الوحدة االولى لمحطة بوشهر النووية
تفاصيل الدورة العمالنية

بالرغم من التعقٌدات الفنٌة لمحطة نووٌة بحجم محطة بوشهر ،فؤن دورة عملها تبدو بسٌطة للغاٌة ،حٌث ٌمكن ببساطة
تصنٌف دورة انتاج الطاقة الكهربائٌة فً المحطة النووٌة ضمن ثالث مراحل منفصلة ،تجري كل مرحلة فً مدار مستقل،
المدار االول ،المدار الثانً و مدار التبرٌد.
المدار االول :شطر الٌورانٌوم المخصب فً المفاعل ،الذي ٌشكل مصدر انتاج الطاقة بالطرٌقة الحرارٌة .وتنتقل هذه الطاقة
الحرارٌة المنتجة الى مولدات البخار ،عبر المٌاه المتدفقة فً دائرة مسدودة ،مكونة من اربع حلقات.وفً مولد البخار الذي
ٌنتج الحرارة وتتجمع فً انابٌبه المصنعة من الفوالذ على شكل ،Uمٌاه المدار االول التً تتحول فً دورة مستقلة تماما ،الى
بخار ٌدور فً المدار الثانً .بعد ذلك تخرج المٌاه من مولد البخار بواسطة مضخة المدار االول ،لتعود الى المفاعل ،لنقل
الحرارة مرة اخرى.
المدار الثاني :فً المدار الثانً ٌ ،تم توجٌه البخار المنتج نحو المحرك (التوربٌن) ،وتإدي حركة التوربٌن الى تبدٌل الطاقة
المكانٌكٌة بواسطة مولد كهربائً ،الىطاقة كهربائٌة وبذلك تتم عملٌة انتاج الكهرباء .اما البخار الخارج من التوربٌن ،فٌتم
تحوٌله الىالماء بواسطة جهاز كندانسور وٌعود ثانٌة الىمولد البخار لتكرار دورة العمل.
المدار الثالث أو المبرد :تستخدم مٌاه البحر لتبرٌد البخار الخارج من المحرك (التوربٌن) ،فً مدار مستقل تماماعنالمدار
الثانً وتتم العملٌة باالستفادة من كندانسور .وبعد التبرٌدوانخفاض درجة الحرارة ،تعود المٌاه الى البحر ،عبر قناة مكشوفة
بطول  044متر ،ثم تتوزع على اربعة انفاق بطول  1044متر تحت قاع البحر وبعمق 7امتار.
إن الدور الرئٌسً للمفاعل فً المحطة النووٌةٌ ،تجسد فً انتاج الطاقة الحرارٌة .والعملٌة الجارٌة داخل المفاعل التً
تإدي الى انتاج الحرارة ،تسمى «االنشطار النووي» .أما االنشطار،عملٌة ٌتم خاللها شطر ذرة من النوع الثقٌل الى ذرتٌن أو
اكثر من الذرات االصغر وٌتم ضمن هذه العملٌة ،انطالق كمٌة من الطاقة على شكل حرارة اونور ساطع.
فً المحطات النووٌة العاملة بالماء الخفٌف ،تتم عملٌة االنشطار عادة بواسطة النٌوترونات الحرارٌة ،حٌث تمتص نواة
الٌورانٌوم  ،032النٌوترونات ،فتصبح النواة غٌر مستقرة وعندها تتجزأ الى عدد من الشظاٌا االصغر حجما .وباالضافة الى
الشظاٌا المنتجةٌ ،تم انتاج ثالثة نٌوترونات وقدر من الطاقة وذرات من اشعات الفا وبٌتا وجاما ،فً كل عملٌة انشطارٌة( .إن
النٌوترونات الناتجة عن عملٌة االنشطار تحمل وسطٌا 0Mev ،من الطاقة وهذا القدر من الطاقة علٌه أن ٌفقد طاقته الحركٌة
كً ٌستطٌع شطر نواة الٌورانٌوم  ،032بمساعدة الذرات المحٌطة به ،وصوال الى التوازن الحراري الالزم ،الذي ٌقدر بجزء
من المئة من « .»evوتتم هذه العملٌة نتٌجة التصادم المتوالً للنٌوترونات مع نواة ذرات الهاٌدروجٌن الموجود فً جزٌئات
ماء المفاعل).
