل الدوام ،وذلك بسبب الطبيعة
املتقطعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وعدم
وجود سعات هائلة لتخزين الطاقة منها .وقال هنري
بيلري ،رئيس قسم التخطيط والدراسات االقتصادية
يف الوكالة» «يعني ذلك أن شبكة القوى تتطلب غالبا ً
مصادر طاقة تكميلية .ومع وجود املزيد من مصادر
الطاقة املتنوعة التي تغذي الشبكات ،يجب أن تصبح
شبكات القوى أكثر مرونة وقابلية للتكيف من أجل
ضمان إمدادات طاقة موثوقة ومرنة».
ويمكن أن تولد القوى النووية طاقة منخفضة الكربون
عىل مدار  24ساعة يف اليوم 7 ،أيام يف األسبوع .وهي
توفر أمن الطاقة الذي تحتاجه البلدان لالنتقال إىل نظم
الطاقة منخفضة الكربون .ومن خالل التشغيل املرن،
يمكن ملحطات القوى النووية أن تكمل التوليد املتغري
للطاقة املستمدة من مصادر الطاقة املتجددة ،وبفضل
القصور الذاتي الذي تتمتع به توربيناتها البخارية
الكبرية ،يمكن لهذه املحطات أيضا ً أن تساعد يف استقرار
الشبكات وضمان إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة.
وتقليديًّا ،اعتمدت شبكات القوى عىل محطات الوقود
األحفوري ،مثل الفحم والغاز الطبيعي ،التي يُتح َّكم
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يف إيقافها وتشغيلها لتلبية الطلب عىل الطاقة عندما
يتجاوز اإلمدادات.
ومن ناحية أخرى ،يمكن لشبكات القوى الذكية أن
تقبل العديد من مصادر الطاقة املختلفة ،والتبديل بينها
ديناميكيًّا ،عىل عكس شبكات الطاقة التقليدية ،التي
تكون أقل مرونة .وعىل الرغم من وجود الشبكات الذكية
منذ بعض الوقت اآلنَّ ،
فإن التقدم التكنولوجي قد
ارتقى بها إىل املستوى التايل .ويمكن للشبكات الذكية
استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي
وإنرتنت األشياء — نظام مكون من حواسيب ومن
أجهزة متصلة عرب اإلنرتنت يمكنها مشاركة البيانات
بشكل ديناميكي والعمل عليها — لجمع املعلومات
وزيادة كفاءة التشغيل وأتمتة العمليات.
وعىل سبيل املثال ،يمكن لشبكة القوى الذكية استخدام
التنبؤات املنشأة بواسطة الذكاء االصطناعي لتوقع يوم
غائم ورياح ،واالنتقال ديناميكيًّا من اإلنتاج املعتمد
عىل الطاقة الشمسية والرياح إىل البدائل ،مثل القوى
النووية ،من أجل ضمان استمرار اإلمداد .ويمكن
للذكاء االصطناعي أيضا ً التنبؤ باملكان الذي قد ترضبه
العاصفة واملدة التي قد تستغرقها ،ثم تُرسل إشارة إىل
الشبكة لتقوم بزيادة اإلنتاج وتنويعه يف حالة حدوث
تلف يف خطوط النقل.
ويف حال ترضر أحد خطوط النقل أو حدث انقطاع يف
التيار الكهربائي ،يمكن ألجهزة االستشعار واألجهزة
الخاصة بنظام إنرتنت األشياء بالشبكة إبالغ مشغيل
الشبكة بالحاجة إىل أعمال اإلصالح وإعادة توجيه
الكهرباء أو اإلتيان بها من مصدر مختلف.
أما يف شبكات الكهرباء التقليدية ،فال يمكن تقييم تأثري
العاصفة إال يف أعقابها .ولذلك فإن العيش يف منطقة
تقع فيما وراء خط كهرباء أصابه عطب يعني غالبا ً عدم
وجود كهرباء حتى يتم إصالح هذا الخط .وبما تملكه
الشبكات الذكية من قدرة عىل إيجاد حلول بديلة إلنتاج
الكهرباء وتوصيلها ،فإنها تغدو أكثر مرونة ،ويمكن أن
تقلل من حاالت انقطاع التيار الكهربائي للمستهلكني.
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ففي رشكة كهرباء فرنسا ،التي تعد أحد أكرب
منتجي الكهرباء يف العالم ،يجري تطوير بعض
تقنيات الشبكات الذكية املبتكرة حاليًّا وتتضمن
استخدام  — 5Gالجيل الجديد من تقنية اإلنرتنت
عرب الهاتف املحمول — بغرض تعزيز إنرتنت األشياء
وتطوير شبكات هجني أكثر كفاءة لتشغيل التيارات
الكهربائية .كما يجري إدخال تقنيات تكنولوجيا
البيانات املتسلسلة ،التي توفر طريقة آمنة للغاية
لتتبع املعامالت ومعالجتها ،عىل التصديق عىل مكان
الطاقة النظيفة التي تُنتج وكميتها .وتستخدم رشكة
كهرباء فرنسا طريقة تسمى «التوأمة الرقمية» إلنشاء
بيئات افرتاضية للتنبؤ باحتياجات الصيانة يف الشبكة
وتقليل نفقات اإلصالح.
وقال برنارد ساال ،مدير البحث والتطوير يف رشكة
كهرباء فرنسا« :يركز نشاط البحث والتطوير لدينا
يف مجال الشبكات الذكية عىل مجموعة من التحديات.
ونأخذ يف االعتبار أيضا ً توقعات املجتمع بشأن بنية
أساسية كهربائية أكثر مراعاة للبيئة واالستعداد
للمخاطر ،مثل تأثري تغري املناخ ،واملخاطر السيربانية،
وضمان قدرة الشبكات عىل مواجهة األزمات املحتملة».
«وبالطبع ،ستخضع أي طريقة تتاح حديثا ً من خالل
زيادة قوة الحوسبة لالختبار وفق النماذج الحالية
لتعزيز دقتها».
وقال ديان زاهرادكا ،كبري مسؤويل األمان النووي يف
الوكالة ،إن تقييم تأثري هذه التطورات التكنولوجية
جزء أسايس من العملية .وأضاف قائالً« :وال تعترب
التكنولوجيا الجديدة مفيدة ما لم تكن آمنة .وتماشيا ً
مع معايري األمان الصادرة عن الوكالة ،تخضع أي
تعديالت يف التصميم ،بما يف ذلك استخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء ،لتقييم أمان صارم
من أجل قياس أي تأثري يمكن أن تحدثه هذه التغيريات
والتحديثات عىل محطات القوى النووية وكيفية تفاعلها
مع شبكة القوى .وتنظم الوكالة اجتماعات تقنية
ملناقشة اآلثار املحتملة وتبادل الخربات يف استخدام هذه
التقنيات يف محطات القوى النووية».

القصور الذاتي للشبكة والقوى النووية
تسمح شبكات القوى الذكية بتوصيل املزيد من مصادر
الطاقة واستخدامها بشكل ديناميكي .بيد أن ذلك
قد فتح الباب أيضا ً لتقلبات أكرب يف الرتدد الكهربائي
وبالتايل املزيد من عدم االستقرار.

وتعمل شبكة القوى برتدد معني ،وهي مصممة للبقاء
ضمن نطاق معني ،من أجل ضمان إمداد ثابت للطاقة.
وتحدث التغيريات يف الرتدد باستمرار حني يقوم
الناس بتشغيل األجهزة الكهربائية وإيقافها .وعادةً
ما يمكن امتصاص هذه التغيريات بواسطة األجزاء
املتحركة املولدة للكهرباء يف مصدر الطاقة ،مثل
التوربينات الدوارة يف محطة القوى النووية أو محطة
الوقود األحفوري.
ويمكن لهذه الكتلة الدوارة الثقيلة أن تدور بشكل
أرسع أو أبطأ قليالً لتعمل عىل امتصاص الصدمات ،مما
يساعد عىل موازنة تقلبات الرتدد والحماية ضد التغريات
الرسيعة .وتسمى الطريقة التي تتحرك بها هذه األجزاء
وتأثريها عىل الطاقة يف الشبكة القصور الذاتي الشبكي.
غري َّ
أن مصادر الطاقة املتجددة ،مثل الطاقة الشمسية،
ال تحتوي عىل هذه األجزاء املتحركة .أما يف مصادر
الطاقة املتجددة األخرى التي تحتوي عىل مثل هذه
األجزاء املتحركة ،مثل توربينات الرياحَّ ،
فإن هذه
األجزاء املتحركة ليست متصلة مبارشة بالشبكة ،ولكنها
تعمل من خالل محوِّل تردد ،ما يعني أنها ال تمتلك
القصور الذاتي الشبكي الرضوري.
وقال شانون براغ سيتون ،املدير التقني الوطني ألنظمة
الطاقة املتكاملة يف مخترب إيداهو الوطني يف الواليات
املتحدة« :بدون القصور الذاتي ،لن تتمتع الشبكة إال
بقدرة محدودة عىل امتصاص التقلبات ،وبالتايل يمكن
أن تصبح غري مستقرة .كما تصبح عرضة بشكل خاص
للتغريات الكبرية ،مثل االنقطاع املفاجئ ملصدر الطاقة،
أو حدوث تغيري كبري يف صايف الحمل ،أو وقوع حدث
نقل شديد .ويمكن أن تتسبب هذه التغيريات يف زيادة
مفاجئة يف الحمل ،أو نقص يف الكهرباء ،واحتمال حدوث
انقطاع تام للتيار الكهربائي يف نهاية األمر .ويمكن أن
تساعد القوى النووية يف مواجهة هذا التحدي وتوفري قدر
من االستقرار املطلوب يف الشبكة».
وتدعم الوكالة البلدان يف تقييم موثوقية الشبكة
الكهربائية ومرونتها ،بما يف ذلك استخدام القوى
النووية ،وذلك من خالل املنشورات وحلقات العمل
واالجتماعات التقنية .كما تربط الوكالة الصناعة
النووية وأصحاب املصلحة يف نظام الشبكات ،مما
يم ِّكنهم من تبادل املعلومات ،وعرض املمارسات
الجيدة ،ومناقشة التحديات والفرص املشرتكة .وتساعد
هذه األنشطة البلدان عىل رسم اسرتاتيجياتها يف مجال
الطاقة تحقيقا ً ألمن الطاقة واستدامتها.
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االستثمار يف االنتقال إىل الطاقة النظيفة

