اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

مستقبل اليورانيوم كمصدر
مستدام للطاقة
ُ
بقلم ن َوا مايهيو

ُت َّ
عبأ الكعكة الصفراء في براميل
خاصة محكمة الغلق مصنوعة من
الصلب مماثلة في الحجم لبراميل
النفط .ويزن البرميل الواحد الممتلئ
ً
 350كيلوغراما على األكثر.
(الصورة من :دين كاملا/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

“يجب النظر إلى اليورانيوم
ً
باعتباره وقودا منخفض الكربون
يمكن أن يسهم في تحقيق
العديد من أهداف التنمية
المستدامة اليت وضعتها األمم
المتحدة والوفاء بالعديد من
االلتزامات المناخية”.

— هاريكريشنان تولسيداس ،مسؤول معني
بالشؤون االقتصادية يف جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا

ً
وفقا

للوكالة الدولية للطاقة ،يمكن أن يشهد
االستهالك العاليم من الطاقة زيادة تصل إىل
 ٪18حبلول عام  2030و ٪39حبلول عام  .2050وسزييد هذا
من الطلب على مصادر الطاقة املختلفة — بما يف ذلك
القوى النووية ،ومن َّثم اليورانيوم.
وقالت آدريني هانلي ،األخصائي�ة يف موارد اليورانيوم
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية« :مع بدء تشغيل
مفاعالت قوى جديدة وسحب مفاعالت أخرى من
اخلدمة ،سيكون احلفاظ على إمدادات اليورانيوم
عند مستوى مناسب وإدارته على النحو السليم
عنصرين حاسيم األهمية يف إمدادات الطاقة خالل
العقود املقبلة .ومن املتوقع أن َّ
يظل الوقود القائم على
ً
ً
ًّ
أساسيا وموثوقا للقوى النووية
اليورانيوم مصدرا
املنخفضة الكربون .وستتوقف كيفية استخدامنا لهذا
الوقود يف جانب كبري منها على استحداث تقني�ات
واسرتاتيجيات جديدة إلدارة املوارد على حنو مستدام».
وحىت يف ظل سين�اريو التوقعات املنخفضة الذي
وضعته الوكالة بشأن مستقبل القوى النووية —
والذي يشهد اخنفاض حصة الطاقة النووية من سوق
الطاقة ًّ
حاليا من نسبة  ٪11إىل نسبة  ٪6فقط حبلول
عام  — 2050فسوف تزداد قدرة توليد الطاقة النووية
بنسبة َّ .٪24أما سين�اريو احلالة املرتفعة فيشهد
تضاعف القوى النووية َّ
بمعدل  ،2.8وارتفاع حصة
الطاقة النووية من سوق الطاقة العاليم إىل نسبة
 ٪13.7حبلول عام .2050
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ومع بلوغ تكنولوجيات القوى النووية اجلديدة مرحلة
النضج ،بما ينطوي يف بعض احلاالت على احتي�اج كمية
أقل من اليورانيوم أو استخدام النفايات النووية احلالية
َّ
كوقود ،فإن الزيادة يف توليد القوى النووية لن تعين
بالضرورة زيادة بنفس النسبة يف الطلب على اليورانيوم
املستخرج .لكن من املتوقع أن يرتفع هذا الطلب على
أية حال.
فكيف ستليب الصناعة هذه الزيادة يف الطلب؟
يف حني توجد موارد كافية لليورانيوم يمكن الوصول
إليها باستخدام ممارسات التعدين احلالية لما
ال يقل عن  100عام ،فهناك حبوث جارية للوقوف على
أساليب أخرى الستغالل موارد اليورانيوم يف العالم.

استخراج اليورانيوم من البحر

َّ
يتمثل أحد هذه األساليب يف استخراج اليورانيوم من
مياه البحر ،اليت حتتوي على أكرث من أربعة مليارات
طن من اليورانيوم الذائب — وهو ما يفوق بكثري حجم
اإلمدادات اليت يمكن يف حدود التوقعات املعقولة ضمان
توفريها من أنشطة التعدين املضطلع بها يف اليابسة .كما
ً
ينطوي االستخراج من البحر أيضا على وعد بأن يكون
طريقة مراعية للبيئ�ة ومستدامة لتعزيز اإلمدادات
العاملية من اليورانيوم.
ُ
وي َع ُّد استخراج كميات يورانيوم قابلة لالستخدام من
مياه البحر أسهل من الناحية النظرية من استخراجه

اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
َّ
ويتكون اليورانيوم
من اخلام املوجود يف باطن األرض.
املوجود يف مياه البحر نتيجة لتفاعالت كيميائي�ة مطردة
بني الماء والصخور املحتوية على اليورانيوم .وعند أخذ
ُّ
كمية من اليورانيوم من مياه البحر ،ينض الماء نفس
ً
الحقا من الصخور لتحل َّ
محل الكمية املستخلصة.
الكمية
وسوف يعين جناح البحوث اجلارية يف هذا الصدد توفري
إمدادات يمكن اعتب�ارها غري محدودة من الناحية العملية.