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وبهذه الطرٌقة تإدي عملٌة االنشطار الى العدٌد من العملٌات االنشطارٌة االخرى .وتستمر العملٌات هكذا .وٌسمى هذا
التفاعل المتواصل «مسلسل العملٌات االنشطارٌة» .وجدٌر بالذكر أن استمرار التفاعل فً جوف المفاعل ٌتطلب وجود جرم
مإزم فً قلب المفاعل.
إن الطاقة المنطلقة جراء عملٌة االنشطار ،تتحول الى حرارة .وإن الحرارة الناتجه ٌجري امتصاصها بواسطة المٌاه
الموجودة داخل المدار االول وتنتقل الى المدار الثانً وٌجري استخدامها بعد أن تتحول الى بخارٌ ،حرك التوربٌنات.
ٌجرى تحدٌد كمٌة الطاقة الناتجة من عملٌة االنشطار داخل المفاعل النووي والسٌطرة علٌها ،من خالل تحدٌد عدد
االنشطارات الحاصلة وتتم هذه العملٌة عبر السٌطره على عدد النٌوترونات المتوافرة الجراء العملٌات االنشطارٌة ،فكلما
تقلص عدد النٌوتروناتٌ ،تناقص عدد االنشطارات .إن احد االسالٌب المستخدمة لهذه الغاٌةٌ ،تمثل فً وضع مادة داخل
المفاعل ،تجذب النٌوترونات نحوها ،حٌنها ٌصبح باالمكان تحدٌد عدد النٌوترونات المشاركة فً عملٌة االنشطار ،من خالل
محاسبة مقدار مادة الجذب الموضوعة داخل المفاعل.
إن مفاعل محطة بوشهر النووٌة ٌعمل بالماء الخفٌف المضغوط ،وبامكانه انتاج  3444مٌغاواط من الطاقة الحرارٌة
وٌتكون جداره من ورقة الصلبالمكربن والمطلً بفوالذ مقاوم للصدء .وٌستقر فً جوفه ،قلب المفاعل ( )coreوالدعامة
الحرارٌة والنٌوترونٌة ( )core baffleوحافظة القلب ( ،)core barrelوحافظ قنوات التوجٌه ( Protective Tube
 )Unitوٌجري غلقه بواسطة غطاء المفاعل ( .)Upper Unitأما الماء الذي ٌستخدم لتقلٌل سرعة حركة النٌوترون وللتبرٌد
اٌضاٌ ،دخل المفاعل بواسطة مضخات المدار ،تحت ضغط ٌساوي  127barوحرارة تصل الى 091درجة مئوٌة عن طرٌق
 0مواسٌر من الخط البارد (.)Cold Legوبعد جذب الحرارة من قلب المفاعل ،التً تصل الى 301درجة مئوٌةٌ ،نطلق
باتجاه مولدات البخار عن طرٌق  0مواسٌر للخط الساخن ( )Hot Legلٌتبادل الحرارة مع المٌاه الموجودة فً المدار الثانً
حتى ٌحٌلها الى بخار.
إن مصدر انتاج الحرارة ،هو الوقود النووي من نوع دي اكسٌد الٌورانٌوم المخصب بدرجة  %0.0و %3..0و%0.0
و .%1..وهذاالوقود النووي ،مصنع على شكل اسطوانات بقطر  27.7وسماكة  10مٌلٌمترا ،توضع داخل قضبان الوقود.
ٌتكون كل مجمع وقود من  311من قضبان الوقود المنضدة جنب بعضها على شكل منشور سداسً االضالع ووجود 1.3
من هذه المجمعات الوقودٌةٌ ،شكل قلب المفاعل .إن عملٌة شطر الٌورانٌوم وتحوٌله الى جزٌئات اخف،تإدي الى انطالق
الطاقة وانتاج النٌوترون الكفٌل باستمرار هذه الدورة.
تتم عملٌة السٌطرة على التفاعل النووي ،بما فً ذلك السٌطرة على المفاعل ،باستخدام حامض البورٌك المحلول فً الماء ،مع
قضبان السٌطرة الموصولة بمحركات جهاز السٌطرة والمحافظة.
