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الــذرة مــن  الطـاقـة 

كل م���ا يوج���د ف���ي الطبيع���ة س���واء كان 
جم���ادًا أو كائن���ًا حي���ًا ال يخ���رج ع���ن كون���ه 
تركيبات ملكونات بس���يطة تس���مى العناصر 
مث���ل الهيدروج���ني واألكس���جني والكرب���ون 
واحلديد واليوراني���وم، وعدد هذه العناصر 
ه���ذه  وتوج���د  الطبيع���ة 92 عنص���رًا.  ف���ي 
العناص���ر إم���ا ف���ي صورته���ا العنصري���ة أو 
متح���دة ببعضه���ا مكونة املركب���ات.  ومثال 
واألكس���جني  الهيدروج���ني  وج���ود  ذل���ك 
كعناص���ر أو كمركب كيميائ���ي يعرف باملاء. 
وق���د توج���د العناص���ر واملركبات ف���ي صورة 
مخالي���ط، ومث���ال ذل���ك الهواء فه���و عبارة 
األكس���جني  عنص���ري  م���ن  مخل���وط  ع���ن 
والنيتروج���ني كم���ا يحت���وي عل���ى مركبني 

وهما بخار املاء وثاني أكسيد الكربون. 

العنصر والمركب والمخلوط  -1

تتكون جميع العناصر واملركبات من ذرات. ويتكون العنصر إما من ذرات مفردة أو مجموعات من الذرات 
مرتبطة ببعضها، فمثاًل غاز الهليوم يتكون من ماليني ذرات الهليوم املفردة أما غاز األكسجني يتكون من 
املجموعة  هذه  على  ويطلق  أكسجني  ذرتي  من  مكونة  مجموعة  وكل  األكسجني  ذرات  مجموعات  ماليني 
اجلزيء. وتتكون املركبات من مجموعات من الذرات تسمى جزيئات إال أن كل جزئ يحتوي على مجموعة 
من ذرات عناصر مختلفة. فمثاًل غاز ثاني أكسيد الكربون يتكون من ماليني اجلزيئات وكل جزئ يتكون من 
ذرة كربون وذرتي أكسجني. وهذه الذرات أو اجلزيئات متناهية جدًا في الصغر حتى أن رأس الدبوس ميكن ان 

يحتوي على جزيئات يفوق عددها عدد سكان الكرة األرضية. 

2- الــذرة والجـزئ العنصر والمركب والمخلوط 2- الــذرة والجـزئ1- 

H2O جزىء املاء
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

جتلت قدرة اخلالق في أن جميع ما خلق في الكون عبارة عن 
جتميعات بطرق مختلفة من مكونات أساسية وهى البروتون 

وصور  بأعداد  تترابط  والتي  واإللكترون  والنيوترون 
الذرات. وتسمى الطاقة املسئولة عن  مختلفة مكونة 

والذرة عبارة  النووي.  الترابط  الترابط بطاقة  هذا 
عن نواة يتركز فيها تقريبًا وزن الذرة ويدور حولها 
أجسام لها شحنة كهربية سالبة تسمى إلكترونات. 
وحتتوي نواة الذرة على أجسام مترابطة، بعضها له 
شحنة كهربية موجبة ومساوية لشحنة اإللكترونات 
له شحنة  ليس  اآلخر  والبعض  بروتونات،  وتسمى 

كهربية وتسمى نيوترونات. 

ثماني  بها  نواة  من  األكسجني  ذرة  تتكون  فمثاًل 
بروتونات وثماني نيوترونات ويدور حولها ثماني إلكترونات. 

أن  النواة، حتى  قطر  مرة  ألف  مائة  الذرة حوالي  قطر  ويبلغ 
الذرة ذاتها يعتبر معظم محتواها فضاء خال. 

3- مكونات الذرة

اإللكترونات. وحيث  الذي يساوي متامًا عدد  البروتونات  الواحد على نفس عدد  العنصر  ذرات  ذرة من  كل  حتتوي 
أن عدد اإللكترونات في ذرة العنصر هو العامل األساسي في حتديد خواص العنصر الكيميائية فإن ذرات ذات العنصر 

تتشابه في تفاعالتها الكيميائية مع املواد األخرى. 
وقد تختلف ذرات ذات العنصر في عدد النيوترونات داخل نوياتها. وهذا االختالف يؤثر فقط على اخلواص الطبيعية 

للعنصر. والذرات التي حتتوي على نفس العدد من البروتونات ولكن تختلف في عدد النيوترونات تسمى النظائر. 
ونظائر العنصر الواحد لها نفس اخلواص الكيميائية األساسية ولكنها تختلف في اخلواص الطبيعية مثل الكثافة 

ومعدل االنتشار.
مثال ذلك عنصر األكسجني، حيث يوجد له ثالثة نظائر يطلق عليها          ،          ،        ، )يرمز لذرة عنصر األكسجني 
O « والرقم املوضح أعاله يسمى بعدد الكتلة ويدل على مجموع عدد البروتونات والنيترونات التي حتتويها  بالرمز » 

الذرة، بينما الرقم املوضح أدناه يسمى بالعدد الذري ويدل على عدد البروتونات (. 

