الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة

نحو َ
أجل طويل :محطات القوى النووية
َّ
يمكن أن تمد أعمارها
بالواليات المتحدة
ً
التشغيلية إلى  80سنة
بقلم يم فواز-هوبر

محطة ُسري للقوى النووية كانت
َ
َّ
أولى المحطات اليت بلغت الهيئة
الرقابية النووية بالواليات المتحدة
عن عزمها تقديم طلب تجديد
الحق للرخصة.
(الصورة من :معهد الطاقة النووية)

ٌ
“إذا ما ُمنح تجديد الحق
ُ
وسمح لمحطات القوى النووية
ً
َّ
أن تعمل لمدة  80سنة ،فقد
ُ
تشهد هيئة الرقابة النووية
ً
ً
اهتماما متناميا من جانب
مرافق أخرى ”.
— ألين هيسر ،كبير املستشارين
التقنيين لشؤون إدارة التقادم
ألغراض جتديد التراخيص يف الهيئة
الرقابية النووية

العقدان األخيران اهتماماً متنامياً بتمديد
شهد
عمر تشغيل حمطات القوى النووية.
فتمديد عمر حمطة نووية ُّ
أقل تكلف ًة من بناء حمطة
جند أن
ا
ي
جتار
ا
جمدي
جديدة ،وحيثما كان األمر
ًّ
ً
ُ
العديد من مشغِّلي حمطات القوى النووية بالواليات
املتحدة يسعون إىل جتديد التراخيص .وهذا يساعد
على جت ُّنب نقص اإلمداد ودعم البلد يف خفض
االنبعاثات الكربونية.
وتقول ماريا كورسنيك ،الرئيسة والرئيسة التنفيذية
ملعهد الطاقة النووية“ :من امله ِّم ج ًّدا بالنسبة لنا
كمجتمع عاملي أن نهت َّم بكيفية إنتاج الكهرباء”.
وتضيف قائلة“ :يمكنك إنتاج كهرباء ذات طبيعة
ِّ
متقطعة ،مثل الرياح والطاقة الشمسية ،ولكن سوف
حتتاج أيضاً إىل إمدادات طاقة أساسية على مدار
الساعة طوال أيام السنة تتَّسم بأ َّنها رفيقة بالبيئة،
وهذا بالضبط ما حت ِّققه الطاقة النووية”.
وتصدر الهيئة الرقابية النووية بالواليات املتحدة
تراخيص حملطات القوى النووية تتيح تشغيلها ملدَّة
تصل إىل  40عاماً وتسمح بتجديد تلك التراخيص
ملدَّة تصل إىل  20عاماً بموجب ك ِّل طلب جتديد،
ستدار على نحو مالئم
ما دام املشغِّلون يثبتون أنَّه ُ
التقادم املترتِّبة على هياكل ومك ِّونات مع َّينة من
آثار
ُ
حمطة القوى النووية.
وقد ج َّددت نحو  90يف املائة من حمطات القوى
النووية األمريكية تراخيصها مرة واحدة ،حيث مدَّدت
بيد أنَّ احملطات التي ُم ِّدد لها،
تشغيلها إىل  60عاماًَ .
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يف معظمها ،ستصل قريباً إىل نهاية فترة  60عاماً.
وإذا ما تو َّقف تشغيل تلك احملطات أو مل حتلَّ حم َّلها
حمطات جديدة ،فإنَّ النسبة املئوية للطاقة املو َّلدة
من الطاقة النووية ستنخفض .ويمت ُّد التجديد الالحق
لتشغيل حمطة ما من  60إىل  80عاماً .ويم ُّد التجديد
الالحق عمر تشغيل احملطة من  60إىل  80عاماً.
وتو ِّفر الطاقة النووية  20يف املائة من إمدادات
الكهرباء يف الواليات املتحدة وأكثر من  60يف املائة
من توليد الطاقة دون انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
ومن املتو َّقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء بأكثر من
 30يف املائة بحلول عام .2035
وبغية احلصول على جتديد الترخيص ،يتع َّين على
ُ
حمطة القوى النووية أن تق ِّدم للهيئة الرقابية
لتقادم احملطة،
النووية تقييماً للجوانب التقنية
ُ
أي مسائل بطريقة
وأن تب ِّين كيف سيت ُّم التعامل مع ِّ
مأمونة .ويشمل ذلك استعراض معادن النظام،
واللّحامات واألنابيب ،واخلرسانة ،والكوابل
الكهربائية ،وأوعية ضغط املفاعل .ويجب على
احملطة أيضاً تقييم التأثير احملتمل على البيئة،
على افتراض تشغيل احملطة مل َّدة  20سن ًة إضافي ًة.
وتتحقَّق الهيئة الرقابية النووية من تلك التقييمات
من خالل عمليات التفتيش واملراجعة ،ويمكن أن
تستغرق عملية استعراض طلبات جتديد التراخيص
فترة تتراوح بين  22و 30شهراً.
وهنا تقول كورسنيك“ :يف البداية ،كان استكمال
االستعراض الذي جتريه الهيئة الرقابية النووية

الطاقة النووية من أجل مستقبل ينعم بطاقة نظيفة

“وأما اآلن وبعد
يستغرق سنوات ”.وتضيف قائلةَّ :
فهم هذه العملية بشكل أفضل فإنَّنا ننجزها خالل
أق ِّل من عامين .وبالنسبة للتجديد الالحق للترخيص،
سنقوم على األرجح بخفض فترة إجناز تلك العملية
إىل  18شهراً”.
أي جتديدات الحقة للترخيص
ويف حين مل تكن هناك ُّ
حتى اآلن ،فقد أعربت ثالث حمطات قوى نووية
تقديم طلب ملثل هذا التجديد.
بالفعل عن ن ِّيتها
َ
ويقول ألين هيسر ،كبير املستشارين التقنيين لشؤون
إدارة التقادم ألغراض جتديد التراخيص يف الهيئة
وسمح
جتديد
الرقابية النووية“ :إذا ما ُمنح
ٌ
ٌ
الحق ُ
حملطات القوى النووية أن تعمل ملدة  80سن ًة ،فقد
تشهد هيئ ُة الرقابة النووية اهتماماً متنامياً من
جانب مرافق أخرى .وقد شهدت الهيئ ُة الرقابي ُة
ال عندما ت َّم منح رخص التجديد
النووية اجتاهاً مماث ً
األصلية يف ”.2000