تمويل القوى النووية ودعمها اقتصاديًّا
بقلم شانت كريكوريان

وقال وي هوانغ ،مدير شعبة التخطيط واملعلومات
وإدارة املعارف يف الوكالة« :إن سوق الطاقة يتغري،
وقد أصبح التنبؤ به أكثر صعوبة يف العديد من البلدان
ألنها تنوي تنويع مصادر الطاقة لديها من أجل
التخلص من الكربون ،مما أدى إىل مزيد من التقلبات
يف أسعار الطاقة وإمداداتها .وتساهم هذه السوق
األكثر تقلبا ً يف عدم اليقني بشأن االلتزام بتقنيات
طويلة األمد ،وتتسم بكثافة رأس املال ،وذات تكاليف
أولية كبرية ،مثل القوى النووية».
وقالت ماريا جي كورسنيك ،الرئيسة واملديرة
التنفيذية ملعهد الطاقة النووية ،إن األساليب املبتكرة
يف سياسات التمويل والسوق يف الصناعة النووية يمكن
أن تساعد يف تخفيف عدم اليقني والحد من تقلبات
السوق .ويساعد التقدم التكنولوجي أيضا ً يف جعل
القوى النووية خيارا ً أكثر فعالية من حيث التكلفة
(انظر الصفحة .)14

سياسات التمويل والسوق املبتكرة وسيلة
لجعل االستثمار يف محطات القوى النووية
بالبنية الجديدة أكثر جاذبية ،مما قد يساعد يف تمهيد
الطريق ملستقبل للطاقة النظيفة.

تُعَ ُّد

ويعرتف العديد من البلدان عىل نطاق واسع بالقوى
النووية — التي ال تنتج انبعاثات غازات الدفيئة أثناء
التشغيل — لدورها املهم يف الحد من انبعاثات غازات
الدفيئة والتخفيف من تغري املناخ .ومن شأن التدفق
املرن واملستمر لكهرباء القوى النووية أن يع ِّوض
اإلمدادات عندما ال تتوفر مصادر الطاقة األخرى،
مثل مصادر الطاقة املتجددة املتغرية مثل الرياح أو
الطاقة الشمسية.
وعىل الرغم من هذه الفوائد ،فإن الجانب االقتصادي
هو أحد أكرب التحديات التي تواجه اعتماد القوى
النووية .ولنئ كانت اقتصاديات القوى النووية التي
ينتجها أسطول القوى النووية الحايل ال تزال قادرة
عىل املنافسة يف العديد من األسواق ،فإن تمويل محطة
جديدة ينطوي عىل نفقات رأسمالية عالية مقدَّما ً
ويتطلب استثمارات طويلة األجل.
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وقال كورنيك« :لكي تحقق القوى النووية كامل
إمكاناتها يف مستقبل للطاقة منخفضة الكربون،
يجب أن تحصل محطات القوى النووية عىل تعويض
مناسب نظري خصائص الطاقة النظيفة وغريها من
الفوائد التي ال تُقيَّم بشكل متسق عرب أسواق الكهرباء.
ويتعني عىل صانعي السياسات اتباع نُهُ ٍج تقوم عىل
اإلجماع املتزايد عىل أن إدراج الطاقة النووية هو
الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة لالنتقال
الرسيع إىل نظام الكهرباء النظيفة .ويعني ذلك إعطاء
األولوية للحفاظ عىل أصول الطاقة النووية الحالية
وإنشاء مسار لبناء مرافق طاقة نووية متطورة».
ووفقا ً للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،يقدر إجمايل
الدعم العاملي املبارش لقطاع الطاقة بما ال يقل عن
 634مليار دوالر أمريكي يف عام  .2017وقد هيمنت
عىل هذا الدعم إىل حد كبري اإلعانات املقدمة للوقود
األحفوري وتقنيات توليد القوى املتجددة.

تشجيع االستثمارات النووية
ظلت اتفاقات رشاء الكهرباء عىل مدى عقود تستخدم
ملجموعة من التقنيات ،لكنها تكتسب اآلن مكانة يف
القوى النووية باعتبارها النهج األكثر استخداما ً
لتقليص عدم اليقني وتأمني إيرادات طويلة األجل
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من مرشوع محطة جديدة للقوى النووية .وتُربم
هذه االتفاقات بني منفذي املرشوع ومشرتي محطة
القوى النووية ،بهدف االتفاق عىل سعر لكمية معينة
من الكهرباء لفرتة زمنية محددة ،وعادة ما تكون
طويلة ،بما يغطي يف الغالب التكلفة الكاملة للمرشوع
باإلضافة إىل هامش .كما تُستكمل اتفاقيات رشاء
الكهرباء عموما ً بأشكال أخرى من الدعم من خالل
الحكومات والبائعني ،باإلضافة إىل خطط مبتكرة
لتمويل القوى النووية ،مثل «عقود دفع الفرق»
و«البناء والتملك والتشغيل» ،املصممة لتقليل املخاطر
وجذب االستثمارات.
فعىل سبيل املثال ،استخدم مرشوع محطة أكويو
للقوى النووية يف تركيا اتفاقات رشاء الكهرباء وكذلك
التمويل وضمانات القروض من الحكومة والبائعني .
وقال أنطون ديدوسينكو ،نائب رئيس مجلس إدارة
أكويو النوويةَّ ،
إن «تجمع محطة أكويو للقوى
النووية بني اتفاق رشاء الكهرباء بما يغطي تكلفة
املرشوع ،وتمويل البائع من «روزاتوم» ،رشكة
الطاقة الذرية الحكومية الروسية ،التي ستقوم
ببناء املحطة ثم امتاللكها وتشغيلها .ويمنح هذا
الوضع جميع الكيانات املعنية االستقرار واالطمئنان
من خالل معرفة أن سعر الكهرباء واالستثمارات
املختلفة آمنة»« .لقد فتح األمان الذي يوفره اتفاق
رشاء الكهرباء الطريق للمناقشات مع املستثمرين
املحتملني لالستحواذ عىل حصة تصل إىل  ٪49يف
املرشوع .وعاد ًة ما يكون مثل هذا االستثمار الضخم
جذابا ً عندما تكون هناك توكيدات ويقني بشأن عائدات
املنشأة املستقبلية ،وهذا ما يستطيع اتفاق رشاء
الكهرباء توفريه».

تسعري الكربون
مع الرتكيز عىل مستقبل الطاقة النظيفة ،تتمثل
السياسات الحكومية لدعم توليد الكهرباء منخفضة
الكربون يف شكل إعانات مبارشة ،وتعريفات تفضيلية
إلمدادات الطاقة املتجددة ،وااللتزام بحصص محددة،
وإعفاءات من رضيبة الطاقة.
وأحد األساليب املعتمدة عىل نطاق واسع هو تسعري
الكربون ،الذي يهدف إىل تقليص االنبعاثات وتحفيز
استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون .ويساعد
ذلك أيضا ً يف جعل مصادر الطاقة هذه خيارا ً أكثر
تنافسية واستقرارا ً إزاء التكلفة املنخفضة للوقود
األحفوري.
وتسعري الكربون يف أبسط صوره عبارة عن رضيبة
عىل الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،عىل

سبيل املثال ،التي تطلقها محطات القوى الكهربائية
واملراجل الصناعية .وبموجب مخطط تسعري
الكربون ،يدفع املصنع الذي يستخدم الوقود
األحفوري ويطلق كميات كبرية من ثاني أكسيد
الكربون أكثر من املصنع الذي يستخدم مصادر طاقة
منخفضة الكربون ويطلق انبعاثات أقل.
وقال هنري بالري ،رئيس قسم التخطيط والدراسات
االقتصادية يف الوكالة« :يُحدَّد سعر الكربون بنا ًء عىل
التكلفة املقدرة النبعاثات غازات الدفيئة ،مثل تكلفة
الرضر الذي يلحق بصحة الناس والبيئة .ويتمثل
الهدف يف تحويل عبء الرضر الناجم عن انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون إىل املصدر املسؤول عنه،
باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة
منخفضة الكربون ،تقليالً النبعاثات غازات الدفيئة يف
نهاية املطاف».
ويف حالة القوى النووية ،يمكن لتسعري الكربون أن
يجعل تشغيلها أكثر قدرة عىل املنافسة من تشغيل
الوقود األحفوري ،خاصة عىل املدى الطويل ،بفضل
ما يتحقق من توفري يف االنبعاثات .ومن خالل تثبيت
السعر ،تتقلص أيضا ً بعض عوامل عدم اليقني املتعلقة
باالستثمار يف القوى النووية.
وقال جان هورست كيبلر ،كبري املستشارين
االقتصاديني يف وكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي« :تتطلب
التقنيات منخفضة الكربون ،ليس فقط القوى النووية،
بل أيضا ً الطاقة املائية وشتى أنواع الطاقة املتجددة،
مثل هذا السعر للكربون لتظل قادر ًة عىل املنافسة أمام
الوقود األحفوري ،ال سيما عندما ينخفض سعره.
ولكن عىل املدى الطويل ،يتعني عىل الحكومات إقناع
مطوري املشاريع واملستثمرين بأنهم جادون يف تطبيق
أسعار الكربون املستقرة أو املتزايدة».
ويف ٍ
وقت تعكف فيه البلدان عىل استكشاف خيارات
َّ
التمويل والسياسات ،فإن أنشطة الوكالة يف مجال
تخطيط الطاقة تساعدها عىل السري يف هذه العملية.
وتجري الوكالة دراسات استقصائية بشأن نماذج
التمويل الحالية ،كما تقوم بعقد اجتماعات خرباء،
ونرش تقارير شاملة عن تكاليف وفوائد القوى
النووية عىل ضوء املشاريع املنجزة بنجاح.
وقال بايلري« :إن ضمان استمرار تشغيل محطات
القوى النووية الحالية وترسيع نرش محطات جديدة
يمكن أن يمثل تحديا ً يف سوق الطاقة املتقلبة .وال بد
للمؤسسات الحكومية من أن تستمر يف االعرتاف بالدور
الذي تضطلع به القوى النووية باعتبارها مفتاحا ً
للتنمية املستدامة وتوليد الطاقة النظيفة».
ِّ
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أمان املفاعالت النمطية الصغرية وترخيصها