بطريقة مستدامة .وقد تزايد االهتمام يف جميع أحناء
العالم باستخدام املفاعالت النمطية الصغرية ،بفضل
قدرتها على توليد القوى على حنو مرن ألغراض طائفة
أوسع من االستخدامات والتطبيقات .ومن املزايا اليت
َّ
تكفلها املفاعالت النمطية الصغرية أنها — حبسب
َّ
التكنولوجيا املستخدمة — يمكن أن تتطلب كمية أقل
من اليورانيوم لتوليد نفس القدر من القوى.

وتنطوي األساليب اليت جيري تطويرها الستخراج
اليورانيوم من مياه البحر على استخدام ألياف مصنوعة
من البويل إيثيلني ،وهو نوع شائع من املواد البالستيكية،
بعد غمسها يف أحد أكسيمات األميدات ،وهي مواد
جتتذب ثاين أكسيد اليورانيوم وتربطه باأللياف .وحتتوي
مياه البحر على اليورانيوم بنسبة ثالثة مليغرامات يف ِّ
كل
مرت مكعب من الماء ،أو ما يعادل حبة ملح ِّ
لكل لرت .وبعد
حنو شهر من النقع يف مياه البحر ،يمكن للعلماء أن يقوموا
بسحب األلياف ومعاجلتها باستخدام حامض يلتقط
اليورانيوم ويجعل األلياف مناسبة إلعادة االستخدام.
َّ
ورغم أن هذا األسلوب خيضع للدراسة البحثي�ة منذ
ً
عقود ،فلم تثبت بعد جدوى استخدامه ًّ
جتاريا نظرا

ويمكن أن يؤدي نشر املفاعالت النمطية الصغرية على
نطاق واسع إىل تغيُّ كبري يف كمية الطلب وإمكاني�ة التنبؤ
بالسوق .ويف الوقت الراهن ،يليب قطاع الصناعة الطلب
الثابت من املفاعالت الكبرية ،واليت ختتلف احتي�اجاتها
من اإلمدادات عن احتي�اجات املفاعالت الصغرية.
َّ
وقالت هانلي إنه باإلضافة إىل استكشاف تكنولوجيات
جديدة للحصول على املزيد من اليورانيوم ،فسوف
يتعني على قطاع صناعة الطاقة النووية دراسة
َّ
املمارسات املتبعة يف إدارة املوارد من أجل ضمان
االستدامة .وقد عملت الوكالة مع جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا يف السنوات األخرية من أجل التصدي
للمسائل املتعلقة بإدارة املوارد ،بما يف ذلك اجلدوى
االجتماعية واالقتصادية وقابلية التنفيذ من الناحية
التكنولوجية والثقة يف التقديرات.

الخنفاض سعر اليورانيوم ووفرة اإلمدادات الواردة من
املناجم التقليدية .وخالل السنوات اخلمس الماضية،
اخنفضت تكلفة استخراج اليورانيوم من البحر بواقع
ً
ًّ
أمريكيا للكيلوغرام الواحد.
أربعة دوالرات إىل  440دوالرا
ً
لكن ال يزال يتعني أن ينخفض السعر كثريا حىت يكون
هذا األسلوب قابال لالستخدام على نطاق جتاري.

استخدام اليورانيوم بكفاءة أكرب

َّ
تتسم الكفاءة يف استخدام اليورانيوم وإدارته بنفس
مستوى األهمية الذي يتسم به احلصول على اليورانيوم

وقال هاريكريشنان تولسيداس ،وهو مسؤول معين
بالشؤون االقتصادية يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية
ً
ألوروبا« :جيب النظر إىل اليورانيوم باعتب�اره وقودا
منخفض الكربون يمكن أن يسهم يف حتقيق العديد من
أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة
والوفاء بالعديد من االلزتامات املناخية .وسيكون
للتكنولوجيات اجلديدة دور حاسم يف جعل إنت�اج
ً
اليورانيوم مستداما».

تحتوي مياه البحر على كمية يورانيوم
أكبر من الكمية اليت تحتوي عليها
جميع المستودعات الموجودة على
اليابسة مجتمعة ،ولكن استخراج هذا
ً
اليورانيوم ليس مجديا من الناحية
االقتصادية في الوقت الحالي.

ِّ
الذرية ،حزيران/يوني�ه 25 | 2018
مجلة الوكالة الدولية للطاقة

