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مهندس جعفری معاون سازمان و مديرعامل
شركت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران شد

مهندس محمود جعفری ،مجری طرح نیروگاه
اتمی بوشهر در پی درگذشت اسوه علم و اخالق
دکتر محمد احمدیان ،از س��وی دکتر علی اکبر
صالحی ،معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان
ان��رژی اتمی ایران در س��مت معاون س��ازمان
انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی
تولید و توسعه انرژی اتمی منصوب شد.
مهندس جعفری از سال  1380تاکنون با سازمان

انرژی اتمی همکاری داش��ته است .وی پیش از این
فعالیت در سمتهای مختلفی ازجمله رئیس دفتر
نمایندگی سازمان انرژی اتمی در مسکو (تا ،)1383
رئیس کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر (تا  )1387مجری
طرح واحد یکم نیروگاه اتمی بوش��هر (تا  )1396و
مجری ط��رح واحدهای دوم و س��وم نیروگاه اتمی
بوشهر (از  ،)1396عضویت در هیأت مدیره شرکت
مادر تخصصی تولید و توس��عه انرژی اتمی ،شرکت

بهرهبرداری و چند ش��رکت وابس��ته دیگ��ر را در
کارنامه خود دارد.
گفتن��ی اس��ت ،مهندس جعف��ری با ات��کا به
تجربی��ات فراوانی که در ای��ن صنعت راهبردی
اندوخت��ه ،در روند راهان��دازی واحد یکم نیروگاه
اتمی بوشهر ،اتصال به شبکه سراسری برق کشور
و آغ��از تولید برق آن کمکهای ش��ایانی نموده
است.

مدار ثانویه راکتور اراک با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راهاندازی شد
ب ه گزارش اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالعرسانی سازمان ،نخستین مرحله
از نصب تجهیزات راکتور اراک (مدار ثانویه و درپوش راکتور) با حضور دکتر
صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی ،مسئوالن مجتمع
هس��تهای راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و جمعی از خبرنگاران رسانههای
گروهی کش��ور ،دوم دیماه  1398انجام ش��د .مدار ثانویه ش��امل مبدلهای
حرارتی ،اس��تخر میان��ی و پمپهای انتقال (آب گ��رم ،برجهای خنککننده و
پمپهای برگشت آب سرد) و درپوش راکتور یک مجموعه الکترومکانیکی فوق
سنگین با بیش از  100تن وزن و قطر  7/2متر است.
دکتر صالحی در مراس��م راه اندازی مدار ثانویه گفت که از  52سیستم
راکتور ،حدود  20سیستم تکمیلشده 18 ،سیستم در مرحله تهیه و طراحی
است و مابقی هم عقد قرارداد شده است.
راکتور تحقیقاتی آب س��نگین مدرن ش��ده خُ نداب اراک با هدف کسب
تجربه و دانش فنی در طراحی و س��اخت رآکتوره��ای اتمی ،تربیت نیروی
انس��انی متخصص ،ایجاد امکان��ات تحقیق و توس��عه در زمینههای فیزیک

نوت��رون ،ترموهیدرولیک و درمان و تولید رادیو ایزوتوپ در جهت مصارف
پزشکی ،صنعتی و کشاورزی در حال تکمیل مراحل طراحی و ساخت است.

ش��هادت مظلومان��ه فرزن��د ای��ران زمی��ن و س��ردار بزرگ اس�لام حاج قاس��م
س��لیمانی و جم��ع دیگ��ری از همراه��ان ج��ان ب��ر ک��ف اس�لام را ب��ه هم��ه
هم��كاران در ح��وزه صنع��ت هس��تهاي و م��ردم اي��ران تس��ليت ميگويی��م.
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همکاری کشورهای کرهجنوبی و عربستان سعودی در توسعه
راکتورهای مدوالر کوچک (برپایه فناوری SMARTکره جنوبی)
در راس��تاي توسعه انرژيهای تجديدپذير و پاک ،قرارداد مهندسی مربوط
ب��ه انجام عملیات پیشپ��روژه و بهمنظ��ور ایجاد یک نهاد مش��ترک برای
تجاریسازی ،س��اخت و طراحي راکتور مدوالر کوچك کرهای ()SMART
بی��ن وزارت علوم و فن��اوری اطالعات و ارتباطات کره ( )MSITو پادش��اه
عربستان به امضا رسید.
بهگزارش  ،WNNاین قرارداد در پاسخ به درخواست عربستان سعودی مبنی
بر اینکه ش��رکت برق هستهای کره ( ،)KHNPبهعنوان یک شرکت باتجربه در
ساخت و بهرهبرداری از راکتورهای قدرت و بهمنظور کاهش ریسکهای ساخت
نخستين واحد  SMARTدر این پروژه شرکت کند مبادله شده است.
بر این اس��اس قرار است پیش از شروع همکاری مشترک  -با نام SMART
 - EPC - KHNPپروژههایی برای بهسازی طراحی راکتور ،کسب مجوز استفاده
از آن برای استقرار در عربستان سعودی ،توسعه مدلهای تجاری و زیرساختهای
الزم و همچنین ترویج صادرات این فناوری به کشورهای دیگر انجام شود.
همچنين کرهجنوبی و عربستانسعودی توافق کردهاند روند بررسی را کوتاه
ن سعودی با سرعت بیشتری
نمایند تا ساخت واحد شبیهسازیشده به عربستا 
انجام ش��ود تا بدینترتی��ب بتوانند تأییدیه طراحی اس��تاندارد راكتور مدوالر
كوچك براي صادرات را آسانتر دریافت کنند.
در این ق��رارداد محدودههای کاری ش��رکتهای  KA-CAREو KHNP
براي دس��تيابي به هدف و همچنین تخصیص منابع مالی ،مشخص شده است.
چوی وون هو مدير  MSITگفت« :ما سيس��تم ارتقاي پروژه را با مش��اركت و
شفافس��ازی نقش  KHNPازطریق بازنگری در ق��رارداد و امضای توافقنامه
تصویب طراحی استاندارد ،دوباره سازماندهی خواهیم كرد».
وی افزود« :این بازنگري ،س��طح همکاریهای هس��تهای بین کره جنوبی و
عربستان سعودی را افزایش خواهد داد و باعث تقویت توسعه راکتورهای مدوالر

کوچک ( )SMARTخواهد ش��د .راكتور پيشرفته مدوالر کوچک (، )SMART
یک راکتور آب س��بک تحت فش��ار  330مگاوات حرارتی با تولیدکننده بخار
یکپارچه و ویژگیهای ایمنی پیش��رفته اس��ت .این راکتور ب��رای تولید برق (تا
 100م��گاوات الکتریکی) و همچنین کاربردهای حرارتی مانند نمکزدایی آب
دریا با عمر شصت س��اله و سیکل سوختگذاری سه ساله طراحی شده است.
براساس مستندات ارائهشده طراحی اولیه این راکتور کامل بوده و تنها بهدلیل
نبود س��فارش برای س��اخت واحد مرجع ،توسعه آن تاکنون انجام نشده است.
 SMARTکه توس��ط مؤسسه تحقیقات انرژی هستهای کره ( )KAERIتوسعه
يافته است ،در اواسط سال  2012تأییدیه طراحی استاندارد را از نظام ایمنی کره
دریافت کرد KAERI .برنامهریزی کرده بود یک تأسیس��ات شبیهسازیشده
برای بهرهبرداری از سال  2017بسازد که تاکنون میسر نشده است.
منبعWorld Nuclear Nwes :

