َ
ُّ
التصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

إنشاء املرفق األول من نوعه للتخ ُّلص اآلمن
من الوقود املسته َلك

بقلم نتالي ميخائيلوفا
“القبول االجتماعي مرتبط
بالثقة يف الجهة ِّ
املنفذة
والهيئة الرقابية ومتَّخذي
القرارات .وال ب َّد من بناء هذه
الثقة والحفاظ عليها”.
— جاسي هاينونن ،مدير إدارة الرقابة
على النفايات النووية والضمانات،
هيئة األمان اإلشعاعي والنووي
في فنلندا

عدَّة عقود من االلتزام بتنفيذ اسرتاتيجيات
للتخ ُّلص يف فنلندا والسويد ،فضالً عن التعاون
من أجل إيجاد ح ٍّل مأمون للتخ ُّلص استنادا ً إىل تصميم
سويدي ،يجري اآلن تشييد املستودع األول من نوعه
للتخ ُّلص الجيولوجي العميق من الوقود املسته َلك يف
أولكيلوتو ،فنلندا .كما تعمل السويد ،بالتعاون مع بلدان
أخرى ،عىل بناء مرفق مشابه.

بعد

وبعد تفريغ الوقود املسته َلك من مفاعالت القوى
النووية ،يظ ُّل يو ِّلد قدرا ً كبريا ً من الحرارة لعدَّة
عقود .ومن ث َّم يوضع يف أحواض مياه أو يف مرافق
للخزن الجاف حتى يربد .وتكفل أحواض وحاويات
الخزن أن يحتفظ الوقود املسته َلك بسالمته ،وعدم
ترسب أي مواد مشعَّ ة ،ومن
انبعاث أي إشعاع أو ُّ
ثم حماية الناس والبيئة من التع ُّرض .ومع ذلك،
يظ ُّل الوقود املسته َلك قوي اإلشعاع لعدَّة آالف من
السنوات ،ويتعيَّ أن يبقى معزوال ً لفرتة تصل إىل
عدَّة مئات من ألوف السنوات.
وتتمثَّل إحدى طرق التخ ُّلص من الوقود املسته َلك —
عند اإلعالن عنه باعتباره من النفايات — فور تراجع
مستويات الحرارة املنبعثة منه يف دفنه يف مرافق
مصمَّ مة هندسيًّا عىل عمق عدَّة مئات من األمتار تحت
مستوى سطح األرض ،يف مرافق للتخلص الجيولوجي
العميق .والغرض من ذلك هو احتواء النشاط اإلشعاعي
عن طريق وضع الوقود املسته َلك يف حاويات متينة
ومانعة للترسيب ،وعزله عن طريق الدفن تحت األرض.
وتتك َّون هذه املرافق من منظومة من األنفاق أو الغرف،
تُشيَّد يف موقع مالئم جيولوجيًّا لضمان أمان املواد
املدفونة فيه يف األجل الطويل (انظر مربع العلوم).
ويستند املرفق الذي يجري تشييده يف فنلندا إىل مفهوم
التخ ُّلص ‘ ،’KBS-3الذي وضعته الرشكة السويدية
للترصُّ ف يف الوقود والنفايات النووية ،بالتعاون
الوثيق مع رشكة بوسيفا ،املسؤولة عن التخ ُّلص من
الوقود النووي املسته َلك يف فنلندا .وأسلوب التخ ُّلص
َّ
املتوخى يف ذلك املفهوم هو وضع الوقود املسته َلك يف
علب من النحاس املقاوم للتآكل ،ثم طمر هذه العلب يف
طني منتفخ داخل أنفاق املستودع عىل عمق يصل إىل
 500مرت تحت سطح األرض.
وقال ماغنوس فسرتليند ،كبري املستشارين يف الرشكة
السويدية للترصُّ ف يف الوقود والنفايات النووية« :إنَّنا
ال نشرتك فقط يف اختيارنا التخ ُّلص املبارش من الوقود
املسته َلك ،فاملفاعالت يف فنلندا والسويد من أنواع
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متشابهة ،وهو ما يعني أن الوقود املسته َلك متشابه
ُّ
التوسع يف التعاون املبارش بشأن
أيضاً .ولذلك فقد كان
العديد من أنشطة البحث والتطوير أمرا ً منطقيًّا لك ٍّل
منا .وعىل سبيل املثال ،فقد اضطلعنا بك ِّل الجهود
املتعلقة بالعلب النحاسية تقريبا ً يف إطار مرشوع
تطوير مشرتك».
ويف كال البلدين ،اتُّخذت يف أواخر السبعينات وأوائل
الثمانينات من القرن العرشين قرارات حكومية أ َّدت
إىل األخذ بسياسات تشرتط عىل منتجي النفايات