التوربينات:
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مجمع توربٌنات البخار ،k-1444-.4/3444بطاقة قدرها  1444مٌغاواطٌ ،ستخدم لتحرٌك ماكٌنة التٌار المتناوب .مولد
الكهرباء مع مجموعة التوربٌناتٌ ،تم وضعهما على منصة خرسانٌة منفصلة عن المبنى الخاص بالتوربٌنات ،والمنصة
مركبة على راصورات خاصة (لتفادي االهتزاز الناجم عن الدورانات الطارئة) .لمحطة بوشهر الذرٌة اربع توربٌنات ،واحدة
للضغط العالً وثالث للضغط المنخفض .إن مجموعة التوربٌنات احادٌة المحور ،واالربع من نوع الثنائً المتقارنٌ ،شتمل
كل طرف من التوربٌن خمس شفرات .أما دوائرتوربٌنات الضغط المنخفض وكذلك الضغط العالً ،فقد تم اعدادها باسلوب
ح دادي من قطعة واحدة ،الٌوجد فٌها ثقب مركزي ،وإن هذه الحالة تمكن من تقلٌص التوتر علىالدائرة.
إن دوران المٌاه والبخار فً محطة بوشهر النووٌة ٌجري على النحو التالًٌ :تجه البخار المنتج داخل مولدات البخار الى
مبنى التوربٌنات وبرطوبة ال تتجاوز ال %0وضغط ٌساوي ٌ 28/8barدخل توربٌن الضغط العالً وبعد اداء المهمة ترتفع
نسبة الرطوبة ،بسبب انخفاض الضغط والحرارة االولٌة .وحتى ال تلحق هذه الرطوبة اضرارا بشفراتالضغط المنخفض،
ٌجري تجفٌف البخار وتسخٌنه من جدٌد حتى ٌصل الى المقاسات المطلوبة ومن ثم ٌوجه نحو توربٌنات الضغط المنخفض،
بضغط ٌساوي  . ./8barبعد ذلك ٌستحٌل البخار داخل الكندانسور ،خالل مراحل االنعاش (ٌسخن وتسحب منه الغازات
وترتفع درجة حرارته الى 000درجة مئوٌة) وٌعود ثانٌة لمولدات البخار.
إن وحدة توربٌناتمحطة بوشهر النووٌة ،فٌها مدار متطور لالنعاشٌ ،شتمل على اربع مراحل تسخٌن للضغط المنخفض
ودئراتور (شافط للهواء) ومرحلة واحدة للتسخٌن للضغط العالً ومضخة لنقل مكثفات البخار المسخن .جمٌع المسخنات
المشار الٌها اعاله ،باستثناء شافط الهواء ،مصنعة من خلٌط من المبدالت الحرارٌة المستوٌة ،كما أن مجمل مسخنات
االنعاش ،باستثناء مسخن الضغط المنخفض ،رقم اربعة وشافط الهواء ،تحتوي على غالفٌن وتقع على خطٌن متوازٌٌن.
إن مولد الكهرباءلمحطة بوشهر النووٌة من نوع سنكرون ،ثالثً المرحلة وإن اللفائف السلكٌة ٌتم تبرٌدها بالماء .أما مبرد
الدائرة ونواة المدور فٌتم تبرٌدهما بواسطة الهاٌدروجٌن .الطاقة الناتجة من هذا المولد الكهربائً 1444مٌغاواط وله قطبان
وماركته الصناعٌة  .TBB-1444-0/07-T3وأما التوتر الصادر عنهٌ ،ساوي .07kv
لمحطة بوشهر النووٌة محولٌن ،بطاقة  034kvو ،044kvوالمحول  044kvمن نوع ( GISالغاز العازل بٌن التوصٌالت)
وٌتم اٌصاله بمحول جغادك والشبكة العامة للكهرباء ،بواسطة خطٌن .وأما المحول  034kvمن نوع ( AISالهواء العازل
بٌن التوصٌالت) .وٌتم اٌصاله بالشبكة العامة للكهرباء بواسطة خطٌن ٌوصالنه بمحول مدٌنة بوشهر.