نخستین نیروگاه هستهای شناور روسیه به شبکه برق متصل شد

نخس��تین نیروگاه هستهای ش��ناور روسیه به
شبکۀ برق متصل ش��د .درحالحاضر این کشتی
در س��واحل بندر چوكوتكاي روسیه پهلوگرفته و
به شبکه برق متصل ش��ده است .همانگونه که
در نشریه اخبار توسعه شماره  12به مشخصات
نیروگاه هستهای شناور «آکادمیک لومونوسوف»
اشاره ش��د و دریافت پروانه بهرهبرداری از نظام
ایمنی کشور روسیه نیز بیان شده بود؛ این نیروگاه
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ش��ناور با دارابودن دو راکت��ور اتمی هر کدام به
ق��درت  35مگاوات برق میتواند برق مورد نیاز
شهرهای با جمعیت بیش  ۱۰۰هزار نفر را تأمین
کند .کش��تی لومونوسوف فع ً
ال در چوكوتكا ،بندر
سردسیر  ۵۰هزار نفری پهلو گرفته است .اکنون
بندر چوكوتكا به محلی تبدیلش��ده که روسها
نی��روگاه هس��تهای کوچک ش��ناور را در آن به
مرحلۀ بهرهبرداری رساندهاند.

در س��ال آین��ده ،این کش��تی به ش��بکه برق
اصلیترین شهر این منطقه ،یعنی پِوِک ()Pevek
وصل خواهد ش��د تا عالوه بر برق ،گرمای مورد
نیاز آنها را نیز تأمین کند .روسیه امیدوار است این
نیروگاه و زیرساختهای مربوط به آن بتوانند به
بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی و توسعۀ چوكوتكا
کمک کنند .نیروگاه هستهای شناور همچنین بخشی
از برنامۀ روسیه برای توسعۀ منطقۀ دریای شمال
محسوب میشود.
عملیات اتصال نخس��تین راکتور در دس��امبر
 2019بهپای��ان رس��ید .با اتصال ای��ن نیروگاه به
چوكوتكا و پایدارشدن برق آن تغییری در قیمت
برق برای ساکنان ایجاد نخواهد شد.
بهگفتۀ ش��رکت روساتم ،این ش��رکت قصد
دارد دستکم هفت نیروگاه هستهای شناور دیگر
را بس��ازد .ش��رکت روساتم درحالحاضر روی
نس��ل دوم نیروگاههای شناور خود کار میکند که
قدرت بیشتر و اندازۀ کوچکتری دارند .روساتم
عالقهمند اس��ت این فن��اوری را به کش��ورهای
آمریکای جنوبی ،آفریقا و آسیا صادر کند.

منبعForbes :
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دومين دوره ارزیابی همتایی وانو از نیروگاه اتمی بوشهر در زمان بهرهبرداری
برنامه ارزیابیهای همتایی یکی از برنامههاي
اصلی و از مهمترین فعالیتهای وانو اس��ت.
هدف از اجرای آن ارزیابی دقیق فعالیتهای
نیروگاههاي هستهاي با امکان مقایسه سیستم
بهرهبرداری نیروگاه با بهترین و پیشروترین
نیروگاههای هس��تهاي دنیا اس��ت كه توسط
تیمی مستقل از کارشناسان سایر نیروگاههای
هس��تهاي و طی یک برنامه دقیق ،بررس��ی و
آنالیز عمیق و گسترده صورت میگیرد.
ارزیابی همتایی به نيروگاههاي عضو وانو امکان
میدهد تا با آموزش و تبادل آخرین یافتههای
جهان��ی در زمینه ایمنی و بهرهبرداری مطمئن
نیروگاه ،کارک��رد و عملکرد نی��روگاه خود را
ارتقاداده و بهبود بخشند.
درنتیج��ه ارزیابیه��ای وانو ،حوزهه��اي قابل
بهبود ،کش��ف ،تعیین و ثبت میش��ود .پس از
آن ،برنام��ه اقدامات اصالح��ی برای هر کدام
از حوزهه��ای نیازمند بهبود ،تدوینش��ده و به
تأیی��د و تصویب ميرس��د .برنام��ه اقدامات
اصالحی تدوین و در موعد مقرر به وانو مرکز
مسکو ارس��ال ميشود .بر اساس نتایج بررسی
برنامه ارزيابي توسط کارشناسان وانو در مرکز
مس��کو و همچنین نتایج بازدید تیم کارشناسی
وانو اقدام��ات اصالحی تکمیلی به برنامه اولیه
افزوده میشود.
بهگزارش روابط عمومی نیروگاه اتمی بوش��هر،
در سال  ،1390نخستین ارزیابی وانو در قالب
ارزیابی همتایی پیشراهاندازی از نیروگاه اتمی
بوش��هر آغاز و اجرا شد .س��ال  1392برنامه
پیگیری ارزیابی همتایی وانو در راستای بررسی
وضعیت حوزهه��ای قابل بهبود که در ارزیابی
پیشراهاندازیاولیهکشفشدهبود،بهمرحلهاجرا
گذاشته شد.

براس��اس چارچوب ارزیابیه��ای وانو که در
بازه زمانی چهار س��ال انجام میشود ،نخستین
ارزیابی همتایی جامع وانو در زمان بهرهبرداري
در اردیبهشتماه  1394توسط تیمی متشکل
از  22کارش��ناس از شش کشور فرانسه ،كره،
روسيه ،چين ،چك و اوكراين ،انجام شد.
دومی��ن ارزیاب��ی همتای��ی وان��و در  18حوزه
تخصص��ي از نیروگاه اتمی بوش��هر در آذرماه
س��الجاري ،توس��ط  23کارش��ناس مجرب
از ش��ش کش��ور اوكراين ،چك ،مجارس��تان،
ارمنستان ،روسيه و اسلواكي صورت پذيرفت.
نخستین ارزیابی عملکرد کارکنان اتاق کنترل
در شبیهس��از تمامعیار بهصورت مس��تقل از
ارزیابی اصلی در تاریخ  28-18آبانماه 1398
انجام ش��د و ادامه ارزیابی سایر حوزهها توسط
تیم اصلی پس از این تاریخ آغاز و  14آذرماه
 1398به پايان رسيد.
نتيجه ارزيابيهای انجامش��ده ،شش عملكرد
خوب براي ارس��ال به ساير نيروگاههاي عضو
وانو برای استفاده از تجربه نيروگاه اتمي بوشهر
و هفت حوزه نيازمند به بهبود نیز شناس��ايي
ش��د .حوزههاي نيازمند بهبود ثبتش��ده در
ارزيابي س��ال  ،2019در مقايس��ه با متوسط
ثبتش��ده براي س��اير نيروگاههاي عضو وانو

در وضعيت بس��يار مطلوبي قرار دارد .تعداد
متوس��ط حوزههاي نيازمند بهبود ثبتش��ده
براي س��اير نيروگاهها در سال  ،2018دوازده
حوزه نيازمن��د بهبود در ه��ر برنامه ارزيابي
همتايي است.

