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النفايات املشعة هي منَتج فرعي ال مفر منه عندما تُسَتخدم التكنولوجيات النووية 1 
إلنتاج الكهرباء ويف املامرسات املفيدة يف مجاالت الطب والزراعة والبحوث والصناعة.

خطوًة بخطوة: إدارة دورة عمر النفايات املشعة

وعندما يتجاوز النشاط اإلشعاعي للنفايات حًدا معيًنا، فإنَّ النفايات تقتيض أساليب خاصة 
للتخلص منها. ومن خالل البحث املكثَّف، تم وضع معايري ونُُهج من أجل االستعداد للتخلص 

من النفايات املشعة والترصف فيها بشكل مأمون وآمن.

وأثناء رحلة النفايات املشعة من نقطة توليدها إىل التخلص منها، تخضع هذه النفايات لعدد 
من الخطوات ملعالجتها متهيًدا للتخلص منها من أجل تحويلها إىل شكل مأمون ومستقر وطيِّع 

يتالءم مع نقلها وخزنها والتخلص منها.

)مصدر الصورة: ماغدالينا أبالنيدو ألكاال(
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تحديد الخصائص2 

م معلومات عن الخصائص الفيزيائية  تحديد الخصائص هو تقنية تقدِّ

والكيميائية واإلشعاعية للنفايات من أجل تحديد متطلبات األمان املناسبة 

وخيارات املعالجة املمكنة، وضامن االمتثال ملعايري الخزن والتخلص املقبولة. 

كام تُستخدم األشعة السينية وغريها من وسائل التصوير املقطعي لتأكيد 

وجود مواد خطرة أو مفردات محظورة أو للبحث عنها. 

املعالجة4 

تركِّز أنشطة املعالجة عىل تخفيض حجم النفايات، وإزالة النويدات املشعة 

من النفايات، كام تركِّز يف الكثري من األحيان عىل تغيري تكوينها الفيزيايئ 

والكيميايئ. وهناك تكنولوجيات ملعالجة النفايات السائلة والنفايات الصلبة 

عىل حد سواء.

املعالجة التمهيدية3 

تُحضِّ أنشطة املعالجة التمهيدية النفايات لتجهيزها وقد تشمل فرز 

أنواع مختلفة من النفايات وفصلها، وكذلك تخفيض حجمها أو تقطيعها 

لتحقيق املستوى األمثل من معالجتها والتخلص منها. وتخفِّض تقنيات 

إزالة التلوث حجم النفايات التي تتطلَّب املعالجة، وتقلِّل بالتايل تكاليف 

التخلص منها إىل أدىن حد.

التكييف5 

يضع التكييف النفايات يف شكل مأمون ومستقر وطيِّع لنقلها وخزنها 

والتخلص منها. واألشكال الشائعة من النفايات املكيَّفة للتخلص منها 

هي وضع النفايات املغلَّفة أو املصلَّبة يف اإلسمنت أو القار أو الزجاج. 

م تقنيات التكييف إلبطاء انطالق النويدات املشعة يف البيئة من  وتُصمَّ

حزمة النفايات التي يتم التخلص منها.

نظام اضمحالل النيوترونات الخاملة والنشطة التفاضيل )نظام PANDDATM(، نظام 

رصد أسطواين للقياس العايل االستبانة لطيف أشعة غاما 

)مصدر الصورة: رشكة Pajarito Scientific Corporation، الواليات املتحدة 

األمريكية(

آلة رضم فائق السطوانات النفايات الصلبة

)مصدر الصورة: رشكة Teollisuuden Voima Oyj، فنلندا(

صندوق الفرز لفصل النفايات

)مصدر الصورة: رشكة Dounreay Site Restoration املحدودة والهيئة النووية 

املعنية باإلخراج من الخدمة، اململكة املتحدة(

Sellafield تغليف كسوة وقود ماغنوكس باإلسمنت يف رشكة

)مصدر الصورة: رشكة Sellafield املحدودة، اململكة املتحدة(
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أعدَّ النص: شعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة

الخزن6 
يجب أن يتم خزن النفايات املعالَجة وغري املعالَجة بأسلوب مأمون وقابل 

لالسرتجاع ومضمون. وتعتمد متطلبات الخزن عىل نوع النفايات وميكن أن 

يكون الخزن قصري املدى ليك يتسنى اضمحالل اإلشعاعات، أو يكون بعيد 

املدى لحني نقل النفايات بشكل مأمون إىل موقع مناسب للتخلص منها.

ويلزم أن يكون يف جميع مرافق خزن النفايات نظام لرصد سالمة تعبئة 

النفايات من أجل ضامن أمان البيئة وحاميتها.

التخلص7 
يتوقَف خيار التخلص املناسب ودرجة العزل واالحتواء الالزمة عىل 

خصائص النفايات وطول الفرتة الزمنية التي تبقى فيها النفايات مشعة. 

ويجب إثبات مالءمة التخلص من النفايات يف مرفق معنيَّ من خالل بيان 

حالة األمان وتقييم األمان الداعم له يف املرفق.

مرفق لخزن النفايات الضعيفة اإلشعاع عىل املدى الطويل

)مصدر الصورة: الهيئة املركزية للنفايات املشعة، هولندا(

االستكشاف تحت األرض إلثبات جدوى التخلص الجيولوجي العميق من النفايات 

القوية اإلشعاع

)مصدر الصورة: رشكة Posiva Oy، فنلندا(

التخلص من النفايات الضعيفة اإلشعاع يف مركز دو لوب

)مصدر الصورة: الوكالة الوطنية للترصف يف النفايات املشعة، فرنسا(