نهج محايد تكنولوجيًّا
بقلم ميكلوس غاسبر

غرفة تحكم ملفاعل
محاكاة نمطي صغري من
رشكة نوسكيل باور
()NuScale Power
إنر� نورثويست)
(الصورة من :ج ي

كانت املفاعالت النمطية الصغرية أصغر حجماً،
وتستخدم تقنيات مبتكرة تنطوي العديد من
سمات األمان املتأصلَّ ،
فإن الهدف النهائي ،عندما يتعلق
األمر بالرقابة ،يظل كما هو :ضمان حماية األشخاص
والبيئة وتقليل مخاطر الحوادث واالنبعاثات املشعة.

لنئ

ويمكن أن تشكل النهج الجديدة يف تصميم ونرش
املفاعالت النمطية الصغرية تحديات لألطر الرقابية
القائمة .وباملقارنة مع املفاعالت الحالية ،تتسم
تصميمات املفاعالت النمطية الصغرية بكونها أبسط،
بشكل عام؛ ويعتمد مفهوم األمان بالنسبة للمفاعالت
النمطية الصغرية اعتمادا ً أكرب عىل النظم الخاملة
ِّ
املتأصل السلبية يف املفاعل ،مثل
وسمات األمان
انخفاض القوى وضغط التشغيل .ومن شأن ذلك أن
يزيد من هوامش األمان ،ويف بعض الحاالت ،يقيض
عمليًّا عىل مخاطر حدوث أرضار جسيمة لقلب
املفاعل ،فينتفي بالتايل احتمال حدوث انبعاثات كبرية
للنشاط اإلشعاعي يف حالة وقوع حادث .ونتيجة
لذلك يتقلص االعتماد عىل تدابري االحتواء القوية
والتصدي للطوارئ.
وقال غريغ رزينتكوفسكي ،مدير قسم أمان املنشآت
النووية يف الوكالة« :املفاعالت النمطية الصغرية بشكل
عام أقل اعتمادا ً عىل نظم األمان والتدابري التشغيلية
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والتدخل البرشي من املفاعالت الحالية .ولذلك ،قد
ال يكون النهج الرقابي املعتاد ،الذي يستند إىل أحكام
األمان املتداخلة للتعويض عن اإلخفاقات امليكانيكية
والبرشية املحتملة ،مناسبا ً وينبغي إيالء االعتبار
لألفكار الجديدة ».وأضاف قائالً إنه عىل الرغم من
ذلك ،فإن املفاهيم الرئيسية التي يقوم عليها نهج
األمان الحايل — مثل الدفاع يف العمق ،الذي يضمن
الوقاية من الحوادث والتخفيف من حدتها عىل
عدة مستويات هندسية وإجرائية — لها أهميتها
بالنسبة للمفاعالت النمطية الصغرية يف حال تنفيذها
باستخدام معلومات املخاطر واألداء.
وإلثبات أمان التصميم ملحطة للقوى النووية من أي
نوع كانت ،يلزم إجراء تقييم شامل لألمان لجميع
حاالت املحطة — التشغيل العادي ،والوقائع التشغيلية
املنتظرة ،وظروف الحوادث .وعىل هذا األساس ،يمكن
إنشاء قدرة التصميم عىل تحمل األحداث الداخلية
والخارجية ويمكن تحديد معايري األداء مليزات األمان،
بما يف ذلك التخطيط للطوارئ.
وقال رزينتكوفسكي« :يتطلب اختبار التحقق من
َ
إثبات
املفهوم الخاص باملفاعالت النمطية الصغرية
فعالية وظائف األمان األساسية — التحكم يف
املفاعل ،وتربيد قلب املفاعل ،واحتواء التفاعل—
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استنادا ً إىل تحسني اسرتاتيجيات الدفاع يف العمق
للحد من مخاطر الحوادث ألقىص قدر ممكن ،وإزالة
عقابيل أي حادث يقع .وبالنظر إىل مفاهيم التصميم
واألمان الجديدة ،يجب إيالء اعتبار خاص للتحقق
من صحة حالة األمان ،وأوجه الرتابط بني الوحدات،
وخصائص املواد والعوامل البرشية ».وأضاف أنه،
عالوة عىل ذلك ،بغض النظر عن مدى انخفاض
مخاطر الحوادث ،فإن الرتتيبات القابلة للتطوير
يف ما يتعلق باالحتواء والتصدي للطوارئ رضورية
للتحسب ملا هو غري متوقع.

وأضاف أنه يمكن أن تستفيد جميع األطراف املعنية
من التعاون بني الهيئات الرقابية النووية ومن تنسيق
املتطلبات الرقابية .ومن شأن ذلك أن يؤدي يف نهاية
املطاف إىل عملية ترخيص أكثر كفاءة وفعالية .ويف
الواقع ،يمكن أن يؤدي وجود مجموعات متعددة من
العيون التي تنظر يف مشكالت األمان الشائعة إىل
زيادة مستوى األمان .ويمكن أيضا ً استخدام نفس
املعلومات العلمية والرقابية التي تحرتم السيادة
الرقابية ،بينما نواصل استكشاف املزيد من الفرص
من أجل التنسيق».

إطار عمل محايد تكنولوجيًّا

دراسات حاالت إلثبات األمان

نظرا ً ألن مفاهيم وتصاميم التكنولوجيات املبتكرة ،بما
يف ذلك املفاعالت النمطية الصغرية ،متنوعة تكنولوجيًّا،
فإن الوكالة تعمل عىل إنشاء إطار محايد تكنولوجيًّا
لألمان ألجل املساعدة يف تنسيق النهج الدولية عىل
أساس معايري األمان الحالية الصادرة عن الوكالة.

عىل الرغم من أن معايري األمان الصادرة عن الوكالة —
التي تُستخدم كمرجع عاملي لحماية الناس والبيئة من
اآلثار الضارة لإلشعاع املؤين — محايدة تكنولوجيًّا
ويمكن تطبيقها عىل املفاعالت النمطية الصغرية ،فإن
الوكالة ستقدم الدعم أيضا ً للرقابيني الوطنيني من
خالل وضع إرشادات محددة بشأن كيفية تنفيذها.
وقال رزينتكوفسكي« :لقد اكتملت بالفعل دراسات
الحالة إلثبات كيف يمكن استخدام متطلبات التصميم
ملحطات القوى النووية لرتخيص النوعني األكثر
شيوعا ً من تقنيات املفاعالت النمطية الصغرية ،وهما
املفاعالت املربدة باملاء واملفاعالت املرتفعة الحرارة
املربَّدة بالغاز».

ويتكون هذا اإلطار املحايد تكنولوجيًّا من جزء
عام — التسلسل الهرمي لألهداف املجتمعية والصحية،
والغايات املرتبطة بالوقاية من املخاطر ومبادئ
ومتطلبات األمان الرفيعة املستوى — يمكن فيما بعد
بلورته يف األطر الوطنية ملعالجة العنارص الرقابية
والتقنية اعتمادا ً عىل التكنولوجيا املحددة املستخدمة.
وأضاف رزينتكوفسكي أن هذا النهج يسمح باملرونة
وتحقيق مزيج متوازن من االبتكار والتقنيات التي أثبتت
جدواها ،وهو أمر مطلوب لالرتقاء إىل الحد األمثل بتدابري
الحماية والتخفيف ،مقارنة بأهداف األمان العامة
والغايات املحددة املرتبطة بالوقاية من املخاطر .
وتعمل بعض البلدان بالفعل بنشاط يف هذا املجال.
وعىل سبيل املثال ،تعد كندا واحدة من عدد قليل من
البلدان ،إىل جانب األرجنتني والصني وروسيا والواليات
املتحدة ،التي تجري استعراضات رقابية للمفاعالت
النمطية الصغرية.
وقال هيو روبرتسون ،املدير العام لهيئة األمان النووي
الكندية« :إن اإلطار الرقابي املحايد تكنولوجيًّا لهيئة
األمان النووي الكندية ،والذي يعتمد إىل حد كبري عىل
معايري األمان الصادرة عن الوكالة ،يم ِّكن من التجديد
واالبتكار يف تصميم املفاعالت وبنائها وتشغيلها
وإخراجها من الخدمة ،من دون املساس باألمان».
ويف الحاالت التي يوجد فيها بعض أوجه عدم اليقني
يف هوامش أمان التصميم ،وتكون الخربة التشغيلية
محدودة ،قد يتطلب األمر وضع ضوابط تشغيل
إضافية .ويف هذه الحاالت ،ستكون التدابري الوقائية
متناسبة مع املخاطر».