نتايج سه برنامه ارزيابي همتايي نيروگاه اتمي بوشهر
سال

2011
2015
2019

تعداد عملكردهاي خوب براي به اشتراك گذاشتن آنها با
تعداد حوزههاي نيازمند بهبود
ديگر نيروگاههاي هستهای عضو وانو

20
14
7

0
3
6
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مروری بر راکتورهای تحقیقاتی هستهای
تاریخچه و کاربردها

از دهه  ،1950راکتورهای تحقیقاتی ،مرکز نوآوری
و توس��عه برنامههای علوم هس��تهای و فناوریهای
مرب��وط در سراس��ر جه��ان بودهاند .بی��ش از ۶۰
سال اس��ت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای
راهاندازی ،فعالیت و حفظ راکتورهای تحقیقاتی به
کشورها کمک میکند تا از فواید آن بهره ببرند.
راکتورهای تحقیقات��ی بهعنوان اب��زاری چندمنظوره
ب��رای آزمایش مواد ،پیش��رفت پژوهشهای علمی و
نیز فراهمکردن تولید و توس��عه مواد رادیواکتیو برای
تش��خیص و درمان برخی از بیماریها ،در پزش��کی،
صنعت و کش��اورزی اس��تفاده شده اس��ت .در پروژه
راکتورهای تحقیقاتی ،طیف گس��تردهای از برنامهها و
اهداف وجود دارد ک��ه منافع اجتماعی  -اقتصادی را
برای کمک به کشورها در سراسر جهان و برای رسیدن
به اهداف توس��عه پایدار مهیا میکن��د .بیش از ۸۰۰
راکتور تحقیقاتی تا به امروز ساخته شده است .با اینکه
بسیاری از آنها در طول این سالها تعطیل و ازکاراندازی
ش��دند؛ اما هنوز  ۲۲۴راکتور در  ۵۳کشور به فعالیت
خود ادامه میدهند.در حال حاضر ۹ ،راکتور تحقیقاتی
جدید در حال س��اخت است و بیش از  ۱۰راکتور در
طول  ۱۰سال گذشته س��اخته شده است .از آنجا که
بس��یاری از راکتورهای تحقیقاتی در دهههای ۱۹۶۰
و  ۱۹۷۰س��اخته ش��دهاند ،امروزه نیمی از راکتورهای
تحقیقاتی درحال کار جهان بیش از  ۴۰سال سن دارند
که برای  ۷۰درصد از آنها بیش از  ۳۰سال است.

راکتورتحقیقاتیچيست؟

راکتوره��ای تحقیقاتی ،برخ�لاف راکتورهای قدرت
که بزرگ بوده و برای تولید برق اس��تفاده میش��وند؛
راکتورهای کوچکی هس��تند که بیش��تر برای تولید
نوترونهااستفادهمیشوند.راکتورهایتحقیقاتیسادهتر
از راکتورهای ق��درت و با توان حرارتی چند مگاوات
هستند؛ البته بجز بخش مربوط به مدار تولید بخار و
قدرت (توربین و ژنراتور) برای تولید برق ،همه اجزای
سیستم یک راکتور قدرت را دارند و در دمای پایینتر
نیز کار میکنند .آنها به س��وخت بسیار کمی احتیاج
دارند و با اس��تفاده از سوخت ،شکافت کمتری تولید
میشود؛ از طرف دیگر ،آنها برای سوخت به اورانیوم با
غنای باالتر نیاز دارند و تقریب ًا تمام راکتورهای تحقیقاتی
جهان با نوترونهای حرارتی ( ْکند) کار میکنند.
راکتورهای تحقیقاتی طیف وس��یعی از انواع مختلف
راکتور را تش��کیل میدهند که برای تولید برق مورد
اس��تفاده قرار نمیگیرند .اس��تفاده اولیه از راکتورهای
تحقیقاتی این اس��ت که یک منبع نوترون��ی را برای
تحقیق��ات و کاربردهای مختلف ازجمل��ه آموزش و
پژوهش فراهم میکنند .آنها در مقایسه با راکتورهای
قدرت که عملکرد اولیه آنها تولید برق اس��ت ،بسیار
کوچک هستند .
راکتورهای تحقیقاتی در مقایسه با راکتورهای قدرت،
طراحیسادهایدارندکهدردمایپایینترعملمیکنند،
به سوخت کمتری نیاز دارند؛ بنابراین بههدررفت بیشتر
انرژی منجر نمیش��ود .با توجه به نقش مهم آنها در
پژوهش و توسعه ،بسیاری از راکتورهای تحقیقاتی در
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محوطه دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی مستقر شدهاند.
میزان توان راکتورهای تحقیقاتی به مگاوات تعیین شده
است و خروجی آنها میتواند تا  200مگاوات حرارتی
باشد .باوجوداین ،اکثر راکتورهای تحقیقاتی ،خروجی زیر
یک مگاوات حرارتی دارند.
از نظر وضعیت راکتورهای تحقیقاتی در جهان ،روسیه
با  63مورد بیش��ترین تع��داد راکتورهای تحقیقاتی،
آمریکا۴۲ ،؛ چین17 ،؛ فرانس��ه10 ،؛ ژاپن 8 ،و آلمان،
 8در ردههای بعدی قرار دارند .بسیاری از کشورهای
کوچک و درحال توسعه نیز دارای راکتورهای تحقیقاتی
هستند ازجمله :الجزایر ،بنگالدش ،کلمبیا ،غنا ،جامائیکا،
لیبی ،مراکش ،نیجریه ،تایلند و ویتنام .حدود  20راکتور
دیگر نیز در دس��ت برنامهریزی یا درحال س��اخت
هس��تند .تقریب ًا  500راکتور خام��وش و ازکاراندازی
شده است که نیمی از این راکتورها در ایاالت متحده
قرار دارد .اردن ،آذربایجان ،سودان ،بولیوی ،تانزانیا و
ن نیز بهدنبال ساخت نخستین راکتور تحقیقاتی
عربستا 
خود در آیندهای نزدیک هستند.
بس��یاری از راکتورهای تحقیقاتی در دهههای ۱۹۶۰
و  ۱۹۷۰س��اخته شدند .عملیات ساخت آن در سال
 ۱۹۷۵با  ۳۷۳راکتور تحقیقاتی در  ۵۵کش��ور به اوج
رسید .برخی از راکتورهای خاموششده در موزههای
تاریخی (هستهای) در معرض نمایش قرار دارند.
راکتورهای تحقیقاتی طیف متنوعی از کاربردها را ارائه
میدهند ،ازایندست :تحقیقات نوترون برای مطالعات
مواد و آزمایشه��ای غیرمخرب ،تولید نوترون برای
آزمایش م��واد ،آزمایش مواد هس��تهای ،حفاظت از
تشعشع ،آموزش برای دانشجویان و پژوهشگران .
راکتور تحقیقاتی به پرسنل کمک میکند تا درک خوبی
از پیچیدگیهای یک راکت��ور قدرت ،کنترل واکنش
زنجیره شکافت و همچنین بهرهبرداری کلی یک راکتور
قدرت را داشته باشند.