النـظائـــر3- مكونات الذرة النـظائـــر4-   -4

تركيب الذرة
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

ويالحظ أن جميع نظائر األكسجني تتشابه من حيث احتواء ذراتها على ثماني بروتونات وثماني إلكترونات 
ولكنها تختلف في عدد النيوترونات التي حتتويها ذرة كل منهم، فذرة النظير          حتتوي على ثمانية 
نيوترونات، وذرة النظير         حتتوي على تسعة نيوترونات، وذرة النظير          حتتوي على عشرة نيوترونات. 
ويوجد عنصر األكسجني في الطبيعة في صورة خليط من هذه النظائر الثالثة بنسبة 99.76% للنظير          ، 

وبنسبة 0.04% للنظير         ، وبنسبة 0.2% للنظير         

ومثال آخر عنصر اليورانيوم حيث يوجد اليورانيوم في الطبيعة في ثالثة نظائر هى:
اليورانيوم-U( 238     (  بنسبة %99.274. 

اليورانيوم-U( 235     ( بنسبة 0.7205% وميثل هذا النظير املادة الطبيعية املالئمة لالنشطار النووي. 
اليورانيوم-U( 234     ( ويوجد بنسبة ضئيلة جدًا تساوي 0.0055% في اليورانيوم الطبيعي.

 

وذرات  استقرارها.  درجة  في  العناصر  ذرات  تختلف 
العناصر غير املستقرة تتميز نوياتها بثقلها أو اختالف 
نسبة النيوترونات إلى البروتونات بها عن النسبة الالزمة 
الستقرارها. وحتاول ذرات العناصر غير املستقرة أن تصل 
بإطالقها إلشعاعات مختلفة من  االستقرار  درجة  إلى 
داخل نوياتها، وتتحول عن طريق ذلك إلى ذرات عناصر 
اليورانيوم-238  ذرات  أكثر استقرارًا. ومثال ذلك حتول 
التحوالت  من  من خالل سلسلة طويلة  املستقرة،  غير 

الوسيطة، إلى ذرات عنصر الرصاص املستقرة         . 

»الذرات  املستقرة  غير  العناصر  ذرات  على  ويطلق 
املشعة«. وتعرف التحوالت التي تطرأ على الذرات املشعة 
بالتحلل اإلشعاعي لهذه الذرات، واإلشعاعات املنطلقة 
من ذرات العناصر غير املستقرة تكون عادة جسيمات ألفا 

أو جسيمات بيتا أو إشعاعات جاما أو توافيق منها. 

الـذرات المشـعة الـذرات المشـعة5-   -5
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

جسيمات  ه���ى  أل��ف��ا  ج��س��ي��م��ات 
موجبة الشحنة الكهربائية وتتكون 
البروتونات  من  اثنني  بها  ن��واة  من 
واث��ن��ني م��ن ال��ن��ي��وت��رون��ات. وتصبح 
ن������واة ال�������ذرة غ���ي���ر امل���س���ت���ق���رة بعد 
وزنًا  أخ��ف  ألفا  جسيمات  إطالقها 

وأكثر استقرارًا. 
م���ث���ال ع��ل��ى ذل����ك حت����ول ذرة 
الثوريوم- ذرة  إلى  اليورانيوم-238 

234  بانطالق جسيم ألفا.

إلكترونات  عن  عبارة  بيتا  جسيمات 
سالبة الشحنة ومتحركة بسرعة عالية 
نتيجة  اجلسيمات  هذه  وتتكون  جدًا. 
لتحول نيوترون بنواة ذرة غير مستقرة 
وإلكترون  بالنواة  يبقى  بروتون  إلى 
وتقل  عالية.  بسرعة  النواة  من  ينطلق 
إلى عدد  النيوترونات  بذلك نسبة عدد 
نواة  وتصبح  الذرة  بنواة  البروتونات 
اإللكترون  ويسمى  استقرارًا  أكثر  الذرة 

املنطلق من النواة بجسيم بيتا.

بيـتا 7-جسيـمات  ألــفا جسيـمات  ألــفا6-  جسيـمات  بيـتا6-  7-جسيـمات 

انطالق جسيمات بيتاانطالق جسيمات ألفا
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

8- أشـعة جـاما

يكون لدى بعض نويات الذرات غير املستقرة طاقة 
زائدة. وتستطيع هذه الذرات إنقاص تلك الطاقة من 
خالل إشعاعها لبعض الطاقة في صورة أشعة جاما 
أو أشعة إكس. أشعة جاما متاثل األشعة الضوئية إال 
مرئية،  غير  وبأنها  موجتها  طول  بقصر  تتميز  إنها 
نتيجة   - وميكنها  كهربيًا  متعادلة  جاما  وأشعة 
املواد  داخل  بعمق  التغلغل   - موجتها  طول  لقصر 
تتحول  ال  جاما  أشعة  تطلق  التي  والذرات  الصلبة. 
إلى ذرات عناصر أخرى نظرًا الحتفاظها بنفس عدد 

البروتونات ونفس عدد النيوترونات بنوياتها. 

مثال على ذلك انطالق أشعة جاما من ذرة الباريوم 
غير املستقرة لتصل إلى االستقرار.

