
نظرة داخل قاعة مفاعل البحوث والتدريب األردني.

حصل مفاعل البحوث والتدريب األردني، بعَد بنائه يف حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بمدينة إربد يف األردن، عىل رخصة 
التشغيل يف ترشين الثاني/نوفمرب 2017.

كما حصل مفاعل البحوث والتدريب األردني عىل رخصة من املؤسسة العامة للغذاء والدواء يف األردن لتوزيع خط إنتاج اليود-131، 
والذي يتألَّف من جرعات مختلفة من النظري يف شكل سائل وشكل كبسولة. واليود-131 هو نظريٌ مشعٌّ لليود يُستخدم غالباً يف 
ر مفاعل البحوث والتدريب  ة الدرقية. ويوفِّ املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية لتشخيص وعالج األمراض، مثل رسطان الغدَّ

األردني املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية إىل 13 مركزاً طبيًّا يف األردن ويواصل توسيع نطاق عمالئه.

ة خطط جارية لتوسيع نطاق منتجات املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية التي ينتجها مفاعل البحوث والتدريب األردني  وثمَّ
وليقوم بتقديم خدمات تشعيع أخرى، مثل إنتاج السيليكون، بمواصفات مناسبة لصناعة اإللكرتونيات.

األمان من البداية إىل النهاية
جولة داخل مرفق مفاعل البحوث الجديد يف األردن

بقلم آبها ديكسيت
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وستُستخدم منافذ الحزم النيوترونية يف مفاعل البحوث 
والتدريب األردني يف إجراء التجارب، فيما ستُستخدم 
ة  فتحات التشعيع داخل الخزان يف إنتاج النظائر املشعَّ

لألغراض الطبية والصناعية،  باإلضافة إىل أنشطة 
بحثية أخرى.

ينجم الوهج األزرق الربَّاق يف حوض املفاعل عن جسيمات 
اإللكرتونات املنبعثة من الوقود واملتفاعلة مع املاء. ويُعرف هذا 

اذ باسم ظاهرة تشريينكوف. وكلما زاد مستوى  الضوء األزرق النفَّ
قدرة املفاعل، أصبح الوهج األزرق أكثر كثافًة.

ا الفتحات املستديرة حول الشبكة فهي فتحات التشعيع —  وأمَّ
املوجودة داخل عاكس املاء الثقيل — والتي تُستخدم إلنتاج النظائر 

ة، واإلشابة بالتحويل النيوتروني، ولألنواع األخرى من  املشعَّ
التشعيع.

كثرياً ما تكون ملفاعالت البحوث وظائف تتجاوز الوظائف البحثية؛ فهي تُستخدم يف التعليم والتدريب، واختبار املواد، 
ة ألغراض التطبيقات الطبية والصناعية. وكما هو حال مفاعالت القوى النووية، يجب أن تلتزم  وإنتاج النظائر املشعَّ

مفاعالت البحوث بأعىل معايري األمان عىل امتداد جميع مراحل املرشوع، ابتداًء من التصميم واإلدخال يف الخدمة ووصوالً 
إىل التشغيل والصيانة.

وسنقوم بجولة يف مرشوع مفاعل البحوث والتدريب األردني )JRTR( ملعرفة املزيد عن استخدام مفاعل البحوث وكيفية 
م عىل نحو  تنفيذ األمان يف كل خطوة من املرشوع. ومفاعل البحوث والتدريب األردني هو مفاعل بقدرة 5 ميغاواط وُصمِّ

يجعله قابالً للرتقية إىل قدرة 10 ميغاواط. وهو ما يمنح األردن خيار توسيع قدرات مفاعل البحوث يف املستقبل.
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يحتوي حوض املفاعل وحوض الخدمة عىل قرابة 545 325 لرتاً من ماٍء شديد النقاء )خاٍل من املواد املعدنية(. ويبلغ عرضهما 
معاً 3.7 أمتار وعمقهما 10 أمتار. وتُظهر الصورة املنظر مروراً بحوض الخدمة نحو حوض املفاعل األزرق، مثلما تُظهر الشبكة 

ر الوقود للمفاعالت — واملستخَدمة  دة البنية من صفائح الوقود توفِّ عات الوقود — وهي مجموعة محدَّ املوجودة أعىل مجمَّ
عات الوقود ضمن ترتيبات محدَّدة ألغراض األمان النووي. ويمكننا أن نرى أيضاً البوابة التي تفصل حوض املفاعل  لتخزين مجمَّ

عن حوض الخدمة.