النووية أن يتحمَّ لوا املسؤولية أيضا ً عن الترصُّ ف يف
تلك النفايات .ويف فنلندا ،كان الوقود املسته َلك الناتج
من محطة لوفييسا للقوى النووية يُنقل إىل االتحاد
السوفياتي ،وبعد ذلك إىل روسيا ،إلعادة معالجته
حتى عام  .1996وحني أصدرت الحكومة الفنلندية
رخصة تشغيل محطة أولكيلوتو للقوى النووية
َّ
املرخص لها
يف عام  ،1978طلبت أن تضع الجهة
خطة للترصُّ ف يف النفايات ،بما فيها الوقود النووي
املسته َلك ،التي ال ب َّد من التخ ُّلص منها فنلندا.
ويف السويد ،اجتمعت الجهات املالكة ملحطات القوى
يف أواخر سبعينات القرن العرشين لتك ِّون الرشكة
السويدية للترصُّ ف يف الوقود والنفايات النووية
لغرض الترصف املشرتك يف الوقود املسته َلك .وقد
أسفر ذلك عن استهالل أنشطة بحث وتطوير من
أجل وضع مفهوم للتخ ُّلص ،وهو ما أدَّى يف نهاية
املطاف إىل تطوير أسلوب  .KBS-3ووقع االختيار
عىل هذا األسلوب باعتباره وسيلة مالئمة للتخ ُّلص من
النفايات يف عام  ،1983وهو منذ حينها يخضع ملزيد
من التطوير .واختري موقع لتنفيذ املفهوم ويجري اآلن
إعداد خطط التشييد.
وقال فسرتليند َّ
إن «أحد العنارص املهمة يف تنفيذ
اسرتاتيجية التخ ُّلص يف الواقع العميل هو عملية
االستعراض التي تُجرى ك َّل ثالث سنوات .ويف إطار
هذه العملية ،تُدعى أطراف عديدة — مثل الجامعات
والوكاالت الحكومية واملنظمات غري الحكومية
والبلديات — للتعليق عىل اسرتاتيجيتنا .ولم يقترص
اإلسهام الكبري الذي قدَّمه االستعراض عىل الجانب
التقني من الربنامج فحسب ،وإنما امت َّد أيضا ً إىل التأ ُّكد
من تمايش الربنامج مع السياسات املتَّبعة يف السويد».
وأضاف أنَّه قد اض ُ
طلع ،فضالً عن ذلك ،بعمل مكثَّف
ال يزال جاريا ً من أجل اكتساب قبول الجمهور
واملحافظة عليه فيما يتعلق بتحديد موقع مرفق
التخ ُّلص من الوقود املسته َلك وتشييده.
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تشييد مرفق التخ ُّلص األول من نوعه
يف فنلندا
قبل أن يكون البدء يف تشييد مرفق للتخلص ممكناً،
يلزم أن تحصل الرشكة املك َّلفة بتنفيذ املفهوم عىل
رخصة تشييد .وقد أُصدرت هذه الرخصة يف فنلندا
يف عام  ،2015لتكون أول رخصة تشييد تصدر ملرفق
للتخ ُّلص الجيولوجي العميق يف العالم أجمع.
وقد وقع االختيار عىل املوقع بعد عدَّة سنوات من
العمل عىل فرز طائفة من املواقع املحتملة .وبعد
مسح مجمل اليابسة يف البالد بنا ًء عىل املعلومات
الجيولوجية ،واصلت رشكة بوسيفا عملية تحديد
خصائص املواقع من خالل دراسات أُجريت يف ك ِّل
موقع عىل حدَة ،بما يف ذلك الحفر ،بحثا ً عن البيئة
املناسبة من الناحية الجيولوجية .وخالل هذه
العملية ،استه َّلت رشكة بوسيفا أيضا ً مناقشات مع
عدَّة بلديات بشأن استضافة املرفق.
وقال جايس هاينونن ،مدير إدارة الرقابة عىل النفايات
النووية والضمانات يف هيئة األمان اإلشعاعي والنووي
يف فنلندا« :يؤدي القبول االجتماعي والعوامل
االجتماعية دورا ً حاسم األهمية يف اختيار املوقع.
والقبول االجتماعي مرتبط بالثقة يف الجهة ِّ
املنفذة
والهيئة الرقابية ومتَّخذي القرارات .وال ب َّد من بناء
هذه الثقة والحفاظ عليها».
وتعكف رشكة بوسيفا اآلن عىل تشييد مرفق أونكالو
للتخ ُّلص ،عىل عمق يزيد عىل  400مرت تحت مستوى
سطح األرض ،ومن املق َّرر أن تبدأ أعمال حفر أنفاق
التخ ُّلص قريباً .ومن املخ َّ
طط له أن تبدأ عملية التخ ُّلص
يف عام .2024