وجد أنه أثناء التحلل اإلشعاعي لعدد معلوم من نويات اليورانيوم حدوث نقص في وزنها. وهذا النقص في 
وزن النويات يتمثل في وزن اجلسيمات التي تنطلق خارج النواة باإلضافة إلى جزء آخر يتحول إلى طاقة حركية 

تدفع هذه اجلسيمات وتطلقها إلى خارج النواة. 
وقد وضع العالم ألبرت أينشتني في عام 1905 عالقة تربط بني الكتلة والطاقة، وفيها يوضح أن أي نقص في 

الكتلة ألي سبب من األسباب يكون مصحوبًا بتولد طاقة حسب العالقة التالية : 
ط= ك ع2
حيث  )ط( هى الطاقة املتولدة باجلول. 

         ) ك( هى مقدار نقص الكتلة بالكيلو جرامات. 
         ) ع ( هى سرعة الضوء ) 300 مليون متر في الثانية (. 
وعليه فإنه أثناء التحلل اإلشعاعي جلزء دقيق جدًا من 
التحلل  فمثاًل  الطاقة.  من  كبيرة  كمية  تتولد  النواة  وزن 
إلى  الكربون–14  من  جرامًا   28 لوزن  الكامل  اإلشعاعي 
من  جرامًا   27.996 فقط  عنه  ينتج  النيتروجني–14 

ومقداره  الوزن،  في  النقص  لهذا  ونتيجة  النتروجني–14. 
من  كامل  طن  حرق  تعادل  الطاقة  من  كمية  ينتج  جرام،   0.004
الفحم. غير أنه ال ميكن استخدامها عمليًا كمصدر مستمر للطاقة.

9- تحول الكتلة إلى طاقة 
اإلشعاعي التحلل  أثناء  8- أشـعة جـاما

9- تحول الكتلة إلى طاقة 
اإلشعاعي التحلل  أثناء 

انطالق أشعة جاما

نيتروجني 
14 

كربون 
14 

+
طاقة
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

لتحويل الذرة املستقرة إلى ذرة غير مستقرة وبالتالي حتويلها إلى ذرة مشعة يلزم إخالل التوازن فى القوة 
التي تربط بني البروتونات والنيوترونات بالنواة. ولتحقيق ذلك فإنه يلزم قذف نويات تلك الذرات املستقرة 

بجسيمات متولدة من التحلل اإلشعاعي لذرات عناصر أخرى غير مستقرة. 

وكذلك فإنه من الصعوبة مبكان دفع بروتون مفرد داخل نواة ثقيلة. ومع ذلك فإذا جعلنا هذه اجلسيمات 
تتغلغل  أن  تستطيع  فإنها  املعجالت  باسم  تعرف  تقنيات خاصة  باستخدام  عالية  بسرعة  تتحرك  املوجبة 

داخل نواة الذرة محولة إياها إلى نواة غير مستقرة ومشعة. 

االصطناعية المشعة  العناصر   -10

يحتوي كل جسيم من جسيمات ألفا على 2 نيوترون و2 
فإنه يحمل شحنتني كهربيتني موجبتني.  وبالتالي  بروتون 
وهذا يجعل جسيم ألفا ال يستطيع أن يدخل بسهولة إلى 
موجبة  بشحنة  مشحونة  بروتونات  لوجود  ثقيلة  ذرة  نواة 

داخلها فتتنافر مع جسيم ألفا.

11- قذف الذرات المستقرة 
البروتونات أو  ألفا  بجسيمات 

جسيم ألفا ال يستطيع أن يدخل بسهولة إلى نواة ذرة ثقيلة ويتنافر مع النواة

االصطناعية المشعة  العناصر   -10

11- قذف الذرات المستقرة 
البروتونات أو  ألفا  بجسيمات 

جسيم ألفا
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

 عند قذف ذرة ليثيوم بجسيم ألفا عند سرعات عالية فإنها تتحول إلى ذرة مشعة تتحلل بدورها إلى ذرة 
بورون مع انطالق نيوترون. ومن املمكن أن يكون هذا املصدر للنيوترونات مفيدًا. فالنيوترونات ال حتمل شحنة 

كهربية وبالتالي ميكنها أن تدخل النواة بسهولة حيث أنها لن تتنافر مع البروتونات املوجودة داخلها. 
النواة  يجعل  مما  بها،  والنيوترونات  البروتونات  بني  التوازن  إخالل  إلى  النواة  النيوترون  دخول  ويؤدي 
مشعة. ويصاحب ذلك انطالق إشعاعات مصحوبة بتوليد طاقة حرارية. وبهذه الطريقة فإنه ميكن جعل 
الذرات مشعة وبالتالي يتحول جزء من كتلتها إلى طاقة عند حتللها. واملشكلة التي حتتاج إلى حل هى كيف 

ميكن حتقيق ذلك بحيث ميكن االستفادة من الطاقة الناجتة. 