پرسنل آموزشدیده توسط راکتور تحقیقاتی ،قادر به
یادگیری س��ریع دانش مورد نیاز برای راهاندازی یک
راکت��ور قدرت خواهند بود؛ بنابراین میتوان در زمان
کوتاهت��ری تیم مجرب و با صالحیت آموزشدیده را
برای مدیریت برنامهریزی ساخت راکتور قدرت در
کشور ایجاد کند .بهرهبرداری از یک راکتور تحقیقاتی
به تقوی��ت ایمنی برای موفقیت برنام ه هس��تهای در
آینده کمک میکند .شاید به همین دلیل است که همۀ
کشورهای فعال در حوزه هستهای ،فعالیتهای خود را
با تأسیس یک راکتور تحقیقاتی آغاز کردند .ایران نیز
در س��ال  1346نخستین راکتور تحقیقاتی با توان پنج
مگاوات حرارتی را در مرکز تحقیقاتی اتمی در دانشگاه
تهران راهاندازی کرد .راکتور تحقیقاتی ،پتانسیل ایجاد
آگاهی از مزایای فناوری هستهای در راستای توسعه
اجتماعی را داراس��ت .درواقع ،راکتور تحقیقاتی ،تولید
رادیواکتیو را که بهطور گسترده در کاربردهای پزشکی،
صنعتی و دیگر موارد استفاده میشود ،تسهیل میکند.
این امر فرصتی مناس��ب را در راستای ایجاد امکانات
برای آمادهکردن پرتودهی ی��ا تابشدهی در راکتور،
پردازش مواد سرطانزا ،حملونقل رادیوایزوتوپهای
پزشکی و کاربردهای صنعتی برای منافع اجتماعی را
فراهم میکند .این جنبۀ مفید به اذهان عمومی برای
پذی��رش انرژی هس��تهای کمک میکن��د .همچنین
اطالع��ات و آموزش در مورد کاربردهای راکتورهای
تحقیقاتی را میتوان در دس��ترس دانشجویان و دیگر
اعضای عالقهمند به این حوزه قرار داد.
راکتوره��ای تحقیقاتی بر س��ه ه��دف اصلی تمرکز
کردهاند:
 .1آموزش در زمین ۀ علوم هستهای ،حفاظت در برابر
اشعه ،فیزیک راکتورهای هستهای.
 .2اطمینان از درک گسترده بهرهبرداری از راکتورهای
تحقیقاتی ازطریق بازدید علمی و تجربههای بهدست
آمده.
 .3توسعه دانش اولیه  -چگونگی عملکرد نیروگاههای
هس��تهای ازطریق پلتفرمها برای آم��وزش و تنظیم
راکتورهای هستهای در برخی از کشورها.
امروزه ،پیش از ساخت یک راکتور تحقیقاتی ،اپراتورها
بهطور معمول ملزم به تهیه طرح و برنامهای هستند
که نش��ان میدهد چگونه این تأسیس��ات در نهایت
ازکاراندازی میشوند .بسیاری از راکتورهای قدیمیتر
بدون طرح و برنامهریزی س��اخته شدند و در چندین
مورد ،این راکتورها چند س��ال را در حالت خاموش��ی
پیش از موعد سپری میکنند.
راکتورهای تحقیقاتی طیف گستردهای از راکتورهای
هستهای غیر نظامی و تجاری را تشکیل میدهند که
برای تولید برق استفاده نمیش��ود .درواقع این موارد
ش��امل راکتورهای تست هستند که اکثر آنها توان و
قدرت باالیی دارند .هدف اصلی راکتورهای تحقیقاتی
تهیه منبع نوترونی برای تحقیق و پژوهش اس��ت و با
توج��ه به کاربرد راکتورها که تولید پرتوهای نوترونی
اس��ت ،میتواند ویژگیهای متفاوتی نیز داشته باشد.
آنها نسبت به راکتورهای قدرت ،کوچک هستند که
وظیفه اصل��ی آنها تولید گرما برای تولید مقادیری از
الکتریسیته اس��ت .آنها در اصل مصرفکننده انرژی