وبالتوازي مع ذلك ،يجري العمل يف منتدى رقابيي
املفاعالت النمطية الصغرية لتبادل املعارف والخربات
الرقابية وتحديد املمارسات الجيدة .ويتألف املنتدى،
الذي تستضيفه الوكالة ،من فريق عامل دويل معني
بتحديات التنظيم الرقابي لتصاميم املفاعالت النمطية
الصغرية ،من أجل تحديد توصيات أمان جديدة
للمفاعالت النمطية الصغرية .وباتت هذه التوصيات
متاحة اآلن عىل موقع الوكالة ،يف أعقاب اجتماع عُ قِ د
بشأن وضع معايري وطنية خاصة باملفاعالت النمطية
الصغرية .ويركز عمل املنتدى عىل الطبيعة متعددة
الوحدات للمفاعالت النمطية الصغرية وعىل جوانب
األمان الخاصة بالرتابط بني الوحدات للتحقق من أنه
يف حالة حدوث خطأ ما يف إحدى الوحدات ،فإن تأثريه
عىل الوحدات األخرى سيكون ضئيالً.
وقال ريزنتكوفسكي« :إدراكا ً بأن األمان سيظل دائما ً

األولوية األوىل ،فإن النهج الرقابي الخاص باملفاعالت
النمطية الصغرية يتطلب تحوال ً يف الرتكيز من مفاعل
واحد يف كل مرة إىل تقييم األمان العاملي ملتانة التصميم،
واكتمال حالة األمان ،ومدى كفاية العمليات ا ُملجراة
بغية ضمان األمان طوال عمر املفاعل ،لتجنب البناء أوال ً
وإصالح مشكالت األمان الحقاً».
ِّ
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التطور من أجل املستقبل

الضمانات والقوى النووية
بقلم آدم موتلور

استمرار تطور تكنولوجيا القوى النووية ،يزداد
عدد املرافق النووية ،وتزداد كمية املواد النووية
حول العالم ،فيتعني بالتايل عىل تكنولوجيا الضمانات
أن تواكب هذا التطور بنفس الوترية لكي تظل فعالة.
والضمانات هي مجموعة من التدابري التقنية للتحقق من
أن املواد والتكنولوجيا النووية ال تستخدم إال لألغراض
السلمية ،وال تح َّرف لصنع قنابل نووية.

اتفاقات الضمانات أن تتحقق الوكالة من جميع املواد
النووية يف كل دولة من الدول التي تربمها .وللوفاء
بهذا االلتزام ،يُطلب من الدول تقديم معلومات
التصميم الخاصة بجميع املرافق النووية التي يمكن أن
تقوم الوكالة بالتحقق من استخدام املواد النووية فيها
ومن كميتها».

وقال تشاد هادل ،مسؤول تنسيق التواصل الخارجي
بشأن بالضمانات يف الوكالة« :الذكاء االصطناعي،
والتصنيع بإضافة الطبقات ،وتكنولوجيا السجل
املوزع ،هي بعض التغيريات التي تلوح يف األفق والتي
قد تؤثر عىل تنفيذ الضمانات الدولية .ومع استحداث
وسائل متقدمة إلنتاج القوى النووية ،من الرضوري
أيضا ً استمرار تكييف الضمانات من أجل كفالة التحقق
املستمر والفعال بموجب الضمانات».

التكنولوجيا الجديدة والناشئة

مع

ويساعد التقدم التكنولوجي يف جعل إنتاج القوى
النووية أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة وأكثر
أمانا ً وأمناً .لقد باتت أهمية مصادر الطاقة منخفضة
الكربون املوثوقة ،مثل القوى النووية ،يف تزايد مستمر
للعديد من البلدان يف بحثها عن طرق للتخلص من
الكربون يف إنتاج الطاقة وبناء مستقبل للطاقة النظيفة.
وقال مينيكس باستورك تاتليسو ،محلل الضمانات
يف الوكالة« :بينما يستمر تطوير تكنولوجيا القوى
النووية ،من الرضوري أن تكون الضمانات جزءا ً
ال يتجزأ من خطط ذلك التطوير .ويتعني بموجب
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يتابع خرباء ضمانات الوكالة عن كثب التقنيات الجديدة
والناشئة من أجل مواكبة التطورات وكيفية تأثريها عىل
عملهم .ويشمل جز ٌء من هذا الجهد حلقات العمل بشأن
التقنيات الناشئة التي تنظمها إدارة الضمانات بالوكالة،
حيث يناقش الخرباء الدوليون هذه التقنيات ويحددون
مالمحها بالتعاون مع موظفي الوكالة.
وقال هدال« :تساعدنا االستعانة بالخرباء يف تحديد
مالمح التكنولوجيات الجديدة ذات اآلثار املحتملة عىل
توليد القوى النووية ،وعىل املجال النووي بشكل عام،
عىل فهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك عىل مهمة الضمانات
والبيئة التي سنقوم فيها بتلك املهمة يف املستقبل.
ونحن نمعن النظر يف ك ٍّل من املزايا والتحديات
التي تنطوي عليها التكنولوجيات الجديدة.
ونحن مطالبون بأن نكون عىل دراية بالتطورات
التكنولوجية ذات الصلة يف بيئتنا الخارجية وقادرين
عىل التكيف معها ،ونفعل ذلك من خالل اتباع نهج
استباقي واسترشايف».
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تطبيق التكنولوجيا وتشذيبها
واحدة من أحدث األمثلة عىل التكنولوجيا الجديدة
التي تطورها الوكالة هي مجموعة من الخوارزميات
القائمة عىل التعلم واملعروفة باسم الشبكات العصبية.
وتعتمد هذه الشبكات املش َّغلة حاسوبيا ً اعتمادا ً
فضفاضا ً عىل الذاكرة الرتابطية للدماغ البرشي ،وهي
مصممة للتعلم والتحليل وتحديد األنماط بشكل
تدريجي للمساعدة يف فهم البيانات.
ويف مجال الضمانات ،يقوم املحللون باستعراض
كميات كبرية من البيانات التي جمعت من خالل املراقبة
الفيديوية .ويف عام  ،2019بلغ عدد الكامريات التي
تشغلها الوكالة  1425كامريا مراقبة يف املرافق النووية
حول العالم .وتعمل هذه الكامريات عىل مدار الساعة.
وهي توفر استمرارية املعرفة باملواد النووية وتسمح
ملفتيش الضمانات بالتأكد من عدم وجود حالة وصول غري
مكتشفة إىل املواد وعدم وجود تشغيل غري معلن للمرفق.
وبما أن بعض املرافق تستخدم كامريات مراقبة متعددة،
فإن ذلك يمكن أن يؤدي إىل إنتاج كمية هائلة من البيانات.
ويمكن أن يساعد استخدام الشبكات العصبية التي
يمكن تطويرها من خالل الذكاء االصطناعي والتعلم
اآليل مفتيش الضمانات عىل تحديد تحركات املواد النووية
واألنشطة األخرى ذات الصلة بالضمانات يف املرفق.
ويمكن لهذه التقنيات أيضا ً أن تحدد املؤرشات األكثر داللة
لتقييم األشياء واقتفائها ،وتحديد ما ال يتوقع وجوده
من أشياء وما ال ينتظر حدوثه من سلوك .ومن شأن ذلك
أن يسمح للمحللني باستخدام وقتهم بشكل أكثر فعالية
وكفاءة عند قيامهم باستعراض بيانات املراقبة.

إدارج الضمانات يف تصميم املرافق
نظرا ً ألن التكنولوجيا تفتح أبوابا ً جديد ًة لالستخدام
الفعال للقوى النووية ،فقد أظهرت التجربة أن من

األفضل تصميم املرافق الجديدة مع وضع الضمانات
يف االعتبار منذ البداية.
وقال باستورك تاتليسو« :يعترب وضع الضمانات يف
االعتبار عند تصميم املرافق من األلف إىل الياء مكسبا ً
لجميع األطراف :البلد واملشغلني وإدارة الضمانات
بالوكالة .ومن شأن تضمني اعتبارات الضمانات يف وقت
مبكر يف تصميمات املرافق وعمليات القوى النووية
الجديدة أن ييرس بقدر أكرب عملية التحقق من الضمانات
للمشغلني ،فضالً عن مفتيش ضمانات الوكالة».
عىل سبيل املثال ،من خالل تصميم تخزين الوقود
الطازج وقلب املفاعل وتخزين الوقود املستهلك يف مرفق
نووي جديد مع وضع الضمانات يف االعتبار ،يمكن جعل
تنفيذ الضمانات أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر
كفاءة ،مع تقليص ما قد يرتتب من تأثري عىل عمليات
املرفق النووي.
ويمكن للبلدان أن تلجأ إىل سلسلة الوثائق الخاصة
بإدراج ضمانات الوكالة يف التصميم للحصول عىل
التوجيه واملشورة بشأن عوامل الضمانات التي يجب
مراعاتها عند تصميم مفاعل نووي جديد ،عىل سبيل
املثال ،أو عند ترقية أو بناء مرفق نووي ،وإنشاء مرفق
إلدارة الوقود املستهلك عىل املدى الطويل .وتقدم
السلسلة املشورة للسلطات واملصممني ومقدمي
املعدات واملشرتين املحتملني التخاذ خيارات مستنرية،
مع التحسب للعوامل االقتصادية والتشغيلية وعوامل
األمان واألمن املتعلقة بتصميم املرفق النووي.
وقال باستورك تاتليسو« :تهدف سلسلة إدراج
الضمانات يف التصميم إىل مساعدة البلدان عىل تحقيق
التوازن األمثل بني التكلفة واملتطلبات القانونية
والكفاءة التشغيلية .وعند تطوير جميع جوانب دورة
الوقود النووي ،من التخطيط األويل إىل اإلخراج من
الخدمة ،ينبغي مراعاة إدارة الضمانات يف التصميم».