إذا افترضنا المفاعل ،قلب المحطة ،فمما الشك فٌه أن نظام السٌطرة والمعدات الدقٌقة ٌشكل المخ وشبكة االعصاب لهذه
المنشؤة الهامة والمترامٌة االطراف .إن نظام السٌطرة والمعدات الدقٌقة لمحطة بوشهر النووٌةٌ ،عتبر واحدا من اكثر انظمة
االتوماسٌون تطورا فً العالم وٌعمل بطرٌقة السٌطرة الموزعة ( )DCSالتً تتمثل فً ثالثطبقات للسٌطرة والمراقبة ،نظام
سٌطرة عالٌة المستوى ( ،)TLSUمتوسطة المستوى ( )TPTSومنخفضة المستوى.
ٌتكون( )Top Level System of The Power Unit( )TLSUمن شبكة حاسوبٌة بسرعة  144Mbit/sوٌمثل
اعلى طبقات السٌطرة والمراقبة فً مجمع المحطة ،حٌث ٌلتقط المعلومات من المستوى المتوسط ثم ٌعرضها على نقاط
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العمل ،حٌث ٌتم التمكن من تطبٌق المراقبة المركزٌة للمحطة .إن لوحات  TPTSتتشكل من عدد من ( Software
SHC )Hardware Complexوتإدي مهمة المراقبة والسٌطرة على االنظمة والمعدات الفنٌة ،وفق المقررات والقواعد
المرعٌة فً نطاق استثمار محطة بوشهر الذرٌة TPTS .موصولة بTLSUعن طرٌق بوابة ( )Gatewayوالتبادل
بٌنهما جاري.
فً عالمنا المعاصر ،تستخدم الطاقة الذرٌة كمكتسب بٌئً لمواجهة ارتفاع حرارة الكرة االرضٌة وتقلٌص التلوث البٌئً.
وٌذكر أن المحطات النووٌة الفاعلة على مستوى العالم ،قد استطاعت أن تقلص حجم الغازات المنبعثة فً الجو بفعل الغازات
المسببة لالحتباس الحراري ،بنسبة  %8فً العام.
إن تصنٌع واستثمار المنشآت النووٌة فً أي بلد عضو فً الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ،تطبق علٌه القواعد الخاصة
بضمان االمان النووي وتوفٌر السالمة والرقابة القانونٌة المستمرة على جمٌع االنشطة وفً مراحل اختٌار المكان ،والتخطٌط
وتصنٌع القطع والمعدات ،والمنشآت ،والتشغٌل وكذلك التعطٌل وانهاء العمل فً المنشآت المذكورة اعاله.
وجدٌر بالذكر أن جمٌع مخرجات المحطات النووٌة (من غازات وسوائل) التً تتسرت الى محٌط المحطة ،تخضع
للمراقبة ،من حٌث امكانٌة شمولها على مواد مشعة أم ال ،والكل ملتزم برعاٌة الضوابط والمعاٌٌر الموضوعة لهذا الغرض،
حٌث توجد فً مسار جرٌان المٌاه والغازات اعداد من المصافً الكاشفة بانواعها المتنوعة ،تقوم بصورة آلٌة منتظمة أو
ٌدوٌة دورٌة ،باكتشاف االشعاعات والتؤكد من حجمها الذي ٌجب اال ٌتجاوز المستوىالمقبول فً محٌط المنشؤة النووٌة.
إن المستوى المسموح به بالنسبة للمٌاه الخارجة من المنشؤة14-11 ،كوري فً اللٌتر وبالنسبة للغازات غٌر المإثرة الخارجة
من مدخنة المحطة 24 ،كوري فً الٌوم .أما الكمٌة المسموح بها أن ٌتلقاها العاملون فً الفصٌل ( Aموظفو المفاعل)04 ،
مٌلً سٌورت فً العام ،وأما سكان المناطق المجاورة للمحطة ،مٌلً سٌورت واحد فً العامٌ .ذكر أن ما ٌتلقاه الناس من
اشعاعات نابعة من الطبٌعٌة واالشعة الكونٌة واالستخدامات الطبٌة لالشعة والتفجٌرات النووٌةٌ ،ساوي 0/3مٌلً سٌورت.