Introduction

System Integrated Modular Advanced ReacTor (SMART) is a small integral PWR with a rated
power of 330 MW(th) or 100 MW(e). To enhance safety and reliability, the design configuration
has incorporated inherent safety features and passive safety systems. The design aim is to achieve
improvement in the economics through system simplification, component modularization,
reduction of construction time and high plant availability. By introducing a passive residual heat
removal system (PHRS), presented on Figure 2, and an advanced mitigation system for loss of
coolant accidents (LOCA), significant safety enhancement can be expected. The low power density
design, with about a 5wt% UO2 fuelled core, will provide a thermal margin of more than 15% to
accommodate any design basis transients with regard to the critical heat flux. This feature ensures
core thermal reliability under normal operation and any design basis events.
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خالص هس��تند .قدرت راکتوره��ای تحقیقاتی 100
ً
برابر کمتر از نیروگاه
های راکتور قدرت است .معموالTarget Applications
SMART is applicable for electricity
شده
ه
ارائ
مش��خصات
با
مطابق
راکتورهای تحقیقاتی
production suitable for small or isolated grids
and heat district as well as processing heat for
الزاماتdesalination purposes
having the
output
نیز
مشتری
هر
و
شود
ی
م
طراحی
توسط مشتری
enough to meet demands for a city of 100000
population.
متفاوتی دارد و تأمینکننده باید مطابق با این الزامات،
Specific Design Features
قدرتSMART integrated ،
design implies
راکتور را طراحی کند .درست است کهtheازthatنظر
reactor pressure vessel contains all of the
primary components such
as core
structures,
تر
ک
کوچ
راکتورهای تحقیقاتی ممکن است  100برابر
steam generators (SGs), and the reactor
coolant pumps horizontally mounted into the
از
اما
باشند؛
از نیروگاههای متداول تولید برق هستهای
reactor vessel. The pressurizer functions by
utilizing the volume formed in the top of the
است
ممکن
نظر هزینه ،یک راکتور تحقیقاتی مدرن،
reactor pressure vessel head. The reactor
coolant pumps actively recirculate the coolant
در routing it into the core
باشدafter .
having transferred
قدرت
تنها دهها برابر ارزانتر از راکتورهای
heat to the secondary side of the SGs.
دسامبر سال  ،2018بانک اطالعاتی راکتور تحقیقاتی
)ACP-100 (CNNC, China
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان داد که  226راکتور
Introduction
تحقیقاتی وجود دارد که عبارت است از 86 :مورد در
کش��ورهای درحال توسعه 9 ،مورد در دست ساخت
Reactor System Configuration of SMART
(چهار مورد از آن  100مگاوات حرارتی یا بیشتر)13 ،
)(Courtesy of KAERI, with permission
ریزی ( 11مورد آن در کشورهای Development Milestones
مورد درحال برنامه
34
درحال توسعه است) 26 ،مورد در حالت خاموش56 ،
مورد در حالت ازکار اندازی .اکثر راکتورهای در حالت
ازکاراندازی بیش از  40سال عمر دارند.
انواع
از
فهرستی
همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی
Target Applications
راکتورهای تحقیقاتی را تهیه کرده اس��ت که ش��امل:
 60راکتور با قدرت صفر 23 ،راکتور آزمایشکننده،
 37مرک��ز آموزش ،دو نمونه اولیه؛ ولی بیش��تر آنها Specific Design Features
( )160عمدت ًا برای پژوهش و آموزش هستند ،اگرچه
برخی از راکتورها میتوانند رادیوایزوتوپ تولید کنند؛
باوجوداین ،آنها تمایل به کاربرد چندمنظوره دارند و
بس��یاری از آنها بیش از  30س��ال است که در حال
فعالیتهستند.
آژان��س بینالمللی انرژی اتمی چندین دهه تجربه در
زمینه ترویج استفاده از راکتورهای تحقیقاتی در سراسر
جهان را دارد و در تمام مراحل برنامهریزی ،طراحی،
س��اخت و راهاندازی یک راکتور تحقیقاتی به کشورها
کمک میکند .همچنین از کش��ورها در بهینهس��ازی
استفاده مؤثر و پایدار از راکتورهای تحقیقاتی حمایت
راکتورهای تحقیقاتی هستهای میتوانند برای انواع
میکند .همچنین برای دس��تیابی به راکتور تحقیقاتی
کاربردها ازجمله آموزش مهندس��ان هس��تهای،
به کشورهای بدون راکتور کمک میکند تا بتوانند از
ی تا تولید رادیوایزوتوپها و
انجام پژوهشهای علم 
این ابزار قدرتمند بهرهمند شوند .این حمایت بهشکل:
ساخت مواد پیشرفته استفاده شوند؛ ازاینرو ،پیش
آموزش ،برگزاری کارگاه ،بهاشتراکگذاری تخصص،
از آنکه یک کشور بتواند یک پروژه راکتور تحقیقاتی
تجارب و خدمات همتایی ،انتش��ار کتاب آموزش��ی،
جدید را آغاز کند ،ابتدا باید زیرساختهای مناسبی
اس��تاندارد ،دورههای آموزشی و آموزش الکترونیکی
برای آن فراهم کند .این زیرساختها حداقل باید
ارائه شده است.
شامل قوانین و چارچوبهای نظام ایمنی ،توسعه
آژان��س بینالمللی انرژی اتمی برای کش��ورهایی که
منابع انسانی ،پادمان ،ایمنی ،امنیت و دیگر مواردی
برنامههای راکتور تحقیقاتی را آغاز کردند با توجه به
باش��د که در راهنماهای آژانس بینالمللی انرژی
توسعه زیرساختهای الزم و استفاده از این وسیلۀ چند
اتمی به آنها اشاره شده است 1.رویکرد مایلستونی
منظورۀ ایمن و قابلاطمینان ،رویکردهای گامبهگام را
(گامبهگام )Milestone -یک روش سه مرحلهای
ارائه داده است .همچنین برای کشورهایی که در حال
است که چگونگی اس��تقرار  19زیرساخت مورد
حاضر راکتورهای تحقیقاتی دارند یا بهدنبال س��اخت
نیاز را به کشورها ارائه میکند .این مدل میتواند
بیشتری هستند ،مسیری را برای ارزیابی ،ایمنی ،امنیت
برای هر دو برنامه توس��عه و بهرهبرداری ایمن از
و بهرهبرداری مشخص کرده است.
نیروگاههای هستهای قدرت و راکتورهای تحقیقاتی
بس��یاری از کش��ورهای تحت نظر آژانس بینالمللی
استفادهشود.
انرژی اتم��ی قصد دارند بهرهب��رداری از راکتورهای
درحالیکه محورهای کلیاین دیدگاه برای برنامه
تحقیقات��ی خ��ود را به حداکثر برس��انند ،بهخصوص
توسعه راکتورهای تحقیقاتی و قدرت مشابه است،
کشورهایی که دهههای پیشین بدون برنامه استراتژیک
تفاوت اصلی در س��طح و نوع کاربرد آنهاس��ت.
بلندمدت راکتور طراحی و ساخته بودند.
از آنجا ک��ه راکتورهای تحقیقات��ی دارای دامنه
بسیاری از کشورها با همکاری آژانس بینالمللی انرژی
گستردهای از کاربردها بوده؛ اما راکتورهای قدرت
اتمی تصمیم دارند سیس��تمهای ایمن��ی راکتورهای
تحقیقات��ی موجود و جدید را یکپارچهکرده و به ایجاد
یک فرهنگ ایمنی مطمئن بپردازند.
2012

)ACP-100 is an innovative design developed by China National Nuclear Corporation (CNNC
and producing power of 100 MW(e). The ACP-100 is based on existing PWR technology adapting
passive safety system which uses natural convection to cool down the reactor in case of operational
transients and postulated design basis accidents. The ACP-100 is an integrated PWR in which the
major components of its primary coolant circuits are installed within the reactor pressure vessel
(RPV). The ACP-100 plant design will allow the deployment of one to eight modules to attain
larger plant output as demands arise.

CNNC signed an agreement with the Zhangzhou
municipal government in Fujian Province to host the first
two ACP-100 demonstration units
July, CNNC signed an agreement with the Chenzhou
municipal government in Hunan Province to host an
ACP-100 power plant
Basic design
Preliminary Safety Assessment Report (PSAR) expected to
be approved
Detailed design for construction anticipated in 2017 in
Fujian

2011

2012

2013
2014
2015

The ACP-100 is a multipurpose nuclear energy
resource designed for electricity production, heating,
steam production or seawater desalination and is
suitable for remote areas that have limited energy
options or industrial infrastructure.

ACP-100 concept is a modular design with
vertically mounted reactor coolant pump (RCP) and
control rod driving mechanism (CRDM) of magnetic
force type. The pressurizer of ACP-100 is located
outside of the reactor vessel. Reactor building and
spent fuel pool of ACP-100 reactor design are
located under the ground level to enhance better
protection from external events and reduce the
radioactive material release.