ويُستخدم املاء لتوفري درع واٍق من املخاطر اإلشعاعية. ويتميَّز املاء املستخَدم يف مثل هذه املفاعالت بمستوى عاٍل من النقاء بُغية 
ا البوابة الواقعة بني الحوضني فتساعد عىل تسهيل  ة. وأمَّ عات الوقود ومنع إطالق مواد مشعَّ الحفاظ عىل السالمة املادية ملجمَّ

ة. مثلما تُستخدم البوابة لفصل الحوضني يف حال ترصيف املياه  نات املشعَّ ل التعامل مع املكوِّ التشغيل وأعمال الصيانة وتسهِّ
بطريقة َعَرضيَّة. 

كذلك يضمُّ مرفق مفاعل البحوث والتدريب األردني 
ذو الطراز الحديث ثالثة مرافق تشعيع تُستخدم 
لدعم التحليل بالتنشيط النيوتروني، والتحاليل 

الجنائية، والبحوث األثرية.

ومن بني السمات املهمة األخرى ملفاعل البحوث والتدريب األردني 
‘منافذ الخاليا الساخنة’. فهي تتيح مناولة املواد القوية اإلشعاع، 

ة  كما هو الحال مع املواد املستخَدمة يف إنتاج النظائر املشعَّ
ألغراض التطبيقات الطبية والصناعية. والخاليا الساخنة عبارة 

مة خصيصاً لحماية العمال أثناء استخدامهم  عن غرف مصمَّ
ة. ألذرع التحكُّم للتعامل مع املواد املشعَّ

حوض املفاعل

الغطاء الشبكي 
للوقود

البوابة

حوض الخدمة
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لني ومهنديس التكنولوجيا  ودعماً لتدريب املشغِّ
د  النووية يف مفاعل البحوث والتدريب األردني، ُزوِّ

مركز التدريب باملفاعل بنظام محاكاة يشمل جميع 
وظائف املفاعل. وتساعد نُظم املحاكاة هؤالء عىل 

فهم وممارسة كل الجوانب الدقيقة املتعلقة بتشغيل 
مفاعل البحوث، بما يف ذلك وقوع حادثات أمان 

محتملة، ليكونوا مستعدِّين تماماً لتشغيل املفاعل.

وبناًء عىل طلب من السلطات األردنية، استقبل مفاعل 
 البحوث والتدريب األردني بعثات استعراض النظراء 
التي تضطلع بها الوكالة، بما يف ذلك بعثة التقييمات 

املتكاملة ألمان مفاعالت البحوث )INSARR( يف كانون 
 األول/ديسمرب 2016 وبعثة متابعة يف اإلطار نفسه 

يف آذار/مارس 2018.

ومن خالل مثل هذه البعثات للخرباء، ساعدت الوكالة أيضاً 
عىل تقييم برنامج استخدام مفاعل البحوث والتدريب 

ة ومرفق التحليل  األردني ملرفق إنتاج النظائر املشعَّ
بالتنشيط النيوتروني. كما ساعدت الوكالة مفاعل البحوث 

والتدريب األردني عىل إجراء استعراض النظراء وبعثات 
الخرباء املتعلقة بإنشاء نُظم اإلدارة املتكاملة.

وتقدِّم هذه البعثات تعقيبات مهمة تساعد عىل تحسني 
وتعزيز كيفية إدارة مفاعالت البحوث، مثل مفاعل البحوث 

الة  والتدريب األردني، وتشغيلها وصيانتها بطريقة فعَّ
وموثوقة ومأمونة.

ويملك مفاعل البحوث والتدريب األردني أيضاً مرفقاً 
ة، والذي حصل عىل رخصة التشغيل  ملعالجة النفايات املشعَّ

يف آذار/مارس 2019. وسيقوم املرفق بمعالجة النفايات 
ة الناجمة عن مفاعل البحوث والتدريب األردني،  املشعَّ

وكذلك عن الصناعة واملستشفيات. وسيتمُّ تخزين النفايات 
ة، بعد معالجتها، وإرسالها يف نهاية املطاف إىل موقع  املشعَّ

للتخلص النهائي منها.

موظفون يرصدون نُظم مفاعل البحوث والتدريب األردني من 
غرفة التحكُّم الرئيسية خالل مرحلة اختبار التشغيل األويل.

وقال سامر دخل الله القاهوق، مدير مفاعل البحوث والتدريب 
األردني ومفوَّض البحوث النووية يف هيئة الطاقة الذرية 

ته الوكالة ملوظفينا من  األردنية: "إنَّ التدريب الذي يسَّ
م  املهندسني والعلميني وغريهم من موظفي املرشوع قد ُصمِّ

يصاً لتلبية احتياجاتنا عىل نحو يساعدنا عىل تأهيل  خصِّ
موظفينا وتزويدهم باملعارف واملهارات التي مكَّنت األردن 

ز عىل أحدث طراز  د القدرات واملجهَّ من تشغيل هذا املرفق املتعدِّ
د بسماِت أماٍن متقدِّمة." واملزوَّ
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