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تعزيز األمان واألمن يف نقل الوقود املسته َلك
يف اململكة املتحدة
بقلم نتالي ميخائيلوفا

يجري نقل الوقود املسته َلك يف
براميل مصمَّ مة خصيصا ً بهدف
حماية الناس من املحتويات
املشعَّ ة املعبَّأة فيها ،وأيضا ً بحيث
تصمد عند وقوع أي حوادث
تترسب منها
نقل عنيفة دون أن
َّ
كميات ذات شأن.

(الصورة من :ش�كة الخدمات النووية الدولية)

يتَّسم

الوقود النووي املسته َلك بمستوى مرتفع
من النشاط اإلشعاعي ،ويمكن أن يش ِّكل
أثناء نقله هدفا ً محتمالً للرسقة أو التخريب .ولهذا
َّ
السببَّ ،
فإن نقل الوقود املسته َلك بني املرافق يتطلب
َّ
ً
تخطيطا ً دقيقا ،كما يتطلب تنفيذ تدابري عديدة متصلة
باألمان واألمن.

“يتعيَّ علينا أن نواصل تنفيذ
عمليات النقل باالمتثال
للمعايري والتواصل عىل نحو
ٍ
واف بشأن األنشطة التي
نقوم بها واألسباب التي
تجعل هذه األنشطة مأمونة”.
— جون مولكيرن ،األمين العام،
المعهد العالمي للنقل النووي

ويف اململكة املتحدة ،التي لديها  15مفاعالً للقوى
النووية ،فعىل مدى عدَّة عقود مضت ،تتوىل رشكات
متخصصة نقل الوقود املسته َلك بطريقة مأمونة
وآمنة ،سواء يف داخل البالد أو من خارجها ،وبلغ
مجموع املسافات املقطوعة يف عمليات نقل الوقود التي
اضطلعت بها هذه الرشكات  19مليون كيلومرت .وتقول
الجهات الفاعلة يف هذا القطاع َّ
إن وجود إطار رقابي
قوي والتواصل الفعال فيما بني الجهات املعنية كانا
عاملني رئيسني يف نجاحها.
ويف اململكة املتحدة ،تجري عمليات شحن الوقود
املسته َلك بصورة منتظمة :حيث تشهد البالد نقل شحنة
من الوقود املسته َلك يف إحدى مناطقها مرة ك َّل أسبوع
تقريباً .وكان معظم الوقود املسته َلك الناتج عن مفاعالت
القوى ،وما يزال ،يُنقل إىل مرفق سيالفيلد يف كومربيا
بإنكلرتا .وتضطلع رشكة «دايركت ريل سريفسز»
بجانب كبري من عمليات نقل الوقود املسته َلك ،وهي
تعمل يف مجال نقل املواد النووية منذ عام  1995دون
وقوع أي حوادث تنطوي عىل انبعاث إشعاعي.
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وقال جون مولكرين ،األمني العام للمعهد العاملي
للنقل النووي ،وهو منظمة شبكية ِّ
تعب عن املصالح
الجماعية لقطاع نقل املواد النوويةَّ :
«إن لدينا ما يلزم
من القدرات والبنية األساسية لضمان األمان واألمن
يف نقل الوقود املسته َلك .واألهم من ذلك هو َّ
أن لدينا
خربات تمت ُّد عىل مدى عقود مضت .وتحظى هذه
الخربات بقيمة خاصة يف سياق البلدان التي تستهلُّ
برامج للقوى النووية ومن ث َّم تتطلع إىل إنشاء نظم
النقل الالزمة لذلك».

إرساء إطار سليم للنقل الفعَّ ال
واملحافظة عليه
تساعد الوكالة البلدان عىل وضع االسرتاتيجيات
وتنفيذها يف مجال النقل باالمتثال ملعايري األمان ذات
الصلة الصادرة عن الوكالة .وقد اعتُمدت متطلبات
األمان املحدَّدة املنصوص عليها يف الئحة النقل املأمون
للمواد املشعَّ ة (العدد  SSR-6من سلسلة معايري األمان
الصادرة عن الوكالة (الصيغة َّ
املنقحة  ))Rev.1من
ُّ
يخص النقل عن
منظمة الطريان املدني الدويل فيما
ُّ
يخص
طريق الجو ،ومن املنظمة البحرية الدولية فيما
الشحن البحري ،ومن السلطات الرقابية الوطنية
ُّ
املعنية فيما
يخص النقل الربي — سواء عرب الطرق
الربية أو عرب السكك الحديدية.
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وتشمل املتطلبات املنصوص عليها يف العدد SSR-6
(الصيغة َّ
املنقحة  ،)Rev.1املنشور يف عام ،2018
مستويات النشاط اإلشعاعي وتصنيف املواد املشعَّ ة،
وتعريف أنواع العبوات وتحديد املحتويات املسموح
بها لك ِّل نوع ،وأداء تصميم العبوات ومعايري االختبار
ُّ
يخص ك َّل نوع من أنواع
املعمول بها لك ِّل نوع .وفيما
العبوات ،يع ِّرف املنشور متطلبات موافقة السلطات
الرقابية الوطنية عىل التصميم قبل االستخدام وبصورة
دورية بعد ذلك؛ وتوثيق العبوات ووضع البطاقات
عليها ووسمها؛ والحدود القصوى لدرجة حرارة سطح
العبوة الخارجي واإلشعاع والتلوث؛ والحدود القصوى
للكميات املشحونة؛ والتدريب.
وتستند املتطلبات املتعلقة بالتعبئة إىل مستوى الخطر
َّ
ُّ
يخص
املتوخى احتواؤها .وفيما
الذي تنطوي عليه املواد
املواد املشعَّ ة العالية األخطار ،مثل الوقود املسته َلك،
يتعيَّ أن تمتثل العبوات املستعملة للمتطلبات املنصوص
عليها بشأن تصميم العبوات وأدائها حتى تتحمَّ ل حوادث
النقل العنيفة التي تنطوي عىل التصادم والحريق دون
أن يرتتب عىل وقوعها انبعاث كميات ذات شأن من
محتويات العبوات .ويجري التح ُّقق من ذلك االمتثال عن
طريق إجراء اختبارات صارمة للمواد يف ظروف متنوعة.
وعىل سبيل املثال ،فقد أجرت رشكة الوقود النووي
الربيطانية املحدودة سلسلة من العروض اإليضاحية
القائمة عىل محاكاة حوادث تنطوي عىل اصطدام قطار
بربميل وقود مستهلك برسعة تبلغ نحو  160كم/ساعة.
ولم يتعرض الربميل ألرضار تُذكر ،وهو ما يوضح كونه
عبوة مأمونة (انظر مربع العلوم).
وقال السيد مولكرين إنَّه «من الجوانب املهمة األخرى يف
مجال النقل كيفية طمأنة املجتمعات املحلية التي تُنقل
هذه املواد بالقرب منها بأنَّها مأمونة وآمنة .فكثريا ً ما
تنشأ شواغل لدى الناس فور رؤيتهم الرباميل» .فعىل
سبيل املثال ،تعقد رشكة الخدمات النووية الدولية،
وهي رشكة تعمل يف مجال الترصُّ ف يف الوقود النووي