مفتشو الضمانات يقومون
بضبط كامريا مراقبة.
(الصورة من :دين كالما/الوكالة)
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اإلمعان يف إزالة الكربون باستخدام
الطاقة النووية
بقلم كريستي غوغان وإيريك إنجرسول

بعي ٌد كل البعد عن املسار الذي يقوده إىل
العالم
تحقيق األهداف املناخية التفاق باريس
املتمثلة يف الح ِّد من زيادة درجة الحرارة العاملية بمقدار
 1.5درجة مئوية إىل درجتني مئويتني بحلول عام
 .2050وتُظهر التوقعات الحالية أن الوقود األحفوري
سيظ ُّل يش ِّك ُل غالبية استخدامات الطاقة العاملية حتى
حلول عام .2050

المؤسسة
ِّ
كيرســتي غوغان هي
المشــارِكة والمديرة التنفيذية لدى
«الطاقة من أجل البشــرية»
،Energy for Humanity
وهــي منظمــة بيئية غير حكومية
تركــز ع ـلـى اإلمعان في الكربون على
نطاق واســع وإتاحة الطاقة.

ْ
وإن أخفقنا يف تحقيق هدف  1.5درجة مئوية ،فقد
يعني ذلك قبولنا بالتأثريات املناخية ،مثل نزوح
ماليني البرش بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر
وتع ُّرض ماليني آخرين ملوجات حر بالغة الشدة،
فضالً عن التأثريات الرئيسية املتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،بما يف ذلك فقدان األنواع ،والقضاء عىل
الجليد البحري يف املحيط املتجمد الشمايل ،وفقدان
جميع ّ
الشعاب املرجانية تقريباً.
أما ْ
إن أخفقنا يف تحقيق هدف الدرجتني املئويتني،
فقد يتعرض نصف سكان العالم «لحرارة مميتة»
يف الصيف ،ويمكن أن تنهار الصفائح الجليدية يف
القطب الجنوبي ،ويتفاقم الجفاف بشكل كبري ،وتبدأ
ُّ
التوسع نحو جنوب أوروبا.
الصحراء الكربى يف
ويمكن أن تتعرض اإلمدادات الغذائية العاملية للخطر،
ما يدفع نحو هجرة برشية جماعية ويفاقِ م خطر
االنهيار الحضاري.

إيريك إنجرســول هو كبير
الموظفيــن التكنولوجيين لدى
«الطاقة من أجل البشــرية»
ومستشــار استراتيجي ورائد
أعمــال ذو خبرة عميقة في
ترويــج تكنولوجيات الطاقة
الجديدةتجار ًّيا.

وتدفع مسارات الطاقة الحالية ،حتى تلك التي تتضمن
ُّ
توسعا ً هائالً يف توليد مصادر الطاقة املتجددة ،العال َم
نحو حصائل مناخية كارثية ،مع وجود مخاطر عالية
ترتتب عن حصيلة قدرها  4درجات مئوية .وقد يعني
ذلك أن تصبح مناطق شاسعة من كوكب األرض غري
صالحة للعيش.
وتستكشف الحملة النووية الوزارية املرنة للطاقة
َّ
املوسع الذي
النظيفة التي شاركنا يف تأسيسها الدو َر
يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية يف الحد من مخاطر
التحوُّل يف مجال الطاقة .وهنا ن َ ِص ُ
ف فرصتني لدفع عملية
إزالة الكربون العميقة باالستعانة بالطاقة النووية.
أوالهما توسي ُع دور الطاقة النووية يف إنتاج الكهرباء
من خالل مزيج من املفاعالت املتقدمة َ
وخ ْزن الطاقة
الحرارية .واملراد من ذلك هو إتمام مصادر الطاقة
املتجددة يف شبكات الطاقة املستقبلية.

30

ِّ
| مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أيلول/سبتمبر 2020

وثانيتُهما معالجة استخدام النفط والغاز ،اللذين
يستحوذان حاليًّا عىل ثالثة أرباع استهالك الطاقة،
من خالل توفري الهيدروجني املتاح عىل نطاق واسع
وبتكلفة متدنية من خالل إنتاجه بالقوى النووية.
ولتحقيق ما يلزم عىل صعيد تكلفة وحجم ومعدالت
نرش الطاقة النووية ،ثمة حاجة إىل نموذج جديد .ويجب
أن تطبق الصناعة النووية االلتزام واإلبداع ،جنبا ً إىل
جنب مع االبتكار التقني والتجاري ،تماما ً مثلما تعلمت
صناعات الطاقة املتجددة القيام بذلك .والسؤال هنا:
كيف يمكن لنموذج تصنيع كبري الحجم ومنخفض
التكلفة وقابل لالنتشار برسعة وجذاب تجاريًّا أن يم ِّكن
التكنولوجيات النووية من املساهمة يف انبعاثات صفرية
وطاقة مستدامة للجميع بحلول عام 2050؟

طاقة نووية مرنة يف شبكات
الكهرباء املستقبلية
تحدِّد دراستنا األخرية عن متطلبات التكلفة واألداء
للمحطات النووية املتقدمة ،كجزء من برنامج
«االبتكارات مع َّززة النمذجة ذات الريادة يف إعادة
تنشيط الطاقة النووية»  MEITNERاملنبثق عن هيئة
أبحاث مشاريع الطاقة املتقدمة ( )ARPA-Eبالواليات
املتحدة ،متطلبات األسواق ملطوري املفاعالت املتقدمة
الساعني إىل تصميم منتجات مفيدة ومنافسة من حيث
التكلفة للتسويق تجاريًّا يف أوائل .2030
وتحدِّد دراستنا سمات السعر واألداء التي ستكون
مطلوبة للجهات املالكة للمحطات النووية واملستثمرين
فيها ،وكذلك للمجتمع ككل ،لتحقيق نظم كهرباء
مستقبلية ميسورة التكلفة وموثوقة وقادرة عىل الصمود
ومرنة — وقبل هذا وذاك — نظيفة .وتُظهر نتائجنا أنه
ستوجد أسواق ضخمة للمفاعالت املتقدمة التي تكلف
أق ّل من  3000دوالر أمريكي /كيلوواط .والجمع بني
املحطات النووية َ
وخ ْزن الطاقة الحرارية يم ّكن الطاقة
النووية من أن تكون مور َد ذرو ٍة — ما يؤدي إىل َخ ْزن
طاقة إضافية قيِّمة — وقيمة مضافة لنظام الطاقة.
وبالنسبة ملشغيل الشبكات الكهربائية وصائغي نماذج
أنظمة الطاقة وواضعي السياسات ،فإن هذا يوضح
قيمة التكنولوجيات النووية املرنة ،ليس فقط يف خفض
االنبعاثات ،ولكن أيضا ً يف خفض التكاليف اإلجمالية عىل
نطاق نظام الطاقة بأكمله.
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أنواع الوقود االصطناعي املم َّكنة
بالهيدروجني
للح ِّد من االنبعاثات بالحجم والوترية املطلوب َْي،
جنبا ً إىل جنب مع زيادة إتاحة الطاقة عامليًّا والنمو
االقتصادي ،يجب أن تحقق بدائل الوقود املحايدة
الكربون وصفرية الكربون التكافؤ يف السعر واألداء
مع الوقود األحفوري.
ويمكن أن يكون اإلنتاج النووي للهيدروجني الخايل من
االنبعاثات منافسا ً من حيث التكلفة مع سائر أساليب
اإلنتاج الخالية من ثاني أكسيد الكربون ولديه القدرة
عىل املنافسة من حيث التكلفة مع إعادة تشكيل امليثان
بالبخار يف الغاز الطبيعي منخفض التكلفة (انظر:
;Allen et al. 1986; BloombergNEF 2020
Boardman et al. 2019; Gogan and Ingersoll
;2018; Hydrogen Council 2020; IEA 2019b
NREL 2019b; M. Ruth et al. 2017; Yan
 .)2017وحتى املحطات النووية التقليدية الباهظة
التكلفة وغري املسبوقة يف االتحاد األوروبي والواليات
املتحدة يمكنها إنتاج الهيدروجني النظيف بتكاليف
مماثلة ملوارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اليوم ،مع
عوامل قدرة جيدة.
ويمكن للهيدروجني النظيف املتاح عىل نطاق واسع
بتكلفة منخفضة أن يم ِّكن من إزالة الكربون من قطاعات
الطريان ،والشحن ،وإنتاج اإلسمنت ،والصناعة ،إذا ما
كان منافسا ً للنفط الرخيص .ونحن نقدِّر أن هذا السعر
املستهدف هو  0.90دوالر أمريكي/كغم.
وتشري التوقعات الحالية إىل انخفاض سعر الهيدروجني
املتولد عن مصادر طاقة متجددة ليصل إىل  2دوالر
أمريكي بحلول عام  ،2030وحتى إىل أق ّل من ذلك
بحلول عام .2050
ويتقيَّد انخفاض األسعار بعوامل القدرة املتدنية،
عىل الرغم من أننا نتوقع أن يستمر تراجُ ع التكاليف
الرأسمالية للطاقة املتجددة.
ويمكن للمحطات النووية اليوم أن توفر هيدروجينا ً
نظيفا ً بأق ّل من دوالرين أمريكيني/كغم ،ويمكن أن
يحقق جيل جديد من املفاعالت النمطية املتقدمة
 0.90دوالر أمريكي/كغم ،وربما يكون ذلك بحلول
عام .2030
وللدفع نحو زيادة هائلة يف إنتاج الهيدروجني النظيف،
ستحتاج الصناعة النووية إىل تحقيق تحوُّل يف نماذج
إنجاز وانتشار املشاريع من أجل توسيع نطاق
وتوفري الحرارة والوقود والطاقة بأشكالها النظيفة.
وسيتطلب ذلك كثافة الرتكيز نفسها عىل خفض
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التكلفة ،وتحسينات األداء ،ومعدالت االنتشار التي
م ّكنت أشكال الطاقة املتجددة من البدء يف تحقيق تحوُّل
يف نظام الطاقة العاملي.
وتحقيق َخ ْفض حاد يف األجل القريب يف التكلفة أمر
ممكن من خالل التح ُّول من مشاريع البناء التقليدية
إىل بيئات التصنيع عالية اإلنتاجية ،مثل أحواض بناء
السفن ،أو «مصانع الهيدروجني العمالقة» ،وهي
الجيل التايل من املصايف الواقعة يف مناطق مهجورة
حاليًّا بعد أن كانت معمورة يف السابق ،مثل مصايف
النفط والغاز الساحلية الكبرية.
ومن شأن االنتقال من البناء التقليدي إىل التصنيع
عايل اإلنتاجية للمفاعالت املتقدمة أن يخفض
بشكل كبري جدًّا تكلفة إنتاج الهيدروجني والوقود
االصطناعي .وتتمتع أحواض بناء السفن الرائدة
بالفعل بقدرة تصنيعية واسعة ،ويمكنها أن تنتج
مرافق إنتاج الهيدروجني املصممة للغرض.
ويمكن للمصانع العمالقة ومحطات الطاقة النووية
البحرية املصنعة يف أحواض بناء السفن أن تعيد
العالم إىل املسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية
باريس املتمثلة يف الح ِّد من زيادة درجة الحرارة
العاملية بمقدار  1.5درجة مئوية إىل درجتني مئويتني.
ويمكن تحقيق هذا الجهد الهائل إلزالة الكربون من
أراض قليلة للغاية ،ما يسمح
خالل االستحواذ عىل ٍ
بتجنيب مساحات كبرية من األرض وتخصيصها
إلعادة بناء وتجديد النظم البيئية الطبيعية ،عىل عكس
«التوسع يف الطاقة» املرتبط بالتطورات الصناعية
للطاقة املتجددة بحسب حجم البلد.
وباستخدام نماذج اإلنجاز املذكورة ،يمكن تحقيق
التحوُّل املستغرق ثالثة عقود من  100مليون برميل
من النفط املستهلك يوميًّا إىل تدفق مكافئ من الوقود
البديل النظيف بتكلفة أق ّل بكثري :فبدال ً من  25تريليون
دوالر أمريكي املطلوبة للحفاظ عىل تدفق النفط
حتى عام  ،2050سيكلف الوقود البديل ذو الطاقة
 17تريليون دوالر أمريكي .ويزداد الفرق اتساعا
ً
مقارنة بالـ 70تريليون دوالر املطلوبة السرتاتيجية
تقترص عىل الطاقة املتجددة.
ويمكن للطاقة النووية ،من خالل نماذج اإلنجاز
املتحوّ لة ،أن تزيل الكربون من االقتصاد بتكلفة أقلّ
من تلك املطلوبة للحفاظ عىل الوقود األحفوري.
ومع ذلك ،لن يبدأ هذا االنتقال من دون أن تتخذ
الحكومات والجهات الفاعلة األخرى إجراءات عاجلة
لخفض التكاليف وترسيع االبتكار واالنتشار .ويجب
إدخال الطاقة النووية بشكل كامل ضمن جهود إزالة
الكربون يف العالم.
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أخبار