12- قذف الذرات المستقرة بالنيوترونات

حيث  من  أهمها  نظائر  عدة  لليورانيوم  يوجد 
 .     U االنشطار النووي هو اليورانيوم – 235 ويرمز له
وحتتوي نواة ذرة اليورانيوم – 235 على عدد 92 بروتون 
بخاصية  النظير  هذا  ويتميز  نيوترون.   143 وعدد 
النيوترونات  ألحد  نواته  بامتصاص  أنه  حيث  هامة 
أخف  مختلفني  عنصرين  نواتي  إلى  تنشطر  فإنها 
وزنًا من ذرة اليورانيوم يطلق عليهما نواجت االنشطار 

النووي. وتسمى هذه الظاهرة االنشطار النووي. 
ويصاحب االنشطار النووي انطالق عدد يتراوح بني 
2-3 نيوترونا تتحرك بسرعة عالية تصل إلى 20 ألف 
كيلو متر/ثانية. ويقل مجموع كتلتي نواجت االنشطار 
والنيوترونات املصاحبة له عن مجموع كتلتي نواة ذرة 
ويتحول  لالنشطار،  املسبب  والنيوترون  اليورانيوم 
الطاقة  من  هائل  مقدار  إلى  الكتلة  في  الفرق  هذا 
بها  تنطلق  حركية  طاقة  صورة  في  معظمه  يظهر 

نواجت االنشطار. 

13- الطاقة من االنشطار النووي 12- قذف الذرات المستقرة بالنيوترونات

قذف ذرة ليثيوم بجسيم ألفا
انشطار ذرة يورانيوم

235
  92

13- الطاقة من االنشطار النووي
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الــذرة مــن  الطـاقـة 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

ذكرنا أن االنشطار النووي لنواة ذرة نظير اليورانيوم–235 يصاحبه انطالق عدد من النيوترونات يتراوح بني 3-2 
التي تليها حيث أن بعضها يتسرب خارج  املتولدة ال تدخل جميعها في االنشطارات  النيوترونات  نيوترونا. وهذه 
حدود كتلة اليورانيوم املستخدم وبعضها ميتص في نويات نظائر اليورانيوم األخرى وأهمها نظير اليورانيوم–238 
وكذلك املواد األخرى املوجودة مع اليورانيوم. وعليه فإنه لضمان استمرار التفاعل االنشطاري املتسلسل وبالتالي 

من  معينة  كتلة  وجود  يلزم  فإنه  للطاقة  املستمر  املصدر  توفير 
يكون  بحيث  معني(  هندسي  لشكل  )مناظرة  اليورانيوم 

لعدد  انشطار مساويًا  املتاحة ألي  النيوترونات  عدد 
النيوترونات املسببة لالنشطار السابق له، وتسمى 
هذه الكتلة بالكتلة احلرجة. وتنطلق النيوترونات 
ولزيادة  عالية.  بسرعات  االنشطار  من  املتولدة 
احتمال امتصاص هذه النيوترونات بواسطة نويات 
نظير اليورانيوم–235 دون نويات نظائر اليورانيوم 
فإنه  املطلوب  االنشطار  إحداث  وبالتالي  األخرى 

يلزم تخفيض سرعة هذه النيوترونات.
الصطدام  الفرصة  إتاحة  طريق  عن  ذلك  ويتم 

النيوترونات عند انطالقها بنويات مادة أخرى خفيفة 
أو  العادي  املاء  املهدئ. وعادة ما يستخدم  يطلق عليها 

املاء الثقيل أو اجلرافيت كمهدئ. 

احلركية  الطاقة  ه��ذه  تتحول  ما  وسرعان 
نواجت  الصطدام  نتيجة  حرارية  طاقة  إل��ى 
الذرات األخرى احمليطة  بنويات  االنشطار 
الطاقة  ت���ول���د  ل���ن���ا  ي��ف��س��ر  وه������ذا  ب���ه���ا. 
النووي.  االنشطار  من  العالية  احلرارية 
االنشطار  من  املنطلقة  النيوترونات  أما 
النووي فيمكنها بدورها عمل انشطارات 
أخرى  نيوترونات  ومولدة  جديدة  أخ��رى 
انشطارات  ف��ي  ب��ال��ت��ال��ي  ت��دخ��ل  ع��دي��دة 

بالتفاعل  ي��س��م��ى  م��ا  وي��ح��دث  متتالية 
هناك  ك��ان��ت  ف���إذا  املتسلسل.  االن��ش��ط��اري 

التفاعل  ف���إن  ك��اف��ي��ة  يورانيوم–235  ذرات 
مستمرًا  م��ص��درًا  ويصبح  يستمر  املتسلسل 

للحرارة وهذا هو األساس الذي يبنى عليه عمل 
املفاعل النووي.

14 – التفاعل االنشطاري
للطاقة المتسلسل كمصدر   

التفاعل االنشطاري املتسلسل

14 – التفاعل االنشطاري
للطاقة المتسلسل كمصدر   

مكافئات الطاقة احلرارية املتولدة 
من انشطار قرص يورانيوم ) 7 جرام (
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الــذرة مــن  الطـاقـة 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

وبالتالي  املتسلسل  االنشطار  معدل  في  للتحكم 
التحكم في معدل الطاقة احلرارية املتولدة منه، فإنه يلزم 
املتاحة لالنشطار، ويتم  النيوترونات  التحكم في معدل 
القضبان  التحكم. وتصنع هذه  ذلك باستخدام قضبان 
للنيوترونات  العالي  االمتصاص  خاصية  لها  مواد  من 
البورون والكادميوم. وعليه فإنه ميكن زيادة معدل  مثل 
امتصاص النيوترونات بتحريك هذه القضبان إلى داخل 
وقود اليورانيوم وبذلك يقل معدل االنشطار املتسلسل، 
من  يقلل  فإنه  اليورانيوم  وقود  خارج  إلى  حتريكها  أما 
معدل  يزداد  وبالتالي  النيوترونات  امتصاص  معدل 
االنشطار. وبهذه الطريقة يتم التحكم في معدل توليد 

الطاقة احلرارية من االنشطار. 
واملفاعل النووي عبارة عن وعاء معدني يوجد بداخله 
ن من الوقود النووي وقضبان  ما يسمى قلب املفاعل املكَوّ

التحكم باإلضافة إلى مكونات املفاعل األخرى.   

