
 

 الطالة النووٌة 

             Nuclear Energy            
( 4سلسـلة الطــالة المتـجددة   )  ضمن     

حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                            

دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                           

تعّد الطالة النووٌة طالة متجددة صدٌمة للبٌئة، إالّ أّن المواد الخام التً تعتمد علٌها •

النووٌة، وعلى مثل الٌورانٌوم غٌر متجدد، فإذا نفذ الٌورانٌوم ٌصبح ال وجود للطالة 

الرغم من أّن كمٌة الغازات الضارة بالبٌئة التً تنتج عن محطات تولٌد الطالة النووٌة 

ال تكاد تُذكر ممارنةً بالولود األحفوري، إالّ أنّها ما زالت تنطوي على مخاطر كثٌرة 

تتعلك بصحة اإلنسان، والبٌئة تتلخص باإلشعاعات النووٌة فً حال حدث تسرٌب، 

 فاٌات البشرٌة تشكل تهدٌد على البٌئة والكائنات الحٌة عموًما.وكذلن الن

تساهم الطالة النووٌة المستخدمة الٌوم بنسبة ضئٌلة من ممدار الطالة المستخدمة فً  •

% من مجمل استهالن العالم معظمها لتولٌد الطالة الكهربائٌة ، و تستخدم 6العالم تبلغ 

خدمت المفاعالت النووٌة فً تسٌٌر السفن و الطالة النووٌة فً مجاالت أخرى فمد است

الغواصات و تحضٌر بعض النظائر المشعة المستخدمة فً الطب لعالج بعض االمراض 

. 



تتركز أهم مشاكل الطالة النووٌة فً التمنٌة العالٌة الالزمة إلدارة المفاعالت النووٌة و  •

الناتجة عن التفاعالت  التً ال تمتلكها اال الدول المتمدمة وفً توفر المواد المشعة

 النووٌة .

 ٌبلغ احتٌاطً العالم من الٌورانٌوم بحوالً ملٌون طن تمرٌبا . •

الماسم المشترن بٌن مصادر الطالة االحفورٌة ) النفط و الغاز و الفحم ( و الطالة  •

النووٌة إنها لابلة لالستنزاف ذلن ان الموجود فً الطبٌعة كمٌات محدودة ستستهلن 

  .عاجال أم آجال

ٌعد الولود النووي أغنى أنواع الولود بالطالة ، فالطالة الحرارٌة المتولدة من انشطار  •

غرام واحد من الولود االنشطاري أو المابل لالنشطار تبلغ الف ملٌون جول ، و هذا 

( الشدٌدة .T.N.Tٌكافىء كمٌة الطالة المتولدة عن تفجٌر عشرٌن طن من مادة ) 

 االنفجار .

 

 الولود النووي:أنواع  •

هنان نوعٌن من الولود النووي االول هو الولود االنشطاري و الذي ٌستخدم كمصدر  •

للطالة فً العدٌد من االستعماالت العلمٌة و العسكرٌة وهو عبارة عن الٌورانٌوم 

 أو البلوتونٌوم . U234 , U235 , U238بنظائره الثالث 

ذه التفاعالت ٌجر ٌصورة مستمرة فً النوع الثانً هو الولود االندماجً و مثل ه  •

 الشمس و نفس التفاعل ٌحصل فً المنبلة الهٌدروجٌنٌة .



تتكون أهم انواع الولود االندماجً من نظائر العناصر الخفٌفة مثل الدٌتٌرٌوم و  •

 الترٌتٌوم و هً نظائر هٌدروجٌنٌة و بعض نظائر اللٌثٌوم . 

ت ضخمة . وممكن ان ٌكون هنان نجاح واغلب هذه النظائر متوفرة فً الطبٌعة بكمٌا •

 مستمبال فً استغالل هذه التفاعالت االندماجٌة إلمداد  العالم بالطالة لمالٌٌن السنٌن .

 

 100غم من كل  0.7و تشكل نسبة الٌورانٌوم المابل للتفاعل و االنشطار ما نسبته  •

من خالل اجهزة غرام من الٌورانٌوم الطبٌعً و تحوٌله الى ٌورانٌوم لابل لالنشطار 

 الطرد المركزي .