تبسيط أسلوب َ
الخ ْزن
الوكالة تجري تدريبا ً يف مجال الترصف يف النفايات املشعَّ ة يف أفريقيا
الذي ير ِّكز عىل تقديم الدعم للبلدان اإلفريقية
يف تعزيز ما لديها من بنى أساسية ،قانونية
ورقابية ،ألغراض األمان واألمن النوويني.
َّ
ويتعي ترخيص الهيئة الرقابية الوطنية يف
كل بلد الستخدام املرفق ذي املصادر املشعَّ ة
النشطة .ويف أوغندا ،تم ذلك قبل انعقاد الدورة
التدريبية .وقال ديوغراتياس سيكيانزي،
الرئيس التنفيذي ملجلس الطاقة الذرية يف
أوغندا ،الجهة الرقابية يف هذا البلد« :ن ُ ِّفذ هذا
النَّهْ ج بما يتماىش مع معايري األمان الصادرة
عن الوكالة».

متدربون يراقبون أحد خرباء الوكالة إذ يقوم بإزالة مصدر مهمَ ل — نُرش سابقا ً
يف سياق صناعي — أثناء التدريب العميل.
(الصورة من :عمر يوسف/الوكالة)

تُعَ ُّد معالجة املصادر املشعَّ ة املختومة املهمَ لة
ً
وتكييفها َ
مسألة
وخ ْزنها عىل نحو مالئم
ً
أساسية لضمان أمان وأمن األشخاص والبيئة.
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وإحدى هاتني الحاويتني بمثابة مرفق
للمعالجة والتكييف ،بينما توفر الحاوية
األخرى االستالم والخزن املؤقت للمصادر
املشعَّ ة املختومة املهمَ لة الضعيفة اإلشعاع
ومن ثم للمصادر بعد تكييفها.

بَيْ َد أن هذه األنشطة يمكن أن تمثِّل تحدِّياً،
خصوصا ً للبلدان التي ليس لديها بع ُد الدراية
املحلية يف هذا الشأن .لذا ،دعمت الوكالة و ْ
َض َع
نَهْ ج للترصُّ ف يف املصادر املشعَّ ة املختومة
ً
ً
فعالية من حيث
بساطة وأكثر
املهمَ لة أكثر
التكلفة للبلدان التي تملك عددا ً أق ّل نسبيًّا من
املصادر املشعة املختومة املهمَ لة .واستخدمت
دورة تدريبية للوكالة عُ قدت يف كمباال بأوغندا
يف عام  2020هذا النَّهْ ج الجديد للمرة األوىل.

واستفاد املرفق وإجراءاته من بعثة دولية
الستعراض النظراء .فقد اجتمعت لجنة من
خرباء دوليني يف مجال الترصُّف يف النفايات
املشعَّ ة — من أملانيا وغانا واملغرب والواليات
املتحدة — ملراقبة عمل مرفق «حاوية اآليزو »2
وكذلك ملراقبة سري الدورة التدريبية نفسها
التي نظمتها الوكالة.

ويتضمن النَّهج مرفقا ً يوفر جميع العنارص
الالزمة ملعالجة وتكييف َ
وخ ْزن املصادر
الضعيفة اإلشعاع الباعثة للنيوترونات وأشعة
غاما ،من النوع املستخدَم يف العادة يف مجال
الصناعة والطب .ويتألف املرفق ،املسمَّ ى مفهوم
«حاوية اآليزو  ،»2من حاويتني قياسيتني
للشحن — موضوعتني عىل مقربة إحداهما من
األخرى— ومجهَّ زتني بالبنية األساسية املناسبة
للتهوية والتحكم يف التلوث واألمان واألمن.

كما استعرض الخرباء املرفق واإلجراءات
التقنية للترصُّ ف يف النفايات — من االستالم
األويل إىل َ
الخ ْزن النهائي — من أجل تقييم
النَّهْ ج عىل ضوء جميع املعايري الدولية وأفضل
املمارسات ذات الصلة .وهذه الجهود ،املدعومة
ماليًّا من االتحاد األوروبي ،هي جزء من مبادرة
أوسع للوكالة بموجب اتفاق التعاون اإلقليمي
األفريقي للبحث والتنمية والتدريب فيما يتعلق
بالعلم والتكنولوجيا النوويني (اتفاق أفرا)
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ولدى بعض البلدان ،مثل الكامريون ،خطط
متقدمة الستخدام حاويات الشحن َ
لخ ْزن
املصادر املشعَّ ة املختومة املهمَ لة ،ولكن يف بلدان
أخرى ،لم يتم بع ُد إثبات أمان هذا األسلوب.
ويف إطار مرشوع تعاون تقني جديد ،أُطلق يف
عام  ،2020تعمل الوكالة عىل زيادة قدرات
املنظمات الوطنية لتبيان أمان َ
الخ ْزن ،كما
أوضح ديفيد بينيت ،االختصايص يف أمان
النفايات يف الوكالة.

نَهْ ج الحاوية والكبسولة
بمجرد تشييد املرفق ،تصبح الخطوة التالية
هي اسرتداد املصادر املشعة من أجهزتها بما
يتماىش مع املتطلبات واإلرشادات املوضحة يف
مدوَّنة قواعد السلوك املتعلقة بأمان املصادر
املشعَّ ة وأمنها ويف معايري األمان الصادرة عن
الوكالة .ويف ُ
صلب النَّهْ ج املقرتح ثمة إجراءات
تقنية يجب عىل املوظفني املحليني التقيُّد بها
السرتداد املصادر املهمَ لة وتكييفها يف شكل
مناسب َ
للخ ْزن .وتتضمَّ ن اإلجراءات استخدام
كبسولة خاصة مصنوعة من الفوالذ املقاوم
للصدأ تُغ َّلف املصادر املهمَ لة داخلها .ويتيح
تصميم هذه الكبسولة إحكام اإلغالق بشكل
مالئم دون استخدام معدات متخصصة،
َ
وتوضع
ما يسهِّ ل التعامل معها يف أي بلد.
الكبسولة التي تحتوى عىل املصادر ،بمج َّرد
ختمها ،داخل درع من الرصاص ،والذي بدوره
يُوضع يف برميل مب َّ
طن بالخرسانة يكون
بمثابة غالف َ
لخ ْزن املصادر املشعَّ ة املختومة
املهمَ لة ونقلها.

تحديث�ات الوكالة ۱
وقال محمد املغربي ،أحد كبار خرباء الوكالة:
«يمكن بناء مرفق جديد من النوع الذي
ت َّم عرضه يف أوغندا عىل مساحة تق ُّل عن
 1000مرت مربع وبتكلفة معقولة».

العملية ،تُطرح من خالل برنامج الوكالة
للتعاون التقني ،بما يف ذلك تشييد وترخيص
واستخدام مرافق «حاوية اآليزو .»2
ومن املتوقع إجراء هذه الدورات التدريبية
يف جميع أنحاء أفريقيا ،ال سيما يف البلدان
التي ال توجد بها بع ُد مرافق ملعالجة النفايات
وتكييفها وخزنها.