التقدُّم املحرز يف البلدان األخرى
يف عام  ،2011تقدَّمت الرشكة السويدية للترصف
يف الوقود والنفايات النووية بطلب للحصول عىل
رخصة لتشييد مرفق للتخ ُّلص يف فورسمارك،
عىل بعد  150كيلومرتا ً شمال ستوكهولم ،وخضع
الطلب لالستعراض من قبل الهيئة السويدية لألمان
اإلشعاعي ومحكمة األرايض والشؤون البيئية .ومنذ
ذلك الحني ،قدَّمت كل سلطة من هاتني السلطتني
بيانا ً عما انتهت إليه يف استعراضها إىل الحكومة ِّ
للبت
نهائيًّا يف إصدار الرخصة.

مرفق أونكالو للتخ ُّلص من
الوقود املسته َلك أثناء تشييده
يف أولكيلوتو ،فنلندا .ويتكوَّن
املرفق من منظومة من األنفاق
املصمَّ مة هندسيًّا ،وهو يُستخدم
أيضا ً لتحديد خصائص الصخور
املستضيفة له دعما ً لعملية
إعداد بيان حالة األمان.
(الصورة من :بوسيفا أوي)

وفنلندا والسويد ليسا البلدين الوحيدين اللذين يحرزان
تقدُّما ً يف هذا املجال .ففي فرنسا ،تعمل الوكالة املعنية
بالترصف يف النفايات املشعَّ ة عىل إعداد طلب الرخصة
الذي ستتقدَّم به .ويف كندا وسويرسا ،تعكف الوكالتان
الوطنيتان املعنيتان بالترصُّ ف يف النفايات عىل دراسة
املواقع املالئمة عن طريق تحديد خصائص املواقع.

العلوم
مرافق التخلص الجيولوجي العميق
بعد إجراء بحوث مك َّثفةُ ،ح ِّدد مدى مالءمة أنواع متع ِّددة من الصخور إليواء مرافق التخلص الجيولوجي العميق
َّ
المشعة .و ُت َش َّيد هذه المرافق في تكوينات جيولوجية مناسبة على ُعمق عدة مئات من األمتار
بهدف عزل النفايات
وتكون مصمَّ مة بحيث تحتوي النفايات القوية اإلشعاع لمئات اآلالف من السنين.
وإحدى الخصائص األساسية التي ت َّتسم بها مرافق التخلص الجيولوجي العميق هي أ َّنها ِّ
توفر األمان السلبي ،بمعنى
ي إجراء بشري.
أ َّنه فور إغالق مرفق التخلص ،ال يعود هناك ما يتط َّلب أ َّ
وينطوي تشييد هذه المرافق على عمق ع َّدة مئات من األمتار تحت مستوى سطح األرض ،بما يتيح عزل النفايات
بفعالية عن أي اضطرابات محتملة يمكن أن تجري على السطح لمئات اآلالف من السنين ،على وضع النفايات في
بيئة غير ديناميكية ،على النقيض من وضعها في بيئة جيولوجية أكثر ديناميكية أقرب إلى سطح األرض ،حيث تميل
الظروف إلى أن تكون َّ
أقل استقراراً.
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