ونقله ،اجتماعات منتظمة مع املجتمعات املحلية
والجهات املعنية يف بلدة بارو-إن-فرينس ،وهي ميناء
يف شمال انكلرتا يربطه بموقع سيالفيلد خط سكة
حديد مبارش ،وذلك ملناقشة املواد التي تنقلها الرشكة
يف املقاطعة وحول العالم ،وكيف تضمن َّ
أن هذه املواد
مأمونة وآمنة.
وينطوي نقل املواد الخطرة أيضا ً عىل منع وقوع
أعمال رسقة أو تخريب محتملة ،وهو ما يتطلب توفري
القدر املناسب من الحماية املادية ،ال من خالل تصميم
الحاويات فحسب ،وإنما أيضا ً من خالل إرساء اإلجراءات
األمنية ذات الصلة .وتساعد الوكالة البلدان ،بنا ًء عىل
طلبها ،يف إرساء نظم الحماية املادية وصونها ،بما يف
ذلك من خالل تقديم الدعم يف صياغة لوائح أمن النقل
وإجراء تمارين أمن النقل .والغرض من هذه التمارين
هو الوقوف عىل أي مواطن ضعف محتملة يف نظام أمن
النقل وإدخال أيِّ تعديالت الزمة.

التخطيط للمستقبل
يقول السيد مولكرين إنَّه «يف سبيل امليض قدماً ،من املهم
مواصلة تشجيع الشباب عىل املشاركة املبارشة يف قطاع
الصناعة النووية ،وال سيما يف قطاع النقل» .وأضاف:
«هناك محطات قوي جديدة تُنشأ يف مختلف أنحاء العالم،
ولذلك يتعيَّ علينا أن نتأ َّكد من نقل التجارب والخربات
القائمة بطريقة سليمة .وال تقترص االحتياجات عىل
املعلومات ،وإنما يحتاج الناس أيضا ً إىل خربة تنفيذ
الشحنات ،سوا ًء كانت تنطوي عىل وقود مستهلك أو
عىل نفايات ناتجة عن عملية إخراج من الخدمة ،كما
يحتاجون إىل الثقة الالزمة لنقل هذه الشحنات بالطريقة
الصحيحة .ويتعيَّ علينا أن نواصل تنفيذ عمليات النقل
باالمتثال للمعايري والتواصل عىل نحو ٍ
واف بشأن
األنشطة التي نقوم بها واألسباب التي تجعل هذه
األنشطة مأمونة».

العلوم
نقل الوقود النووي المسته َلك
َّ
المشعة بنا ًء على األخطار التي تنطوي عليها محتويات
ُتعرَّف أنواع العبوات ومعايير قياس أدائها ألغراض نقل المواد
تلك العبوات والظروف التي ُيتوقع فيها أن تحافظ العبوات على احتواء المواد النووية وتدريعها .و ُتستخدم العبوات
التي ُيطلق عليها عبوات النوع باء لنقل المواد ذات المستويات األعلى من النشاط اإلشعاعي ،ومنها الوقود المسته َلك.
َّ
المشعة فحسب ،وإنما أيضا ً لكي تصمد عند
وهذه العبوات مصمَّ مة ال بحيث تتحمَّ ل الحرارة التي تو ِّلدها محتوياتها
َ
وقوع حوادث النقل العنيفة دون أن تتسرَّب منها كميات ذات شأن من الوقود المستهلك الذي تحتوي عليه.
َّ
المشعة أيضا ً لشروط خاصة فيما يتعلق بوسم العبوات ووضع الملصقات والبطاقات عليها،
ويخضع نقل المواد
وكذلك فيما يتعلق بالتوثيق ،والحدود القصوى لإلشعاع الخارجي والتلوُّث ،والضوابط التشغيلية ،وتوكيد الجودة
واإلبالغ بها ،والموافقة على أنواع مع َّينة من الشحنات والعبوات.
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