تحديث�ات الوكالة :األخبار

دعم عدم االنتشار النووي :غانا ِّ
تحول مفاعل البحوث لديها من وقود
اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء
استكملت غانا بنجاح عملية حتويل مفاعل
البحوث الوحيد املوجود لديها من استخدام وقود
اليورانيوم الشديد اإلثراء إىل وقود اليورانيوم
الضعيف اإلثراء وذلك يف إطار مشروع دويل
تدعمه الوكالة للمساعدة على التقليل من
خماطر االنتشار املرتبطة بوقود اليورانيوم
الشديد اإلثراء.
واليورانيوم الشديد اإلثراء هو مك ِّون يمكن
استخدامه يف إنتاج جهاز نووي لغرض
ويضطلع منذ عام 1978
االستخدامات اإليذائيةُ ،
بأنشطة وطنية ودولية عديدة من أجل حتويل
مفاعالت البحوث واالختبار من استخدام وقود
اليورانيوم الشديد اإلثراء إىل وقود اليورانيوم
الضعيف اإلثراء ،بهدف التقليل إىل أدنى ح ٍّد
ممكن من االستخدامات املدنية لليورانيوم الشديد
اإلثراء والتخ ُّلص منها تماماً يف نهاية املطاف.

إعادة وقود اليورانيوم الشديد
اإلثراء إىل الصين

استكمل األسبوع املاضي هذا املشروع الذي امت َّد
ُ
لفترة ثالث سنوات وشاركت فيه ك ٌّل من هيئة
الطاقة الذ ِّرية يف غانا ،والهيئة الصينية للطاقة
الذ ِّرية ،واإلدارة الوطنية لألمن النووي التابعة
لوزارة الطاقة يف الواليات املتحدة باإلضافة إىل
الوكالة .وأصبحت غانا أ َّول بلد من بين خمسة
بلدان تشغِّل مفاعالت مصدرية نيوترونية مصغَّرة
مو َّردة من الصين ينجح يف حتويل املفاعل
املوجود لديه وإعادة قلب املفاعل الذي يستخدم
اليورانيوم املش َّعع الشديد اإلثراء إىل الصين.

وقال كوامي آبوه ،مدير املشروع لدى هيئة
الطاقة الذ ِّرية يف غانا“ :من خالل هذا العمل
الرائد برهنت غانا على جدوى حتويل املفاعالت
املصدرية النيوترونية املصغَّرة خارج الصين”.
ال“ :ونأمل يف أن يكون من املمكن
وأضاف قائ ً
تطبيق نموذجنا للتحويل واإلعادة إىل بلد املنشأ
يف عمليات مشابهة يف بلدان أخرى تشغِّل مرافق
من هذا النوع”.

ويقلِّل التحويل من اليورانيوم الشديد اإلثراء إىل
مما
اليورانيوم الضعيف اإلثراء مستوى اإلثراء َّ
يزيد على  90يف املائة من اليورانيوم إىل أق ِّل من
 20يف املائة ،دون التأثير على قدرات املفاعل
البحثية .ومن َث َّم ما زالت هيئة الطاقة الذ ِّرية يف
غانا قادرة على مواصلة البحوث العلمية والتعليم
والتدريب والتطبيقات الصناعية باالستناد إىل
املرافق النووية بعد التحويل.

وقال كريستوف كزيري ،مدير شعبة دورة الوقود
النووي وتكنولوجيا النفايات يف الوكالة“ :لقد
كان ضمان استدامة تشغيل املفاعل املصدري
النيوتروين املصغَّر عنصراً رئيسيًّا يف جناح هذا

هذه املرافق يف املقام األول ألغراض التعليم
والتدريب.

ال“ :وتق ِّدم هذه التجربة
املشروع ”.وأضاف قائ ً
مثاال ج َّيداً على التعاون الدويل من أجل تعزيز
ً
العلوم النووية والتدريب العملي مع التص ِّدي
يف الوقت نفسه للشواغل املتعلقة بعدم االنتشار
وتوفير بناء القدرات”.
وبغية ضمان النجاح يف نقل املعارف
ُ
ملشاريع التحويل يف املستقبلُ ،ش ِّيد نموذج
باحلجم الطبيعي لوعاء املفاعل املصدري
النيوتروين املصغَّر لتدريب املشغِّلين يف مرفق
مفاعل البحوث  .GHARR-1وجرى تطوير هذا
النموذج بعد ذلك إىل مركز شامل للتدريب على
إزالة قلوب املفاعالت املصدرية النيوترونية
املصغَّرة ،وهو متاح لتدريب املشغِّلين من
البلدان األخرى التي لديها هذا النوع من
املفاعالت .وقال ديف هويزينغا ،نائب املدير
باإلنابة لشؤون عدم االنتشار النووي الدفاعي
يف اإلدارة الوطنية لألمن النووي“ :تدعم
اإلدارة الوطنية لألمن النووي بش َّدة مفهوم
مركز التدريب على إزالة قلوب املفاعالت.
فهذا يساعد على استغالل اخلبرات املكتسبة
من املشروع الرائد يف غانا ويتيح إمكانية
التدريب الشامل ملشغِّلي املفاعالت املصدرية
النيوترونية املصغَّرة الذين يواجهون حت ِّديات
مشابهة يف املستقبل”.
وعقد اجتماعان يف صيف عام 2017
ُ
الستخالص الدروس املستفادة من تنفيذ
املشروع — والتي يمكن أن تكون مفيدة
للمفاعالت األخرى التي تسعى إىل التح ُّول إىل
وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء .وقال ليكسين
شين ،نائب املدير العام للهيئة الصينية للطاقة
الذ ِّرية“ :سوف تشكِّل نتائج هذين االجتماعين
نموذج غانا وتدعم االضطالع بعمليات
َ
مشابهة يف املستقبل”.