 . 239ممكن تشغٌل المفاعالت باستخدام البلوتونٌوم  •

 كٌف ٌتم التفاعل النووي االنشطاري ؟ •

مما ٌتسبب بإنشطار ذرة الٌورانٌوم  235من خالل توجٌه نٌوترونات الى الٌورانٌوم  •

م و االنشطار الى عدة ذرات و تولٌد نٌترونات جدٌدة و تحرر طالة عالٌة اثناء االصطدا

و النٌوترونات المتولدة  أٌضا تصطدم مع ذرات ٌورانٌوم أخرى و هكذا و ٌسمى 

 التفاعل بالتفاعل المتسلسل ٌنتج عنه حرارة عالٌة و اشعاعات كاما و الفا و بٌتا .

 

 

 



 وي:المفاعل النو •

الحرارة العالٌة الناتجة من المفاعل ٌتم تسخٌن الماء بها لغرض تحوٌله الى بخار ماء  •

محمص و ضغطه بواسطة ضاغطات هواء و فتح الصمام لٌندفع بموة الى التوربٌن 

لٌحرن رٌش التوربٌن مولدا كهرباء تنمل بواسطة اسالن الى المحول الذي ٌرفع 

ثم الى ابراج نمل الطالة ثم الى محوالت  فولت 20000فولت الى  2000فولتٌتها من 

 لخفض الفولتٌة ثم الى المستهلن .

ٌتم تبرٌد البخار المشغل للتوربٌن بمبادل حراري بعد التوربٌن و ٌتم التخلص من هذه  •

الحرارة الى المدخنة على شكل بخار ماء .الغاٌة من هذا المبادل حتى ال ٌرجع البخار 

ار و ماء منزوع الحرارة حتى ٌساهم فً تبرٌد المفاعل ساخنا الى المفاعل و انما بخ

من جهة و سحب كمٌات حرارة عالٌة من المفاعل لتحوٌله الى بخار محمص ٌعمل على 

 تحرٌن التوربٌن . 

 

 للب المفاعل النووي

 



 

 محطة نووٌة لتولٌد الطالة الكهربائٌة

 

 حوادث اإلشعاع النووي 

الحوادث التً لد تحدث، التً من الممكن أن تمع نتٌجة الحرارة تكمن خطورة المفاعل النووي فً 

العالٌة التً توجد فً للب المفاعل النووي، الذي ٌحتوي بدوره على آالف المضبان المعدنٌة التً 

ٌوجد بداخلها ولود الٌورانٌوم، ومع استمرار عملٌة االنشطار النووي ٌطلك الولود حرارة عالٌة 

لمٌاه المحٌطة بالمضبان المعدنٌة وهذا بدوره سٌؤدي إلى إنتاج بخار كثٌف جًدا تتسبب فً غلٌان ا

ٌعمل على تدوٌر التوربٌن الذي ٌنتج الكهرباء، ما ٌؤدي إلى ولوع حوادث ال تحمد عمباها، إذ تُطلك 

حوادث اإلشعاع النووي إشعاعات خطٌرة جًدا تضر بالصحة والبٌئة ٌظل تأثٌرها لفترة طوٌلة من 

 الزمن.

 

 

 



 كٌف ٌتم التفاعل النووي االندماجً ؟

تموم مفاعالت االندماج النووي على تسخٌن خلٌط من نظائر الهٌدروجٌن أو اللٌثٌوم عند درجة   •

 ملٌون درجة مئوٌة أي اعلى من الدرجة الداخلٌة للشمس  70-60حرارة كبٌرة تصل الى حوالً 

للوصول بمواد الخلٌط الى الحالة  ) وممكن الحصول على هذه الحرارة من االنشطار النووي (

الرابعة ) البالزما ( و التً تعرف بأنها الحالة التً تكون فٌها جمٌع ذرات المادة متأٌنة ) أي ٌكون 

 االلٌكترون منفصال عن النواة ( و بالتالً الحصول على اندماج نووي متواصل .