تنظم الوكالة ،كجزء من جهودها املستمرة
لدعم مراقبة املصادر املشعَّ ة املختومة املهمَ لة
حول العالم ،سلسلة من الدورات التدريبية

وبعد العروض التوضيحية لنَهْ ج «حاوية
اآليزو  »2يف أوغندا ،وكذلك يف الكامريون
والسنغال وزمبابوي ،واالستفادة من

تدريب مديري الترصُّ ف يف النفايات
املشعَّ ة يف أفريقيا

أخبار

استنتاجات استعراضات النظراء التقنية
الدولية ،ثمة خطط لتقديم املفهوم إىل املزيد
من البلدان ،بما يف ذلك الكامريون وإثيوبيا
ومدغشقر ونيجرييا.
َّ
ونفذت الوكالة املرشوع  ،RAF9062املعنون
«تعزيز الترصُّ ف يف النفايات املشعَّ ة (أفرا)»،
بتمويل مشرتك من املفوضية األوروبية
وإسبانيا والواليات املتحدة.

— بقلم عمر يوسف

ً
قيمة غذائية
خرضوات أل ّذ طعما ً وأعىل
بلغاريا ِّ
تحسن جودة الغذاء بدعم من الوكالة

ناسيا تومليكوفا ،الربوفسورة يف معهد ماريتسا لبحوث محاصيل الخرضوات ،وإيليا فالتشانوف ،مزارع يزرع األصناف املطوَّرة مؤخراً.

ض
الخ�وات ())MCVRI
(الصورة من :معهد ماريتسا لبحوث محاصيل

لطاملا كانت بلغاريا ،وهي واحدة من أكثر
البلدان تنوُّعا ً بيولوجيًّا يف أوروبا ،مصدرا ً رئيسيًّا
ملختلف املنتجات الغذائية .ومع ارتفاع درجات
الحرارة تدريجيًّا عىل مدى العقود املاضية،
شهد املزارعون تراجعا ً يف غلة املحاصيل
الرئيسية وجودتها .وللتكيف مع البيئة
املتغرية واالستمرار يف توفري خرضوات صحية
ومستدامة ،تُستخدم اآلن التقنيات النووية.
وقالت ناسيا تومليكوفا ،رئيسة مخترب
البيولوجيا الجزيئية يف معهد ماريتسا لبحوث
محاصيل الخرضوات الواقع بمدينة بلوفديف،
ثاني أكرب مدن بلغاريا« :نحن معروفون

باملحاصيل عالية الجودة يف بلغاريا ،باالستناد
إىل التقاليد التليدة يف إنتاج الخرضوات يف جميع
أنحاء بلدنا .ولدينا اآلن مسائل أكثر تعقيدا ً
تتعلق باإلنتاج املنخفض وجودة األصناف
املحلية .ونحن بحاجة إىل التطوير يف هذا املجال
والرتويج لهذه املنتجات — باستخدام التقنيات
النووية ،وهذا أمر ممكن».
وتركز برامج استيالد النباتات الحالية،
التي تدعمها الوكالة بالرشاكة مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،عىل
تطوير أصناف جديدة من الفلفل والطماطم
والبطاطس.

وابتداء من عام  ،2020سيت ُّم توفري ثالثة
أصناف من الفلفل للمزارعني عىل مدار السنوات
الثالث املقبلة.
ويتسم أحدها ،املعروف باسم ،Zlatna shipka
والذي أُطلق يف عام  ،2020بغلة أكرب بنسبة
ً
مقارنة باألصناف التقليدية .ويف عام
 7باملئة
 ،2021سيُطلق صنف من الفلفل يُعرف باسم
 Desislavaويتسم بغلة أكرب وبرتكيزات
عالية من البيتا كاروتني ،وبكمية مساوية لتلك
املوجودة يف الجزر .وهذا أمر مهم ،ألن تناول
كميات كبرية من البيتا كاروتني ،وهو ما تحوِّله
أجسامنا إىل فيتامني أ ،مسألة بالغة األهمية
ِّ
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تحديث�ات الوكالة ۱

أخبار

لصحة الجلد والعينني وكذلك المتالك نظام
مناعة قوي .وثمة صنف من الفلفل يُعرف باسم
 Tonikoسيُطلق يف عام  2022وسيتسم أيضا ً
بكميات مرتفعة من البيتا كاروتني.

بع َد مشاركتهم يف دورات الوكالة التدريبية
وبحوثها يف مجال استخدام التقنيات النووية
إلنتاج الغذاء املستدام وتحقيق أمن الغذاء (انظر
مربع األساس العلمي)

والقيمة الغذائية وتحمُّ ل الحرارة .ويستم ُّر رصد
هذه االختيارات عىل مدار بضعة أجيال ،وبع َد
ذلك يتم تطوير سالالت جديدة وأصناف جديدة
من النباتات.

وقال يانشو فالتشيف ،أحد املزارعني
املشاركني يف االختبارات التجريبية لربنامج
ُ
استثمرت
استيالد النباتات« :مثل كل مزارع،
الكثري من العناية والعمل لتوفري محصول
صحي وعايل الجودة .ونواجه العديد
من الصعوبات — ُّ
تغي املناخ وأمراض
الخرضوات ،والحرشات واآلفات — ولكن من
خالل هذه الربامج تم َّكنا من تحقيق غالت أكرب
وجودة أفضل يف محاصيلنا».

وقالت فاطمة سارسو ،مربِّية النباتات وأخصائية
علم وراثة النبات يف الشعبة املشرتكة بني الفاو
والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف األغذية
والزراعة« :سيستمر التعاون املثمر بني الوكالة
والفاو ومعهد ماريتسا لبحوث محاصيل
الخرضوات يف تطوير أصناف َّ
محسنة من الفلفل
والطماطم والبطاطس بغالت مرتفعة ،وتحسني
الجودة الغذائية والقدرة عىل التكيُّف مع ُّ
تغي
املناخ ،ما يعزز أمن الغذاء يف جميع أنحاء البلد».

وتُستخدم التقنيات النووية لترسيع عملية
النشوء الطبيعية ،وتظهر أصناف املحاصيل ذات
َّ
املحسنة.
الخصائص

وقال إيليا فالتشانوف ،وهو مزارع آخر مشارك
يف الربنامج« :بصفتي شابًّا يف أواخر العرشينات
من العمر ،أنا مهتم بالطعام الصحي والحياة
الصحية ،وبصفتي مزارعاً ،يمكنني توفري ذلك
باالستعانة باألصناف الجديدة»« .ويف الوقت
الحارض ،تُ َّ
فضل مثل هذه املنتجات يف األسواق
املحلية ،وخاصة من قبل الشباب ،الذين يبدون
اهتماما ً مشرتكا ً باألكل الصحي».
وما سبق ال يمثل إال أحدث الجهود التي
تبذلها الوكالة والفاو لدعم الزراعة يف بلغاريا.
وعىل مدى السنوات الخمسني املاضية ،طوَّر
متخصصون بلغاريون  76صنفا ً من املحاصيل

األساس العلمي
ما االستيالد الطفري؟
يعمل االستيالد الطفري من خالل استخدام
التكنولوجيات النووية مثل األشعة السينية أو
أشعة غاما الستحثاث تغيريات يف النباتات ابتغاء
تحسني املحاصيل .وتتعرض بذور أو خاليا
النبات لإلشعاع ،ويستعيد العلماء هذه النُّبَيْتات
أو البذور الطافرة الجديدة ويضعونها يف وسط
معقم لتنمو .وأثناء نمو النباتات ،يت ُّم رصدها
وانتقاؤها باالستناد إىل سمات مثل النمو واللون

ويوجد يف الوقت الحارض  18مرفقا ً للتشعيع
بأشعة غاما يف بلغاريا ،ما يسمح لهذا البلد
بمواصلة العمل من أجل توفري الغذاء املستدام
لالستهالك املحيل والحفاظ عىل الصادرات
القوية.
ويف مرافق التشعيع الوطنية ،يت ُّم َخ ْزن
السالالت واألصناف الطافرة التي ت َّم تطويرها
وتُظهر السمات املرغوبة يف بنك الجينات
الوطني ،الذي يض ُّم  60000عينة من البذور،
أو يف املؤسسات البحثية يف جميع أنحاء
البالد الستخدامها يف املستقبل .ومن خالل
برنامج الوكالة للتعاون التقني واملشاريع
املنسقة َّ
البحثية َّ
املنفذة يف بلغاريا عىل مدار
الخمسني سنة املاضية ،ت َّم إطالق  76صنفا ً
من املحاصيل .وهذه مسجَّ لة يف قاعدة بيانات
الفاو/الوكالة لألصناف الطافرة.

— بقلم كاريل ويليس

بدعم من الوكالة :صناعة الحزم اإلشعاعية اإللكرتونية يف الصني
تفتتح أكرب مرفق ملعالجة املياه العادمة يف العالم
بقدرة عىل املعالجة تبلغ  30مليون لرت من املياه
العادمة الصناعية يوميًّا ،افتُتح أكرب مرفق
ملعالجة املياه العادمة يف العالم باستخدام
تقنية الحزم اإللكرتونية يف الصني يف حزيران/
يونيه  .2020وستوفر عملية املعالجة ،التي
بنيت باستخدام التكنولوجيا التي نقلتها
الوكالة منذ عام  4.5 ،2010مليار لرت من املياه
العذبة سنويًّا — وهو ما يكفي إلرواء عطش
 100 000شخص كل عام.
وتستخدم محطة املعالجة ،التي تُ َّ
شغل من
داخل مصنع غوانهوا للغزل ،يف جنوب الصني،
وهو أكرب مستورد للغزل املمشط يف العالم،
تقنية الحزم اإللكرتونية ملعالجة املياه امللوثة
بمخلفات الصبغة الصناعية ،والتي ال يمكن
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تفكيك جزيئاتها باستخدام البكترييا أو املواد
الكيميائية .ويمكن ،باستخدام تقنية الحزم
اإللكرتونية ،أن تتحلل هذه الجزيئات الطويلة
واملعقدة يف مياه الرصف ،ويمكن إعادة
استخدام املياه املعالجة.
والصني هي أكرب منتج للمنسوجات يف العالم،
وتستخدم صناعة النسيج فيها ،بشكل
تقليدي ،املواد الكيميائية ملعالجة مياه الرصف
الصحي .ولكن مع السياسات الرامية إىل حماية
البيئة ،بدأت الصناعة تتحول إىل تقنية الحزم
اإللكرتونية ،التي توفر طريقة عالية الكفاءة
ورفيقة بالبيئة يف معالجة املياه العادمة.
وقال بوم سو هان ،اختصايص الكيمياء
اإلشعاعية يف الوكالة« :عاد ًة ما تُعالج هذه