املفاعالت املصدرية النيوترونية
َّ
املصممة يف الصين
املصغرة
َّ

كانت مفاعالت البحوث من نمط املفاعالت
وتصنع
املصدرية النيوترونية املصغَّرة ُتص َّمم ُ
من قبل املعهد الصيني للطاقة الذ ِّرية ،وكان
التصميم األصلي ذا قلب مدمج يولِّد قوى
حرارية تبلغ  30كيلوواط ويحتوى على نحو
كيلوغرام واحد من اليورانيوم الشديد اإلثراء
بنسبة  90يف املائة.

وتوجد تسعة من مرافق املفاعالت املصدرية
النيوترونية املصغَّرة املص َّممة يف الصين:
أربعة مرافق يف الصين — ت َّم حتويل أحدها
إىل استخدام وقود اليورانيوم الضعيف
اإلثراء — ومرفق واحد يف كلٍّ من إيران
وتستخدم
وباكستان وسوريا وغانا ونيجيرياُ .

وبموجب االلتزام الذي قطعته احلكومة
الصينية ،اضطلعت الهيئة الصينية للطاقة
الذ ِّرية بمسؤولية حتويل مرافق املفاعالت
املصدرية النيوترونية املص َّغرة ،أو ًال يف
النموذج األويل املوجود يف الصينُ ،ث َّم بالعمل
مع هيئة الطاقة الذ ِّرية يف غانا من أجل
إتمام حتويل املفاعل  GHARR-1واسترداد
اليورانيوم الشديد اإلثراء.

املساعدة املق َّدمة من الوكالة

بدأت الوكالة تعاونها مع األوساط املعنية
باملفاعالت املصدرية النيوترونية املصغَّرة
منسق
يف عام  2006يف إطار مشروع بحثي َّ
للوقوف على اجلدوى التقنية لتحويل تلك
املفاعالت إىل استخدام وقود اليورانيوم
الضعيف اإلثراء.
وبناء على طلب غانا يف عام  2014للمساعدة
ً
يف توفير قلب مفاعل يستخدم اليورانيوم
الضعيف اإلثراء الستخدامه يف مرفق GHARR-1
قسم مفاعالت البحوث التابع للوكالة
لديها ،ق َّدم ُ
الدعم الالزم للتحويل واإلزالة ،وأوفد بعثات
َ
استعراض إىل مفاعل البحوث GHARR-1
انصب
َّ
تركيزها على األمان ،وق َّدم التدريب للرقابيين
بشأن ترخيص البراميل ،وع َقد حلقات عمل بشأن
أمن النقل.
وقد طلبت سوريا ونيجيريا أيضاً مساعدة
قلب ْي املفاعلين
الوكالة يف حتويل وإزالة َ
املوجودين لديهما اللذين يعمالن باليورانيوم
الشديد اإلثراء .ومن املق َّرر االنتهاء من املشروع
النيجيري يف عام .2018
ويف بيجين ،التي وصل إليها ت ًّوا وقود اليورانيوم
الشديد اإلثراء ،مثَّلت السيدة ماري أليس هايوارد،
نائبة املدير العام ورئيسة إدارة الشؤون اإلدارية،
الوكالة يف الفعالية التي َّ
نظمتها السلطات
الصينية اليوم بمناسبة إعادة اليورانيوم الشديد
اإلثراء .وقالت السيدة هايوارد“ :لقد ُس َّرت الوكالة
بتقديم الدعم إىل دولها األعضاء فيما يتعلق
بتحويل املفاعل املصدري النيوتروين املصغَّر
يف غانا وإعادة وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء
وي َع ُّد هذا املشروع عالمة بارزة
إىل الصينُ .
يف املسعى األوسع نطاقاً املتمثِّل يف التقليل
إىل أدنى ح ٍّد ممكن من استخدام اليورانيوم
الشديد اإلثراء يف املرافق املدنية مع ضمان
استمرار إمكانية االستفادة من القدرات البحثية
والتدريبية يف اجملال النووي”.

— بقلم ساندور توتزر
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