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التصرف في الوقود المستهلك الناتج عن مفاعالت القوى النووية

التكيُّف مع النمو :اسرتاتيجية الصني
للترصُّف يف الوقود املسته َلك
مع

ُّ
التوسع االقتصادي الهائل الذي شهدته
بداية
الصني يف أوائل التسعينات من القرن العرشين،
اعتربت السلطات الصينية الطاقة النووية عنرصا ً رئيسيًّا
يف أمن إمدادات الطاقة وخفض البصمة الكربونية يف
البالد .واسته َّلت الصني برنامجا ً طموحا ً يف مجال القوى
النووية ،وشهد هذا الربنامج نموًّا كبريا ً عىل م ِّر السنوات.
ويف الوقت الراهنِّ ،
تشغل الصني  46مفاعالً نوويًّا بقدرة
إجمالية عىل توليد الكهرباء تبلغ  45غيغاواط ،بما يمثلِّ
نحو  ٪4من إجمايل الكهرباء املو َّلدة يف البالد .وبالنظر
إىل وجود  11مفاعالً جديدا ً قيد التشييد أو التخطيط،
تستأثر الصني بنسبة  ٪20من املفاعالت النووية قيد
التشييد يف العالم .ومن املتوقع أن تبلغ القدرة النووية يف
الصني  150غيغاوط يف عام  2035و 300غيغاواط يف
عام  ،2050وفقا ً لتقديرات األكاديمية الصينية للهندسة.

خزن الوقود املسته َلك يف محطة
كينشان للقوى النووية يف الصني.
ويُعتزم خزن الوقود املسته َلك
يف املوقع يف حاويات محمية
ومزوَّدة بالتهوية إىل حني االنتهاء
من إنشاء املرفق الصيني إلعادة
معالجة الوقود النووي املسته َلك
وإعادة تدويره.
غاس�/
(الصورة من :ميكلوس
ب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ومع هذا التوسع ،سوف تشهد كمية الوقود املسته َلك
التي َّ
يتعي الترصُّ ف فيها زيادة مماثلة .ومن ث َّم تعمل
الصني عىل إحراز تقدُّم يف النهوض باسرتاتيجيتها يف
َّ
وتتوسع يف بنيتها األساسية
مجال دورة الوقود النووي،
للترصُّ ف يف الوقود املسته َلك والنفايات املشعَّ ة.
وقد اختارت الصني اتِّباع سياسة قائمة عىل دورة الوقود
النووي املغلقة ،بما يف ذلك خزن الوقود املسته َلك إمَّ ا
بالقرب من املفاعل أو مرافق بعيدة عن املفاعل ،وبعد
ذلك نقل الوقود إلعادة معالجته واستخدامه يف نهاية
املطاف يف مفاعالت رسيعة .وقد و ِّ
ُصل املفاعل التجريبي
الصيني الرسيع الذي تبلغ قدرته  65ميغاواط ،وهو
أول نموذج لهذه املفاعالت ،بالشبكة الكهربائية يف
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عام  ،2011واستُخدم كأساس لتطوير مفاعل رسيع
إيضاحي قدرته  600ميغاواط هو اآلن قيد التشييد
ومن املقرر إدخاله يف الخدمة بحلول عام .2023
ويمكن أن يبدأ يف كانون األول/ديسمرب  2028تشييد
أول وحدة تجارية ،بقدرة ترتاوح بني  1000و1200
ميغاواط ،عىل أن يبدأ التشغيل نحو عام  .2034ومن
املتوقع أن تصبح تكنولوجيا املفاعالت الرسيعة
التكنولوجيا السائدة بحلول منتصف القرن ،وفقا ً
السرتاتيجية الصني املنشورة يف مجال القوى النووية.
ويف الوقت الراهن ،تتمثَّل االسرتاتيجية يف إعادة معالجة
الوقود املسته َلك الناتج عن مفاعالت املاء املضغوط
القائمة وإعادة تدويره يف شكل وقود خليط األكسيدين
(وقود موكس) الستخدامه يف مفاعالت املاء املضغوط.
ِّ
وتشغل الصني بالفعل محطة تجريبية إلعادة املعالجة
يف مقاطعة غانسو بقدرة  200طن من اليورانيوم
سنويًّا .ويف كانون الثاني/يناير َّ ،2018
وقعت الصني
وفرنسا اتفاقا ً بشأن تشييد محطة إلعادة املعالجة
وإعادة التدوير إلنتاج وقود موكس ملفاعالت املاء
املضغوط .ويف حزيران/يونيه  ،2018أطلقت رشكة
أورانو والرشكة الوطنية النووية الصينية األعمال
التحضريية ملحطة إعادة معالجة الوقود املسته َلك ،التي
ستبلغ قدرتها  800طن من اليورانيوم يف السنة.
ومن املخطط له االنتهاء من تشييد مستودع جيولوجي
للتخ ُّلص من النفايات القوية اإلشعاع بحلول عام .2050
وت َّم اختيار املوقع الخاص بمخترب تحت األرض ويُعتزم
تشييد املخترب بحلول عام .2026