16- محطات القوى النووية15- التحكم فى معدل االنشطار المتسلسل15- التحكم فى معدل االنشطار المتسلسل

تستخدم محطات القوى النووية، مثلها في ذلك مثل محطات القوى التقليدية، الطاقة احلرارية لتوليد 
البخار الذي يستخدم بعد ذلك في إدارة التربينات التي تدير بدورها مولدات الكهرباء. واالختالف الرئيسي 
التقليدية على حرق  القوى  تعتمد محطات  فبينما  احلرارية.  الطاقة  على  في مصدر احلصول  هو  بينهما 
على  تعتمد  النووية  القوى  فإن محطات  احلرارية  الطاقة  لتوليد هذه  الطبيعي  الغاز  أو  البترول  أو  الفحم 

انشطار الوقود النووي لتوليد هذه الطاقة احلرارية.  

16- محطات القوى النووية

محطة القوى النووية محطة القوى التقليدية
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الــذرة مــن  الطـاقـة 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

األشخاص  حماية  إلى  النووي  األمان  يهدف 
قد  إشعاعية  مخاطر  أي  من  والبيئة  واملمتلكات 
تنجم عن استخدام الطاقة النووية ويتحقق ذلك 
من خالل ضمان - بدرجة عالية جدًا من التيقن - 
عدم وقوع حوادث نووية، وضمان أن تكون انبعاثات 
املواد املشعة إلى البيئة احمليطة أقل ما ميكن ومبا 

اليسبب ضررا لإلنسان والبيئة احمليطة.

يتوفر باملفاعالت النووية نظم لألمان بغرض 
النووية،  التفاعالت  على  والسيطرة  التحكم 
بقلب  سواء  النووي  للوقود  املستمر  والتبريد 
املشعة  املواد  واحتواء  التخزين،  أماكن  أو  املفاعل 

ومنع تسربها إلى اإلنسان أو البيئة احمليطة.

17- أمان تشغيل المحطات 
النووية

17- أمان تشغيل المحطات 
النووية

أنظمة األمان في احملطات النوويةحواجز األمان في احملطات النووية

إلى  النووية  احملطات  تشغيل  أم��ان  ويستند 
خمسة مبادئ أساسية ومتكاملة:

1�� خضوع اختيار مواقع احملطات النووية ألدق 
الدراسات طبقًا للمعايير املصرية والعاملية 

مبا يضمن حتقيق أعلى معدالت األمان.
وضمان  لتوكيد  صارمة  معدالت  تطبيق   ��2
واإلنشاء  التصميم  عمليات  أثناء  اجلودة 

والتشغيل والصيانة.
3�� وجود حواجز متعددة الحتواء املواد املشعة 

ومنع تسربها إلى البيئة احمليطة.
4�� تأهي���ل العاملني والقائمني على التش���غيل 
املقايي���س  وأدق  ألعل���ى  وفق���ا  والصيان���ة 

الفنية والصحية والنفسية.
أجهزة  على  املستمر  والتفتيش  املراقبة   ��5
احملطة واختبارها بواسطة مسئولي تشغيل 
الرقابة  هيئة  وكذلك  النووية  احملطة 
املستقلة  املصرية  واإلشعاعية  النووية 

متاما عن اجلهة املشغلة للمحطة.
1920



الــذرة مــن  الطـاقـة 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

ويهدف تصميم املفاعالت النووية إلى حتقيق األمان 
طبقًا لألسس التالية: 

النووي من  املفاعل  داخ��ل  ذاتية  أم��ان  أنظمة  توفر   ����1
خالل  اختيار توليفة من املواد تعاكس جتاوز حدود 
أي  حت��ت  املفاعل  انفجار  ومتنع  اآلم��ن��ة  التشغيل 

ظرف من الظروف.
2��  تعدد وتنوع  أجهزة التحكم في تشغيل املفاعل وفي 

إيقافه اآلمن عند الضرورة.
3��  وجود أنظمة متكررة ومتنوعة ومعزولة  عن بعضها 

البعض لتوفير أمان املفاعل في حالة احلوادث الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو األنشطة البشرية.
ويرتكز حتقيق األمان في احملطات النووية على مبدأ الدفاع في العمق والذي يتكون بدوره من ثالث مستويات 

رئيسية متعاقبة وهى:
> املستوى األول: منع احل��وادث

يتم تصميم احملطة النووية وفقًا ألدق املقاييس الهندسية املطبقة عامليًا، كما يتم اختيار أنسب املواد وأحدث 
األجهزة ونظم التحكم للحد من أي احتماالت للحوادث، عالوة على االلتزام بقواعد ضمان وتوكيد اجلودة في 

جميع مراحل التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل.