وهذا الواقع ٌشٌر الى أن سكان المناطق المجاورة للمحطات النووٌة ٌتعرضون الشعاعات ناتجة عن المحطة اقل كثٌرا مما
ٌتعرضون له من اشعاعات نابعة من مصادر اشعاعٌة اخرى.
وتجدر االشارة الى أنه فً العالم اجمعٌ ،تم تؤمٌن االمان والسالمة للمحطات النووٌة على قاعدة «مبدأ الدفاع فً العمق».
وعلى هذا االساسٌ ،قوم المخططون بوضع العدٌد من العوائق والموانع المتتالٌة لمنع وصول االشعاعات النووٌة الى المحٌط
المنظور ،حتى ٌحولوا دون تسرب هذه االشعاعات الى العاملٌن فً المحطة ،والمحٌط المجاور للمحطة وكذلك الناس الذٌن
ٌقٌمون بالقرب من المحطة.
هذه العوائق حسب الترتٌب هً :الشبكة البورسالنٌة القراص الوقود – غالف قضبان الوقود – اجهزة المدار االول – الكرة
الفوالدٌة – الكرة الباطونٌة .وجدٌر بالذكر أن اكثر من  %98من مواد االنشطار (المواد المشعة) تحتجز داخل الشبكة
البورسالنٌة (السٌرامٌكٌة) القراص الوقود.
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تتكون الوحدة االولىلمحطة بوشهر النووٌة من مفاعل ٌعمل بالماء المضغوط من نوع  VVER/1444مودٌل  V-00.وهً
تختلف من ناحٌة التكوٌن وطرٌقة العمل عن محطة تشرنوبل ،اختالفا جذرٌا ،كما انها تماثل المحطات النووٌة الغربٌة العاملة
بمفاعل  .PWRوالمعلوم أن هذه المحطات (الغربٌة) تتمتع بنظام امان ذاتًٌ ،نتهً الى ارتفاع درجة حرارة الماء بواسطة
تزاٌد القوة النٌوترونٌة ،االمر الذي ٌإدي فً النهاٌة الى انخفاض القوة النٌوترونٌة واحتواء التفاعل التسلسلً لالنشطار
المستمر فً قلب المفاعل.
وفً حالة تعرض المحطة للخطر وانخفاض مإشرات االمانٌ ،تم تخفٌض قوة المفاعل ،استنادا الى نظام االجراءات
المتبع ،حتى تصل قوة المفاعل الى المستوى المطلوب ،أو حتى ٌتوقف المفاعل عن العمل تماما ،كً ٌعود ضمان االمان الى
المستوى المطلوب .وعند حصول أي حادث محتمل ،تقوم قنوات االمان االربع ،بمهمة اطفاء المفاعل واخالئه مما تبقً من
طاقة حرارٌة ناجمة عن نفاٌات قلب المفاعل .إن وجود قناة واحدة ،تعمل بصورة سلٌمةٌ ،عتبر كافٌا لضمان االمان ،لكن
المحطة مزودة بثالث قنوات اضافٌة ،زٌادة فً االحتٌاط وارتقاءا لمستوى ضمان االمان للمحطة .إن القنوات االربع منفصلة
عن بعضها وتعمل كل واحدة منها بصورة مستقلة تماما.
مهام انظمة االمان عند الحدوث المحتمل لالحداث هً:
 -1اٌقاف التفاعل المتسلسل لالنشطار النووي.
 -0تبرٌد المفاعل.
 -3تحجٌم اثار الحادث.
هذه االنظمة مزودة بمولدات كهربائٌة خاصة بها تعمل بالدٌزل ،وعندما ٌنقطع التٌار الكهربائً بصورة كاملة ،توفر هذه
المولداتاستمرار العمل.
اما مبنً المفاعل ،فقد صمم على أن ٌكون مقاوما امام اصطدام طائرة عمالقة ،مثل بوٌنغ  707أو أي طائرة حربٌة ،كما أنه
مقاوم امام هزات ارضٌة بقوة  8درجات على مقٌاس رٌختر ،بحٌث اذا حصل أي من هذه الحوادث ،لن تتؤثر منشآت المفاعل
وقلبه بها ،وسوف ٌقوم جهاز السٌطرة واالمان التابع للمحطة بصورة آلٌة وبسهولة ،باطفاء الحرٌق واعادة الوضع الى حالة
االمان.
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