البالزما الساخنة و انتاج مفاعل اندماج نووي  وال زالت هنان محاوالت لتطوٌر مفاعالت إلحتواء •

 لتولٌد الطالة .

وتوجد هنان انواع اخرى من المفاعالت تستطٌع أن توفر كمٌة من االشعاع ٌستخدم فً صنع بعض  •

النظائر المشعة التً تستخدم فً عالج بعض االمراض و بعض التطبٌمات العملٌة و كذلن النتاج 

 بعض انواع الولود النووي .

 

 إٌجابٌات الطالة النووٌة :

هً أحد أكثر مصادر الطالة نظافة بسبب انعدام نسبة الكربون فٌها، إذ ال تنتج مفاعالت  -1

 .الطالة النووٌة أي انبعاثات كربونٌة

ساعة فً الٌوم دون تولف، وال  24هً إحدى مصادر الطالة الموثولة والفعالة، فهً تعمل  -2

 .لرٌاحة اوطال ة الشمسٌةتتأثر بالتملبات الجوٌة مثل الطال



نخفاض تكلفتها اإلنتاجٌة والتشغٌلٌة، إذا ٌعتبر إنتاج الطالة منها رخٌص نسبًٌا إذا ما إ -3

 .لُورنت بمصادر الطالة التملٌدٌة مثل الفحم والغاز الطبٌعً

تُنتج الطالة النووٌة طالة كبٌرة جًدا أثناء عملٌة االنشطار النووي، إذ تشٌر الدراسات إلى  -4

كمٌة الطالة المنبعثة فً تفاعل االنشطار النووي أكبر بعشرة مالٌٌن مرة من الكمٌة أّن 

 .المنبعثة عند حرق الولود األحفوري

 تدّعم األمن المومً للدول من خالل التشجٌع على استخدامات الطالة النووٌة السلمٌة.  -5

 .تخلك الكثٌر من فرص العمل التً تساهم فً التملٌل من البطالة -6

 ت الطالة النووٌة : سلبٌا

أثرها السلبً على البٌئة: خاصةً فٌما ٌتعلك بعملٌة تصرٌف المٌاه، وتعدٌن الٌورانٌوم، إذ  -1

ٌنبعث عن عملٌة التعدٌن الزرنٌخ والراودن اللذان لهما تأثٌر سلبً على صحة من ٌعٌشون 

 فً محٌط محطات الطالة النووٌة. 

احتٌاج الطالة النووٌة إلى الكثٌر من الماء: ما ٌشكل عائمًا أمامها، خاصة مع ندرة وجود  -2

 المٌاه وللة األمطار. 

استخدام محطات الطالة النووٌة مٌاه المسطحات المائٌة لتبرٌد للب المفاعل: وهذه العملٌة  -3

ٌسبب مشكلة ٌنتج عنها ماء مرتفع الحرارة، وعند التخلص منه فً المسطحات المائٌة، 

بٌئٌة ٌطلك علٌها اسم التلوث الحراري، فهذه المٌاه الساخنة التً ٌُعاد طرحها إلى 

درجة مئوٌة، وهو ما ٌؤثّر  37.78المسطحات المائٌة ترفع من درجة حرارتها بحوالً 

 سلبًٌّا على األحٌاء البحرٌة التً ٌضرها ارتفاع درجة حرارة الماء التً تعٌش فٌها. 

وع حوادث نووٌة: تؤدي إلى ولوع كوارث بشرٌة وبٌئٌة، مثل مخاطر تسرب احتمالٌة ول -4

 اإلشعاعات النووٌة. 

الخوف من النفاٌات المشعة: التً تنتج من عملٌة االنشطار النووي، خاصةً فً حال نفاذ  -5

 المساحة المخصصة للنفاٌات المشعة فً محطات التولٌد.

 اعتماد الطالة النووٌة على عنصر الٌورانٌوم: هذا ٌعنً أنه فً حال نفاذ الٌورانٌوم لن نتمكن من 

 الحصول على الطالة النووٌة.
 

 