> املستوى الثاني: التدخل لوأد احلوادث ومنع تفاقمها
النووية  باحملطة  م��ت��ع��ددة  أم���ان  نظم  توفير  يتم   
للمفاعل  اآلم��ن  واإلي��ق��اف  التشغيل  سالمة  لضمان 
ويتحقق مب��ك��ون��ات نظم  ال���ط���وارئ.  ح���االت  ف��ي  حتى 
األمان قواعد: التكرارية، والتنوع والعزل فيما بينها، مع 
زيادة االعتماد على أنظمة األمان التلقائية التي تؤدي 
عملها وقت اللزوم دون أي اعتماد على التدخل من قبل  

املشغلني أو احلاجة إلى استخدام مصدر للكهرباء.  
> املستوى الثالث: التخفيف من وطأة احلوادث

متعددة  هندسية  ح��واج��ز  اس��ت��خ��دام  على  يعتمد 
الح���ت���واء وم��ن��ع أي ت��س��رب إش��ع��اع��ي. وت��ص��م��م هذه 
احلواجز بناءًا على حتليل كافة السيناريوهات املتوقعة 
واالفتراضية، وتقييم تأثيرات كٍل منها شاملة احتماالت 

مستويات الدفاع في العمقوقوع خطأ بشري وتتابع عطب مكونات ونظم األمان.
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الــذرة مــن  الطـاقـة 
18 – المحطات النووية والنفايات 

المشعة 

ي����ن����ت����ج ع��������ن ت���ش���غ���ي���ل 
نفايات  ال��ن��ووي��ة  احمل���ط���ات 
مشعة صلبة وسائلة وغازية، 
إشعاعاتها  مستوى  ويتراوح 
واملتوسطة  املنخفضة  ب��ني 

والعالية. 
ال��ن��ووي��ة مزودة  واحمل��ط��ة 
بأنظمة وأجهزة للتعامل مع 
نوعية  حسب  النفايات  تلك 
كل منها. فالنفايات الصلبة 
اإلشعاعي  امل���س���ت���وى  ذات 
امل��ت��وس��ط وامل��ن��خ��ف��ض يتم 
جت��م��ي��ع��ه��ا ث���م ض��غ��ط��ه��ا أو 
بلوكات  في  وتثبيتها  حرقها 
خرسانية تخزن في ترنشات 

خاصة مبوقع احملطة.

 أما النفايات الس���ائلة فإنها جتمع ويتم معاجلتها بطرق مختلفة كالتبخير والترس���يب والترش���يح ثم 
تثبت نواجت املعاجلة في بلوكات خرسانية أو إسفلتية تخزن في موقع النفايات الصلبة.

 وبالنسبة للنفايات الغازية فيتم معاجلتها خالل مرشحات خاصة وهذه املرشحات يتم التخلص منها 
) عند انتهاء عمر تشغيلها( بواسطة خلطها باألسمنت وتثبيتها ثم تخزينها. 

أما النفايات عالية اإلش���عاع واملتمثلة في الوقود النووي املس���تعمل فيتم حفظها حتت املاء في موقع احملطة ملدة 
طويلة تصل لعدة سنوات – حتى يضمحل مستوى إشعاعيتها - ثم يتم نقلها إلى أماكن تخزينها النهائية. 

وكل مراح���ل ت���داول ونقل وتخزين النفايات املش���عة تتم وفق معايير وإجراءات صارم���ة حتددها لوائح وتنظيمات 
دولية ومحلية تهدف أساسا إلى حماية اإلنسان والبيئة من تسرب اإلشعاعات الصادرة من النفايات النووية. 

تخزين الوقود النووي املستعمل  حتت املاءالتخزين اجلاف للنفايات النووية

18 – المحطات النووية والنفايات 
المشعة 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 
18 – المحطات النووية والنفايات 

المشعة 

ي����ن����ت����ج ع��������ن ت���ش���غ���ي���ل 
نفايات  ال��ن��ووي��ة  احمل���ط���ات 
مشعة صلبة وسائلة وغازية، 
إشعاعاتها  مستوى  ويتراوح 
واملتوسطة  املنخفضة  ب��ني 

والعالية. 
ال��ن��ووي��ة مزودة  واحمل��ط��ة 
بأنظمة وأجهزة للتعامل مع 
نوعية  حسب  النفايات  تلك 
كل منها. فالنفايات الصلبة 
اإلشعاعي  امل���س���ت���وى  ذات 
امل��ت��وس��ط وامل��ن��خ��ف��ض يتم 
جت��م��ي��ع��ه��ا ث���م ض��غ��ط��ه��ا أو 
بلوكات  في  وتثبيتها  حرقها 
خرسانية تخزن في ترنشات 

خاصة مبوقع احملطة.

 أما النفايات الس���ائلة فإنها جتمع ويتم معاجلتها بطرق مختلفة كالتبخير والترس���يب والترش���يح ثم 
تثبت نواجت املعاجلة في بلوكات خرسانية أو إسفلتية تخزن في موقع النفايات الصلبة.

 وبالنسبة للنفايات الغازية فيتم معاجلتها خالل مرشحات خاصة وهذه املرشحات يتم التخلص منها 
) عند انتهاء عمر تشغيلها( بواسطة خلطها باألسمنت وتثبيتها ثم تخزينها. 