توس�عـه زیرس�ـاختهـای
هس�تهای ب�رای بهرهمندی از
مزایای راکتورهای تحقیقاتی
Reactor System Configuration of ACP-100
)(Courtesy of CNNC, with permission
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در درجه اول برای تولید برق اس��تفاده میشوند.
این به آن معنا است که وقتی کشوری میخواهد
از رویکرد مایلستونی (گامبهگام) برای راکتورهای
تحقیقاتی استفاده کند ،در ابتدا باید مشخص کند
راکتور تحقیقاتی برای دستیابی به چه اهدافی بهکار
برده میشود .ش��ناخت اهداف راکتور تحقیقاتی
نهتنها برای شناسایی زیرساختهای علمی مورد
نیاز مانند متخصصانی که باید بهکار گرفته شوند و
تأسیساتی که باید ساخته شوند ،بسیار مهم است،
بلکه برای استفاده مؤثر از رویکرد مایلستونی نیز
حیاتی است.
فرایند توسعه راکتورهای تحقیقاتی در سه مرحله
اصلی زیر سازماندهی میشود:
 .1تهیه گزارش امکانس��نجی که نیاز به راکتور
تحقیقاتی را توجیه میکند،
 .2برنامهریزی برای ساخت راکتور شامل ،تدوین
قوانین و چارچوبهای نظام ایمنی،
 .3ساخت و راهاندازی راکتور.
هر مرحل��ه دارای یک نش��انگر تکمیل یا همان
مایلستون است که برای پیگیری پیشرفت کارها و
آمادگی الزم برای شروع مرحله بعدی به کشورها
کمک میکند .رس��یدن به مایلستون شماره یک،
نش��اندهنده آمادگی یک کشور به متعهدشدن
برای شروع برنامه ساخت راکتور تحقیقاتی است.
مایلستون شماره دو ،زمانی کامل میشود که آن
کش��ور آمادگی الزم برای مذاک��رات مربوط به
انعقاد قرارداد س��اخت و بهرهبرداری از راکتور را
داشته باشد و مایلستون شماره  ،3با آمادهشدن و
راهاندازی راکتور تحقیقاتی تحقق مییابد.
ارزیابی زیرساختهای موجود و زیرساختهایی
که هنوز نیاز به توس��عه دارند ،مهمترین مرحله
در اس��تقرار یا توسعه راکتورهای تحقیقاتی است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی براساس درخواست
کشورها برای ارزیابی وضعیت و تعیین موارد نیاز
به بهب��ود ،کمک میکند .این موض��وع با عنوان
مأموری��ت ارزیاب��ی یکپارچه زیرس��اختهای
هستهای برای راکتورهای تحقیقاتی)INIR-RR( 2
تعریف میش��ود .این مأموری��ت دارای اهداف و
برنامهریزی ویژهای برای ارزیابی  19زیرساخت
م��ورد نی��از ب��وده که از قب��ل بین کش��ورهای
درخواستکننده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مشخصشده و اجرایی میشود .نخستین مأموریت
 INIR-RRدر فوریه  2018در کش��ور نیجریه و
دومین آن نیز در دسامبر  2018در ویتنام انجام
شده اس��ت .هر دو کشور دارای راکتور تحقیقاتی
درحال کار بوده و برنامه ساخت راکتور تحقیقاتی
جدید نیز داشتهاند.
توضیحات پیشگفته نش��ان میدهد که توسعه
زیرس��اختهای مورد نی��از برای دس��تیابی به
فناوری راکتورهای تحقیقاتی امری ضروری است.
نکته مهم آن اس��ت که ساخت و بهرهبرداری از
راکتورهای تحقیقاتی خود بهعنوان یک زیرساخت
مهم در مسیر یادگیری و توسعه فناوری راکتورهای
هستهای قدرت تلقیشده و میتواند مسیر توسعه
برق هستهای در کشور را تسهیل کند.
1 - The IAEA's Milestones approach
2 - Integrated Nuclear Infrastructure Review
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روزشمار برق هستهای در گذر زمان
 69سال پیش ( 11دیماه )1329

ساخت نیروگاه هستهای اوبنیسک آغاز شد .نخستین نیروگاه
هس��تهای روسیه در جهان که برق تولید میکرد .تا پيش از
 1954هيچ نيروگاه هس��تهاي در جهان وجود نداش��ت؛ اما
نیروگاه هستهای اوبنیس��ک در تاریخ  27ژوئن سال 1954
توسط اتحاد جماهیر شوروی در تاريخ مطرح شد و تقریب ًا پنج
دهه با موفقیت از آن بهرهبرداري شد تا اینکه در  29آوریل
 2002تعطيل شد .اين نيروگاه تقريب ًا در صد کیلومتری جنوب
غربي مس��كو واقع شده اس��ت و مقر اصلي آن در انستیتوی
فیزیک و مهندسی انرژی است .هدف از ساخت این نیروگاه
هستهای استفاده نظامی نبود بلکه هدف تنها تولید برق و تسهیل
در پژوهش و تحقیق بوده که اوبنیسک ثابت کرد ميتوان از
راكتور براي توليد برق استفاده نمود .هماكنون این مرکز يكي
از بزرگترين مراكز تحقيقاتي علوم و فناوري هستهاي در كل
روسيه است که توانمندي اقتصادي و علمي نیروگاه را نشان
ميدهد .نیروگاه ابنیسک در ابتدا حدود پنج مگاوات برق توليد
ميكرد كه برق  2000خانه مس��كوني را تأمین میکرد .اين
نيروگاه هس��تهاي كوچك بهعنوان نماد استفاده صلحآميز از
انرژي هستهاي تبديلش��ده و تاريخ راهاندازي آن در جهان
بهعنوان شروع تولید برق هستهاي شناخته شده است.

پنجاهمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت
هستهای در استان البرز

پنجاهمین نمایشگاه دستاوردهای صنعت
هستهای ش��انزدهم آذرماه همزمان با هفته
پژوه��ش و روز دانش��جو در دانش��گاه آزاد
اسالمی واحد کرج آغاز به کار کرد.
بهگ��زارش اخب��ار توس��عه ،نمایش��گاه در
 20غرف��ه در س��ه بخش م��رور کلی چرخه
س��وخت ،نیروگاهی ،کاربردهای جانبی انرژی
هس��تهای در صنایع مختل��ف به ارائۀ آخرین
دس��تاوردهای صنعت هس��تهای به استادان،
دانش��جویان و عموم م��ردم الب��رز پرداخته

پاک و  قابل اعتماد  .هستهای

 ۶۲سال پیش ( 23آذرماه )1336

نیروگاه هستهای  Shippingportدر آمریکا ،نخستین نیروگاه
هستهای تولید برق در ایاالت متحده است که توانست به قدرت
کامل دست یابد .نیروگاه برق Shippingportبهعنوان یکی از
نخستین نیروگاه هستهای در جهان شناختهشده که برای اهداف
صلحآمیز اختصاص دارد .این نيروگاه در غرب پنسيلوانيا واقع
شده که توسط شرکت وستینگهاوس و با همکاری بخش انرژی
کمیسیون انرژی اتمی طراحی ش��دهاست .این نیروگاه برق از
 1958تا  ۱۹۸۲فعال بوده و  7/4میلیارد کیلووات ساعت انرژی
در  ۲۵س��ال تولید کرده است .هدف از این نیروگاه مهارکردن
قدرت هستهای و نشاندادن اینکه نیروگاههای هستهای بهعنوان
یک منبع انرژی مناسب ،مطمئن و کارآمد میتواند استفاده شود
که سه دهه نیز توانست کار کند .پیامد استفاده از برق هستهای
 ، Shippingportنقش��ی اس��ت که نیروگاههای هستهای در
تولید و تأمین برق ایاالتمتحده برعهده گرفتند .نخستين راكتور
این نیروگاه توانست  ۶۸مگاوات برق از  1957تا  ۱۹۶۴تولید
کند؛ س��پس راكتور دوم جایگزین ش��د که خروجی برق را به
حدود ۱۰۰مگاوات رساند .سرانجام راكتور سوم طراحي متفاوتي
را در سال  1977ارائه داد .درواقع راکتور آن به يك راكتور آب
س��بك تغيير يافت .این نوآوری طراحی به راکتور اجازه داد تا
انرژی بیشتری نسبت به آنچه مصرف مینمود ،توليد كند.
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اس��ت .در بخش نیروگاه��ی میتوان به غرفه
ش��رکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی
اتمی ایران ،نیروگاه اتمی بوش��هر ،س��یمیالتور
آموزشی ،راکتور تحقیقاتی اراک ،آب سنگین
اراک و پسماندارای اشاره کرد.
همچنین در این نمایش��گاه نمونههای سنگ
معدن اورانیوم ،تولید کیک زرد ،طراحی و ساخت
غالف سوخت ،قرص س��وخت هستهای ،تابش
گاما ،تجهیزات پیشرفته هستهای و  ...به نمایش
گذاشته شد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت
هستهای در بوشهر
پنج��اه و یکمی��ن نمایش��گاه تخصصی
دس��تاوردهای صنعت هستهای  21دیماه
 1398همزم��ان ب��ا کنگ��ره س��رداران و
 2000ش��هید اس��تان بوش��هر ب��ا حضور
مس��ئوالن اس��تان بوش��هر در نمایش��گاه
بینالمللی استان آغاز به کار کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی نی��روگاه
اتم��ی بوش��هر ،این نمایش��گاه ب��ه آخرین
دس��تاوردهای س��ازمان ان��رژی اتمی ایران
در حوزههای مختلف میپردازد که ش��امل
نس��لهای مختل��ف س��انترفیوژ ،مجتم��ع