املياه العادمة من خالل العمليات الكيميائية
التي تولد نفايات ثانوية .واملعالجة بالحزم
اإللكرتونية طريقة رفيقة بالبيئة وفعالة
من حيث التكلفة ملعالجة املياه العادمة،
ألنها تقترص الوقت الالزم املعالجة وتقلل
من تكلفة املواد الكيميائية ،وال ينتج عنها
نفايات ثانوية».
وبدأ األمر كله يف شكل مرشوع من مشاريع
التعاون التقني للوكالة يف عام  ،2012حيث
طوَّر العلماء الصينيون من خالله برنامجا ً
ملعالجة املياه العادمة باستخدام الحزم
إلكرتونية .وشمل الدعم الذي قدمته الوكالة
منحا ً دراسية يف املرافق القائمة يف بلدان
أخرى ،ودورة تدريبية وطنية ،ومشورة من
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أخبار

سبعة معجالت إلكرتونية تعالج املياه العادمة الناتجة عن الطباعة والصباغة يف مصنع كوانغهوا للغزل.

ض
الخ�وات ())MCVRI
الصورة من :معهد ماريتسا لبحوث محاصيل

الخرباء الزائرين ،الذين قدموا التوجيه بشأن
تطوير املشاريع.
وقال شيجون هي ،األستاذ يف معهد تكنولوجيا
الطاقة النووية والجديدة بجامعة تسينغهوا:
«لقد ذهبت يف منحة دراسية إىل املجر يف عام
 2013بدعم قدمّ ته الوكالة .وقد انعكس
أثر العمل الذي حظيت به يف مخترب دويل
ومشاركتي يف الدورات التدريبية انعكاسا ً
مبارشا ً عىل العمل الذي نقوم به حاليا ً هنا».
يف عام  ،2017أقيم مرفق تجريبي يف جينهوا،
وهي مدينة تقع عىل بعد  300كيلومرت جنوب
غرب شنغهاي ،بطاقة معالجة  1.5تبلغ
مليون لرت يوميًّا من املياه العادمة الصادرة
عن مصنع نسيج قريب .وبعد عامني من
إطالق هذا املرشوع التجريبي ،بدأ بناء محطة
معالجة املياه العادمة التجارية يف مصنع غزل
غوانهوا .وقامت بتشييد محطة معالجة املياه
الجديدة الجديدة رشكة تنمية التكنولوجيا
النووية ،التابعة لرشكة الطاقة النووية العامة
الصينية ،وتعالج أكثر من  30مليون لرت من
املياه العادمة يوميًّا من خالل تشغيل سبعة
معجِّ الت إلكرتونية .وقال دونغمنغ هو ،املدير
العام برشكة تنمية التكنولوجيا النووية« :يمكن
إعادة استخدام أكثر من  ٪70من املياه العادمة

التي تمر خالل هذه العملية ليستفاد منها يف
املصنع ،ارتفاعا ً من معدل إعادة االستخدام
السابق البالغ  .٪50ويعني ذلك أن الحاجة إىل
املياه من النهر القريب لتشغيل املصنع باتت
أقل ،مما يوفر  4.5مليار لرت من املياه كل عام».
ونُرش نجاح هذا املرشوع عىل نطاق واسع لدى
الصناعات األخرى يف الصني ،بهدف تنفيذ
التكنولوجيا ملعالجة كميات متزايدة من املياه
العادمة الناتجة عن النمو السكاني والتنمية
الصناعية والزراعية .وقال هيي« :لدينا كمية
كبرية من املياه العادمة التي ترصَّف يف الصني،
ومن الصعب معالجتها بالتقنيات التقليدية.
ولكن باستخدام الحزم اإللكرتونية ،يمكننا
تحسني معدل إعادة تدوير املياه العادمة بشكل
كبري ».وهناك مشاريع إيضاحية أخرى جارية
يف مقاطعات شينجيانغ وهوبي وقوانغيش.
وقال هيي« :نحن نعمل عىل تنفيذ تقنية الحزم
اإللكرتونية يف مجموعة متنوعة من الصناعات
املختلفة يف الصني».

كيفية العمل
تستهلك صناعة النسيج كميات هائلة من املياه
واملواد الكيميائية ،مثل األصباغ والنشويات

واألحماض واألمالح واملنظفات ،والتي
تُرصَّ ف كلها أثناء عملية اإلنتاج .وقال هان:
«يمكن لتقنيات اإلشعاع باستخدام تقنية
الحزم اإللكرتونية أن تحلل الكمية الكبرية
من امللوثات يف املياه العادمة وأن تزيل هذه
امللوثات املعقدة ».ويف هذه العملية ،يو ِّلد
معجِّ ل اإللكرتونات شعاعا ً إلكرتونيًّا قادرا ً
عىل تأيني جزيئات املاء ،وبالتايل يو ِّلد جذورا ً
نشطة تتفاعل مع امللوثات العضوية الضارة
املوجودة يف املياه العادمة .ثم تتح َّلل هذه
امللوثات وتصبح أشكاال ً كيميائية أبسط
ويسهل معالجتها بالطرق التقليدية.
وقال غاشو وولد ،الذي يدير مشاريع التعاون
التقني للوكالة يف الصني« :هذا املرشوع هو
مثال بارز عىل كيف يمكن ملقدار صغري من
الدعم األويل من برنامج التعاون التقني
للوكالة واملشاريع البحثية املنسقة أن يساهم
يف تحفيز ظهور صناعة مستدامة يف بلد ما.
والنتيجة هي عمليات صناعية أكثر نظافة
وكفاءة لها تأثريها االجتماعي واالقتصادي
الواضح عىل املستوى الوطني».

— بقلم كاريل ويليس
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منشورات

تغيُّ املناخ والقوى النووية لعام 2020

يقدم تحديثا ً للوضع الحايل للقوى النووية وآفاق مساهمتها ،جنبا ً إىل جنب مع مصادر الطاقة منخفضة الكربون
األخرى ،يف اسرتاتيجيات التخفيف الطموحة التي ستساعد العالم عىل الحد من ظاهرة االحرتار العاملي إىل  1.5درجة
مئوية بما يتماىش مع اتفاقية باريس لعام  .2016وما انفكت الوكالة ،منذ عام  ،2000تُصدر هذه املعلومات والتحليالت
بانتظام ،من أجل دعم الدول األعضاء التي تختار أن تدرج القوى النووية يف نظام الطاقة لديها وكذلك تلك التي تدرس
اسرتاتيجيات أخرى .ويركز منشور  2020عىل اإلمكانات الكبرية للطاقة النووية ،املدمجة يف نظام للطاقة منخفضة
الكربونة ،بغية املساهمة يف هدف التخفيف من حدة تغري املناخ املحدد بـ 1.5درجة مئوية ،والتحديات التي تحدق ببلوغ
هذا الهدف .ويجري استعراض لنظام الطاقة والعوامل املتعلقة بالسوق التي تؤثر عىل االنتقال إىل نظام للطاقة منخفضة
الكربون .ويوضح هذا اإلصدار أيضا ً التطورات الالزمة لتحقيق الزيادة الكبرية يف السعة املطلوبة إلزالة الكربون برسعة
عن نظام الطاقة العاملي بما يتماىش مع الحد من ظاهرة االحرتار العاملي إىل  1.5درجة مئوية.
منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب978-92-0-115020-2 :؛ الطبعة اإلنكليزية؛  28.00يورو؛ 2020

تكييف قطاع الطاقة مع تغري املناخ
يستكشف املجموعة املتنوعة من التأثريات عىل قطاع الطاقة الناتجة عن تغري املناخ التدريجي والظواهر الجوية املتطرفة،
والسبل املمكنة ملكافحتها .وتُستَكشف جمي ُع عنارص سلسلة اإلمداد :قاعدة املوارد ،واستخراج مصادر الطاقة املستنفدة
ونقلها ،وتوليد القوى ،ونقلها وتوزيعها .ويتضمن املنشور ثالث دراسات حالة لتقييم هشاشة قطاع الطاقة يف
األرجنتني وباكستان وسلوفينيا.
منشورات غري متسلسلة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب978-92-0-100919-7 :؛ الطبعة اإلنكليزية؛  40.00يورو؛ 2019

إرشادات حول التوليد املشرتك للطاقة النووية
يعطي مقدمة رسيعة عن املزايا والخربة والتخطيط املستقبيل لتنفيذ التوليد املشرتك للطاقة النووية .كما يسلط الضوء
عىل بعض املشاريع اإليضاحية التي وُضعت سابقا ً فيما يتعلق بالصناعات ،ووصف املفاهيم التقنية للمجمعات الصناعية
النووية املشرتكة .والغرض من املنشور هو أن يعود بالفائدة عىل املستخدمني يف األوساط األكاديمية والصناعية وكذلك
الوكاالت الحكومية واملؤسسات العامة التي تحتاج إىل معلومات أساسية عن جوانب مختلفة من استخدام الطاقة النووية
يف التوليد املشرتك.
العدد  NP-T-1.17من سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب:
978-92-0-104119-7؛ الطبعة اإلنكليزية؛  32.00يورو؛ 2019

للحصول عىل معلومات إضافية ،أو لطلب كتاب ،يُرجى االتصال على العنوان التالي :
Marketing and Sales Unit
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria
الربيد اإللكرتوني sales.publications@iaea.org :
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