أما النفايات عالية اإلش���عاع واملتمثلة في الوقود النووي املس���تعمل فيتم حفظها حتت املاء في موقع احملطة ملدة 
طويلة تصل لعدة سنوات – حتى يضمحل مستوى إشعاعيتها - ثم يتم نقلها إلى أماكن تخزينها النهائية. 

وكل مراح���ل ت���داول ونقل وتخزين النفايات املش���عة تتم وفق معايير وإجراءات صارم���ة حتددها لوائح وتنظيمات 
دولية ومحلية تهدف أساسا إلى حماية اإلنسان والبيئة من تسرب اإلشعاعات الصادرة من النفايات النووية. 

تخزين الوقود النووي املستعمل  حتت املاءالتخزين اجلاف للنفايات النووية

18 – المحطات النووية والنفايات 
المشعة 

2324



الــذرة مــن  الطـاقـة 

عام  في  النووي  االنشطار  ظاهرة  اكتشاف  مت 
ترويض  استطاع  أن  اإلنسان  لبث  ما  ثم   ،1938
النووية  التفاعالت  على  والسيطرة  الظاهرة  هذه 
بجامعة  نووي  مفاعل  أول  وتشغيل  االنشطارية 
أول  تشغيل  1954 مت  عام  وفي   .1942 عام  شيكاغو 
في  كهربية  ميجاوات   5 بقدرة  نووية  قوى  محطة 
روسيا )االحتاد السوفيتي سابقًا( بينما مت تشغيل 
املتحدة  الواليات  في  الكهرباء  لتوليد  مفاعل  أول 
عام 1957. ومن ذلك احلني، يتزايد اعتماد العالم 
على استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء :

النووية  املفاعالت  عدد  إجمالي  يبلغ  حيث   <
بدول العالم 437 مفاعاًل )أبريل 2013( يبلغ إجمالي 

القدرات الكهربية االسمية لها 373156 ميجاوات.
> ومن بني هذه املفاعالت 273 مفاعاًل من نوع مفاعالت املاء املضغوط الذى اختارته مصر ليكون باكورة 

مفاعالتها النووية. وهو أكثر األنواع شيوعًا، وإسهاما في توليد الكهرباء على مستوى العالم. 

19- المحطات النووية في العالم 
وجدير بالذكر أن متوسط نسبة مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرباء على مستوى العالم بنهاية 

عام 2012 بلغت نسبة 14% من إجمالي الطاقة الكهربائية املولدة. 
وتتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى حتى إنها قد تصل في بعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا إلى 
اكثر من 50% وفي دولة أخرى مثل فنلندا والسويد وسويسرا تتراوح نسبة مساهمة الطاقة النووية في توليد 

الكهرباء بها بني 28% إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربية املولدة.   

أول محطة نووية بقدرة 5 ميجاوات كهربي

نسبة مشاركة الطاقة النووية في توليد الكهرباء على مستوى العالم ) % (

19- المحطات النووية في العالم 
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الــذرة مــن  الطـاقـة 

عندما تتصادم نويات ذرات خفيفة ومتحركة بسرعات 
أثقل  نويات لذرات  عالية جدا فإنها تندمج معا مكونة 
االندماج  ويصحب  ال��ن��ووي.  االن��دم��اج  يسمى  م��ا  وه��و 
في صورة طاقة  يظهر  الكتلة  من  فقدان جلزء  النووي 
النووي  االندماج  تفاعل  حل��دوث  ويلزم  هائلة.  حرارية 
بكوكب األرض توفير درجة حرارة تصل إلى أكثر من مائة 

مليون درجة مئوية. 
وبينما يتم هذا التفاعل االندماجي النووي بالشمس 
الدرجات  ه��ذه  وعند  مستمرة  بصفة  األخ��رى  والنجوم 
العالية جدًا من احلرارة، فإنه في منتهى الصعوبة عمل 

هذا التفاعل االندماجي على سطح األرض. 
النووي  االندماج  طاقة  من  مستمر  مصدر  ولتوفير 
لعمل  التجارب  من  العديد  عمل  مت  فقد  األرض،  على 
ال��ه��ي��دروج��ني املسميان  ن��ظ��ي��ري  ن���وي���ات  ب���ني  ان���دم���اج 
بكميات  الديوتيريوم  ويوجد  والتريتيوم.  الديوتيريوم 
ويطلق  الديوتيريوم  أكسيد  ص��ورة  ف��ي  امل��اء  ف��ي  وف��ي��رة 
عليه املاء الثقيل. أما التريتيوم فيمكن احلصول عليه 

مع  الليثيوم  نويات  تفاعل  بواسطة 
مقذوف من النيوترونات املعجلة.