س��وخت تولی��دی ،نیروگاهه��ای ق��درت،
نیروگاههای راکتور تحقیقاتی ،ماکت نیروگاه
اتمی بوش��هر ،فرآوری اورانیوم ،غنیسازی
و  ...است.
از دیگ��ر بخشه��ای ای��ن نمایش��گاه
کاربرده��ای جنبی در حوزه هس��تهای بود
که شامل رادیوداروها ،تولید رادیوداروهای
مش��خص ،درمان انواع س��رطان ،لیزرهای
صنعتی و پزش��کی ،کش��اورزی هس��تهای،
کارب��رد پرتوه��ا و مرکز نظام هس��تهای به
نمایش گذاشته شد.
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تعطیلی نیروگاههای هستهای در آلمان
و پیشبینی افزایش مرگ1100نفر بیشتر در سال
براس��اس یک مطالعه جدید در آلمان ،ساالنه بیش از
 1000نفر دیگر در اثر آلودگی هوای ناشی از تعطیلی
نیروگاههای هستهای با مرگ روبهرو خواهند بود.
ای��ن مرگومیره��ا ناش��ی از افزای��ش اس��تفاده از
نیروگاههای زغال سنگ است که بهطور عمده جایگزین
نیروگاههای هستهای تعطیلش��ده در آلمان میشودکه
افزای��ش  12درصدی آلودگی ه��وای محلی را به خود
اختصاص داده است.
در مقالهای که ماه گذشته توسط دفتر ملی تحقیقات
اقتص��ادی آلمان منتش��ر ش��د برنامه گ��ذار انرژی به
انرژیه��ای تجدیدپذیر در آلم��ان امنیت تأمین انرژی
را ب��ه خطر انداخت��ه و بر اقتصاد آن کش��ور نیز تأثیر
میگ��ذارد .اقتصاددانان دانش��گاه کالیفرنیا در برکلی و
دانش��گاه کارنگی ملون به این موضوع اشاره کردند که
این آلودگی بهتنهایی موجب افزایش هزینه  8/7میلیارد
دالر در س��ال شده اس��ت که بیش از  70درصد از کل
هزینههای ساالنه  12/2میلیارد دالر را در برمیگیرد.
آلمان قصد دارد تا س��ال  2020هم��ه نیروگاههای
هستهای و تا سال  2028واحدهای زغال سنگی خود را
به هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله بادی و
خورشیدی تعطیل کند .این موضوع باعث افزایش شدید
قیمت برق و تضعیف شبکه برق آلمان خواهد شد.
بهتازگی گزارش دیگری در اینباره منتشر شده است
که نش��ان میدهد پس از حادثه فوکوش��یما و تعطیلی
نیروگاههای هستهای ،تعداد بسیاری از مردم جان خود
را از دست دادهاند.
در این گزارش ،تعطیلشدن  10راکتور از  17راکتور
ل  2017-2011بررسی شده
هس��تهای در آلمان از سا 
است.
درواقع ،آلمان تصمیم گرفت پس از حادثه فوکوشیما
در ژاپن نیروگاههای هستهای خود را تعطیل کند و قرار

است تا س��ال  2022مرحله پایانی تعطیلی نیروگاهها را
اجرا کند .بهتازگی ،آلمان نیروگاه هستهای دیگری به نام
 Philippsburgرا خاموش کرد.
تعطیلی نیروگاههای هس��تهای برای تغییرات اقلیمی
بهمرات��ب بدتر اس��ت .اقتصاددانان ب��رآورد کردند که
تعطیلی نیروگاههای هستهای باعث افزایش انتشار 36/3
میلیون تن تولید دیاکسید کربن و  1/8میلیارد دالر هزینه
در هر س��ال شده است .این گزارش میافزاید ،این میزان
انتشار  13درصد نسبت به وضعیتی که آلمان نیروگاههای
هستهای خود را فعال نگ ه دارد ،بیشتر است.
عمده انتش��ارات اضافی ناشی از افزایش تولید برق از
زغال سنگ است .بهطورکلی ،جایگزینکردن  10نیروگاه
ت س��اعت تولید برق
هس��تهای به افزای��ش  2تا  3تراوا 
از سوخت فس��یلی در ماه منجر میشود ،حتی زمانی که
افزایش انرژیهای تجدیدپذیر درنظر قرار گرفته باشند.
همچنین اقتصاددانان سناریویی را بررسی کردند که
نشان میدهد آلمان سرمایهگذاری خود را در انرژیهای
تجدیدپذیر افزایشداده که با هدف کشور 30 ،تراوات
ساعت اضافی در هر س��ال از منابع تجدیدپذیر تا سال
 ،2020مطابقت دارد.
براس��اس این گ��زارش ،پیامد تعطیل��ی نیروگاههای
هستهای ،خس��ارت اقتصادی بهمبلغ  7/6میلیارد دالر
و خسارت آب و هوایی بهمبلغ  1/3میلیارد دالر منجر
ت برق در آلمان
شده است .همچنین باعث افزایش قیم 
نیز خواهد شد.
ای��ن گزارش ب��رآورد میکند تعطیل��ی نیروگاههای
هس��تهای قیمت عمده فروش ب��رق را تقریب ًا  4درصد
افزایش داده است.
باوجوداین ،اقتصاددانان خاطرنشان كردند ،اینگونه
پیداس��ت که مردم آلمان بهرغم این هزینهها ،بهشدت
از تعطیلی نیروگاههای هس��تهای حمایت میكنند .برای