مواجهة حت ِّديات احلكومة واألسواق

تنزع غالبية سياسات حكومة الواليات املتحدة
إىل استخدام الطاقة املتجدِّدة على حساب الطاقة
فإن األسواق ال تق ِّدر كلَّ
النووية ،ووفقاً لكورسنيك َّ
السمات التي تتم َّيز بها احملطات النووية .وقد ت َّم
إغالق ثالث حمطات خالل األعوام الستة املاضية
قبل انتهاء رخصها األصلية ألنَّها مل تتم َّكن من أن
تكسب ما يكفي من األموال يف السوق احلالية .وترى
كورسنيك أنَّه يجب حتسين األسواق بحيث تق ِّدر قيمة
منتجات الطاقة النووية ،وهي منتجات تشمل الهواء
النظيف والطاقة املتواصلة على مدار الساعة وفترة
تشغيل مستم َّرة مل َّدة ال تقلُّ عن  18شهراً قبل احلاجة
إلعادة تزويدها بالوقود .ومن شأن االعتراف الكامل
يحول دون اإلغالق املب ِّكر للمزيد
بهذه املنافع أن ُ
من احملطات.

المرأة في المجال النووي
ماريا كورسنيك

رئيسة ورئيسة تنفيذية في معهد الطاقة النووية

تهدف السيدة كورسنيك ،استناداً إىل خبرتها يف جمال
الهندسة وخبرتها العملية يف جمال تشغيل املفاعالت
ومعرفتها املتع ِّمقة بسياسات الطاقة واملسائل
الرقابية ،إىل زيادة فهم صانعي القرار واجلمهور
بالفوائد االقتصادية والبيئية املتأتِّية من الطاقة
النووية .وقبل أن تلتحق السيدة كورسنيك بمعهد
الطاقة النووية ،تب َّوأت منصب كبيرة نائب الرئيس
األول للعمليات الشمالية الشرقية يف شركة إكسيلون
ومنصب كبيرة املسؤولين النوويين وكبيرة املسؤولين التنفيذيين باإلنابة يف
جمموعة  .Constellation Energy Nuclear Groupوقد بدأت حياتها املهنية لدى
جمموعة  Constellationيف  1986وتب َّوأت مناصب ذات مسؤوليات متزايدة ،منها
منصب مهندسة ومش ِّغلة ومديرة ونائبة رئيس املوقع ونائبة رئيس املؤسسة وكبيرة
املسؤولين النوويين.
عضوة يف رابطة العامالت يف اجملال النووي
“إنني أشعر بفخر َّ
َّ
ألن كنت
ً
ملدة تتجاوز العقد ،وهي منظمة َّ
تتألف من أكثر من  25 000عضو من
َّ
ي
 107بلدانَّ .
يتخصصن
إن العضوات برابطة العامالت يف اجملال النوو
َّ
يف كلِّ ميادين الصناعة النووية بما يشمل مرافق الطاقة األساسية وشركات
تصميم املفاعالت واجلامعات واخملتبرات والوكاالت احلكومية ويستندن
إىل شغفهن بهذه الصناعة من أجل ترويج العلوم والتكنولوجيا النووية ”.
وتقول كورسنيك“ :نحن نرغب أساساً بشبكة كهرباء
تمتلك طائف ًة من تكنولوجيات التوليد وتق ِّدر على نحو
مالئم ،السمات اجلوهرية لك ِّل تكنولوجيا واملنافع
التي تق ِّدمها للمجتمع”.

الذرية والتشغيل الطويل َ
الوكالة الدولية للطاقة ِّ
األجل
لقد استفادت الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية من دعم الهيئة الرقابية النووية يف أنشطتها اخلاصة بالتشغيل الطويل
األجل .وكانت الهيئة الرقابية النووية من أوائل املم ِّولين واملشاركين النشطين يف برنامج الدروس الدولية العامة
التقادم التابع للوكالة ،والذي استند إىل املعلومات التقنية املستقاة من تقرير الهيئة الرقابية
املستفادة يف جمال
ُ
التقادم بوصفه نقطة االنطالق .وقد أضافت سائر الدول
النووية بشأن الدروس الدولية العامة املستفادة يف جمال
ُ
األعضاء يف الوكالة بيانات بشأن حمطات القوى النووية اخلاصة بها إىل معلومات الواليات املتحدة ،بما يشمل
معلومات حول تصاميم مفاعالت املاء الثقيل املضغوط.
ال يف أنشطة الوكالة األخرى املتصلة بالتشغيل الطويل األجل ،بما يف
والواليات املتحدة األمريكية
مشارك ف َّع ٌ
ٌ
التقادم والتشغيل الطويل األجل وتنظيم حلقات تدريبية بشأن التشغيل الطويل
إدارة
بشأن
ذلك صياغة أدلة األمان
ُ
ِ
توفير اخلبرات خالل بعثات جوانب
وتواصل الواليات املتحدة
األجل لفائدة الرقابيين الدوليين واحملطات الدولية.
َ
األجل إىل دول يف أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية.
األمان املتعلقة بالتشغيل الطويل َ
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