وح��ي��ث أن ه��ذا االن��دم��اج يحدث 
درج������ات ح������رارة عالية  ع��ن��د  ف��ق��ط 
التفاعل  خليط  تالمس  فعند  ج��دًا 
جوانب  م��ع  الهيدروجني  نظائر  م��ن 
يؤدي  مما  بسرعة  تبرد  فإنها  اإلن��اء 
إل��ى ان��ع��دام ف��رص��ة ح���دوث التفاعل 

االندماجي.
 ول���ذل���ك جت����رى األب����ح����اث على 
بالوصول  الكفيلة  الطرق  استحداث 
إل����ى ه����ذه ال����درج����ات ال��ع��ال��ي��ة من 
إبعاد  ال���وق���ت  ن��ف��س  وف����ي  احل������رارة 
جوانب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  التفاعل  خليط 
مغناطيسي  مجال  باستخدام  اإلن��اء 
قوي، وقد وجد أن استخدام مجالني 
أنسب  ه��و  متعامدين  مغناطيسيني 

األنظمة املغناطيسية لالستخدام في مفاعالت االندماج النووي وهو ما يعرف باسم »التوكماك«.  
وناجت التفاعل النووي االندماجي لنويات الديوتيريوم والتريتيوم هو غاز الهليوم غير املشع مصحوبا بانبعاث 

النيوترونات التي يحصل منها على الطاقة احلرارية باإلضافة إلى إنتاج مزيد من نويات التريتيوم.

20 – الطاقة من االندماج النووي

التفاعل النووي االندماجي لنويات الديوتيروم والتريتيوم

التفاعل النووي االندماجي في التوكماك

20 – الطاقة من االندماج النووي

2728



الــذرة مــن  الطـاقـة 

عندما تتصادم نويات ذرات خفيفة ومتحركة بسرعات 
أثقل  نويات لذرات  عالية جدا فإنها تندمج معا مكونة 
االندماج  ويصحب  ال��ن��ووي.  االن��دم��اج  يسمى  م��ا  وه��و 
في صورة طاقة  يظهر  الكتلة  من  فقدان جلزء  النووي 
النووي  االندماج  تفاعل  حل��دوث  ويلزم  هائلة.  حرارية 
بكوكب األرض توفير درجة حرارة تصل إلى أكثر من مائة 

مليون درجة مئوية. 
وبينما يتم هذا التفاعل االندماجي النووي بالشمس 
الدرجات  ه��ذه  وعند  مستمرة  بصفة  األخ��رى  والنجوم 
العالية جدًا من احلرارة، فإنه في منتهى الصعوبة عمل 

هذا التفاعل االندماجي على سطح األرض. 
النووي  االندماج  طاقة  من  مستمر  مصدر  ولتوفير 
لعمل  التجارب  من  العديد  عمل  مت  فقد  األرض،  على 
ال��ه��ي��دروج��ني املسميان  ن��ظ��ي��ري  ن���وي���ات  ب���ني  ان���دم���اج 
بكميات  الديوتيريوم  ويوجد  والتريتيوم.  الديوتيريوم 
ويطلق  الديوتيريوم  أكسيد  ص��ورة  ف��ي  امل��اء  ف��ي  وف��ي��رة 
عليه املاء الثقيل. أما التريتيوم فيمكن احلصول عليه 

مع  الليثيوم  نويات  تفاعل  بواسطة 
مقذوف من النيوترونات املعجلة.

وح��ي��ث أن ه��ذا االن��دم��اج يحدث 
درج������ات ح������رارة عالية  ع��ن��د  ف��ق��ط 
التفاعل  خليط  تالمس  فعند  ج��دًا 
جوانب  م��ع  الهيدروجني  نظائر  م��ن 
يؤدي  مما  بسرعة  تبرد  فإنها  اإلن��اء 
إل��ى ان��ع��دام ف��رص��ة ح���دوث التفاعل 

االندماجي.
 ول���ذل���ك جت����رى األب����ح����اث على 
بالوصول  الكفيلة  الطرق  استحداث 
إل����ى ه����ذه ال����درج����ات ال��ع��ال��ي��ة من 
إبعاد  ال���وق���ت  ن��ف��س  وف����ي  احل������رارة 
جوانب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  التفاعل  خليط 
مغناطيسي  مجال  باستخدام  اإلن��اء 
قوي، وقد وجد أن استخدام مجالني 
أنسب  ه��و  متعامدين  مغناطيسيني 
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 ومع ذلك يلزم التنويه إلى أن النيوترونات الناجتة من التفاعل النووي االندماجي تسبب حتويل املواد املستخدمة 
في املعدات إلى مواد مشعة كما أنه يلزم توفير االحتياطات الالزمة ملنع التريتيوم املشع من التسرب خارج املفاعل 

النووي االندماجي.   
إنشاء  ويجري  النووي  االندماجي  التفاعل  من طاقة  االستفادة  في مجال محاولة  كبير  تقدم  إح��راز  وقد مت 
احلالي حيث  القرن  االندماجي خالل  التفاعل  هذا  معها حتقيق  املتوقع  من  والتي  والتجريبية  الالزمة  املعدات 
تشارك العديد من الدول املتقدمة في مشروع املفاعل التجريبي لالندماج النووي واملعروف باسم ITER والذى يتم 

تنفيذه في موقع كارداش بجنوب فرنسا.
ومن مزايا التفاعل االندماجي توفر الوقود الالزم له باإلضافة إلى أنه ال ينتج عنه أي نواجت انشطار مشعة وإن 
كان التفاعل ينتج عنه إشعاعات شأن االنشطار النووي والتي يلزم معها توفير الضمانات والتشريعات الالزمة ألمان 

اإلنسان والبيئة.
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