نمونه ،یک بررس��ی در سال  ،2015نشان داد که بیش
از  81درصد آلمانیها از تعطیلی نیروگاههای هس��تهای
حمایت میكنند .این گزارش میافزاید با این حال آلمان
نی��ز خواهان انج��ام اقدامات محلی ب��رای جلوگیری از
تغییرات اقلیمی است.
نویس��ندگان این گزارش اعالم کردن��د« :همچنین
ممکن اس��ت شهروندان ضدهس��تهای نیز وجود داشته
باش��د ،زیرا خطرات مرتبط با انرژی هستهای نسبت به
هزینههای آلودگی هوا که ناش��ی از تولید س��وختهای
فسیلی است ،برجستهتر است».
اقتصاددان��ان گفتن��د حمای��ت عموم��ی از تعطیلی
نیروگاههای هس��تهای برای سیاس��تگذاران در زمانی
که کشورها س��عی در جلوگیری از تغییرات اقلیمی در
سراسر جهان دارند ،یک هدفگذاری دشوار است.
بسیاری از کارشناسان و دانشمندان تغییرات اقلیمی
بیان میکنند :انرژی هستهای بهعنوان یک منبع کمکربن
برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در مقیاس مورد
نیاز و برای رس��یدن به اهداف جلوگی��ری از تغییرات
اقلیمی در جهان ،بسیار مهم و حیاتی است .برای نمونه،
انرژی هس��تهای بزرگترین منبع انرژی بدون کربن در
ایاالت متحده اس��ت .با وجوداین ،برخ��ی از نامزدهای
انتخابات حزب دموکرات ایاالت متحده بهرغم داشتن
طرحهایی برای تغییرات اقلیمی ،پرسشهای قابل توجهی
دربارة نقش انرژی هس��تهای مطرح کردهاند .بهتازگی
نظراتی در مورد نگهداری برخی از نیروگاههای هستهای
موجود بهصورت فعال نیر ارائه شده است .با وجود این،
آلمان تنها کش��وری نیست که روند خارجسازی انرژی
هستهای را پیگیری میکند .در این گزارش آمده است
کش��ورهایی مانند ایتالیا ،بلژیک ،اس��پانیا و سوئیس نیز
در تالش هس��تند تا انرژی هستهای را از ترکیب منابع
انرژی خود حذف کنند.
منبعNucnet :
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گزارش عملکرد تولید برق واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان دی ماه 139۸
واحد يكم نيروگاه اتمي بوش��هر درمجموع
در س��الهاي راهان��دازي از س��ال  1390و
بهرهب��رداري تج��اري از مهرم��اه  1392تا
پایان دی ماه سال  ،139۸به ميزان ۴۰۷۹۰
ميليونكيلووات س��اعت برق توليد كرده و
ن كيلوواتس��اعت
مي��زان  ۳۷۰۸۷ميليو 
تحويل ش��بكه برق سراسري ش��ده است.
نیروگاه اتمی بوش��هر در  10ماه نخست (تا
پایان دی ماه) س��ال  139۸ح��دود ۵۳۴۷
میلیون کیلووات س��اعت برق تولید کرده و
بهمیزان  ۴۸۶۶میلیون کیلووات ساعت برق
به شبكه برق سراسري تحويل داده است.

به منظور عمليات سوختگذاري سیکل چهارم و تعميرات
نيمهاساس��ي از م��دار خارج و پ��س از اتم��ام عمليات در
تاري��خ  1396/01/17وارد م��دار توليد برق ش��د .واحد
یکم نیروگاه اتمی بوش��هر در تاری��خ  23بهمنماه 1396
برای انجام عملیات س��وختگذاری س��یکل پنجم از مدار
تولید خارج شد و در تاریخ  1397/02/11به شبکه برق
متصل شده اس��ت .عملیات س��وختگذاری سیکل ششم
در تاری��خ  ۱۳۹۷/۱۱/۷آغاز ش��د و نی��روگاه در تاریخ
 1398/۰۲/0۹وارد مدار تولید شد.

واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر پس از موفقيت در تستهاي
دوره راهاندازي در مهرماه  1392به ش��ركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوش��هر -زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی
تولید و توس��عه انرژی اتمی ایران -تحويل داده شد .پيش
از اين تاريخ نيز نيروگاه اتمي بوشهر در مرحله راهاندازي
قرار داش��ت ك��ه توليد ب��رق همراه با تس��تهاي مختلف
فن��ي هم��راه بود .س��یکل دوم س��وختگذاري و تعميرات
نیمهاساس��ی نيروگاه اتمی بوش��هر در  15بهمنماه 1392
ش��روع و پس از پایان عملیات در چهارم تيرماه  1393بار
ديگر به ش��بكه سراس��ري برق متصل شد .سوختگذاری
تحويلبهشبكهبرق
توليد كل
سیکل سوم و تعميرات اساسی در سال  1394انجام و پس
سال
(ميليون كيلووات ساعت) (ميليون كيلووات ساعت)
از پايان این عمليات ،نیروگاه در تاريخ  1394/12/11به
1395/11/03
شبکه برق سراسري متصل شد .در تاريخ
32221
35443
1390-1397
توليدكل و تحويل به شبكه برق واحد یکم نيروگاه بوشهر از
سال  1390تا پایان شش ماهه اول سال 139۸
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شرکت تعميرات و پشتيبانی نيروگاههای اتمی (تپنا)

پیشینه
ش��ركت تعميرات و پش��تيباني
نيروگاههاي اتمي (تپنا) (س��هامي
خاص) در سال  1389تشكيل شد.
ش��ركت تپنا در زمينه نگهداري،
تعميرات و پشتيباني از نيروگاههاي
اتمي كش��ور بهعنوان زيرمجموعه
هلدينگ معاون��ت نيروگاهها و با
تأكيد بر انجام فعاليتهاي اجرايي
نگه��داري و تعمي��رات تجهيزات
واحده��اي هس��تهاي و مديريت،
سازماندهي و برنامهريزي استفاده
از توانمنديه��اي ش��ركتهاي
داخل��ي و خارج��ي در زمين��ه
تعميرات تجهيزات اصلي و جانبي
نيروگاههاي اتمي كش��ور ،فعاليت
میکند.

موضوع فعاليت

چشمانداز

مديري��ت ،س��ازماندهي و
برنامهريزي فعاليتهاي نگهداري
و تعميرات،
فعاليته��اي آمادهس��ازي و
پشتيباني،
تعمـيـ��رات
انجـ��ام
بـرنامــهريزيشـده (نيمهاساسي
و اساسي)،
انجـام تعميـرات جـاري و رفع
عيـوب تجهيزات،
انـجـام تعميـرات اضطراري،
مديري��ت و نظـ��ارت ب��ر
فعاليتهاي پيمانـ��كاران خارجي
تعميرات.

ب��ا بهرهگي��ري از حداكث��ر
توانمنديهاي داخلي،
ایجاد و افزایش حس خودباوری
و اعتم��اد ب��ه نف��س در نیروهای
داخلی
کاه��ش چش��مگیر وابس��تگی
به پیمان��کاران خارج��ی در کلیه
فعالیتهای اجرایی
پيش��تازی در عرصه نگهداري،
تعميرات و پش��تيباني نيروگاههاي
اتمي کشور
فعالیت حداکثری در بوميسازي
فناوريه��اي ح��وزه نگه��داری و
تعمیرات
س��رآمد بودن در عرصه انجام
فعالیته��ای ایم��ن و اقتص��ادی
نگهداری و تعمیرات
تبدیل ش��دن به نماد صيانت از
سرمايههاي ملي كشور

مأموريت
نگهداري ،تعميرات و پشتيباني از
تجهيزات و تأسیسات نيروگاههاي
اتمي كشور ،به همراه انتقال دانش
فن��ي مرتبط ،ب��ا برترين كيفيت و
بهكارگيري قابليتها ،ظرفيتهاي
سختافزاري و نرمافزاري داخلي و
با درنظر گرفتن منافع ذينفعان.
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