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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال  ٠١-٠٤-٢٠١١  ني
  از مطبوعات سويس

   به همه ارتباط  می گيرد»فوکوشيما« 
  از حادثات ريآکتورها در جاپان چه بايد آموخت

 بازگوئی واقعه سؤال های را خلق می کند که سويس نيز .حادثۀ ريآکتور در فوکوشيما انرژی هستوی را بد نام ساخت
  .جواب بگويدآنهارا بايد 

  يستيان شپايشرکر: نويسنده

 
  :در گرافيک

 آب و هايدروژنمخلوط تبخير: ---  تبخيرداغ:  ــــــ  آب سرد: ـــــ                          
  

 و تهديد آميز را احتوا ترهمه روزه ابعاد خطرناک" فوکوشيما دائيچی"در دستگاه های اتومی ) هستوی(فاجعۀ نوکليار
 دوحاد ثۀ، زلزله و سونامی، در محوطۀ از گوئی شده بتواند که بعد و قوعواقعه بتفصيل تا زمانيکه . می کند

به تعويق انداختن تحليل انتقادی به هر صورت  . بگذردسالها حتی يا هم  يد، شايد ماها وواقع گردچه ريآکتورها 
همين حاال کافی سؤالهای الزم می افتـند که صنعت  .  نظر به اهميت سياسی آن به جا نخواهد بود"ۀ نوکليارحادث"

  .هستوی بايد به دانها به جواب به پردازد
  

  سرد کنندهسيستم فقدان کلی 
 دليل آن ، صورت گرفته توانست"ذوب هسته" در سه ريآکتور که در هنگام زلزله به شبکه وصل بودند، قسماً  اينکه

 به . عکس العمل نشان دادندلهپالن در زلز  نخست ريآکتورها طبق طرح.سيستم سرد کننده می باشداز کار افتادن کلی 
 انشقاق تا آنگاه در آثرولی  . گرديدتوقفمسوخت در عناصر" انشقاق هسته"ميله های کنترول، شدن داخل وسيلۀ 
 جنريتر ،بعد از سقوط برق. دول نيز کار دااين عمل در مرحلۀ ا. کرده بود که بايد رفع می شددوام حرارت  دتولي

 ليکن بعد از يک .ها به کار خود ادامه دادندنموده و سيستم سرد کنندۀ ريآکتورهای ديزلی احتيا طی به فعاليت آغاز
 .در اثر يک ضرر عايده  تو سط سونامی از کار ماندند) ی ديزلیجنريترها(عت دستگاه احتياطی توليد برق سا
 

سيستم سرد کننده اکنون توسط  يک . همه امور از دست نرفته بود هم هنوزهنگام الی همين 
 تقليل" بخار وبتری فعاليت می کرد که آب سرد را از يک سيستم از انرژی " پمپبو تور"

باال گرافيک ( در ظرف فشار ريآکتور پمپ می کرد را داشت" torusتورس " که شکل "فشار
خلق لحظه ای تنفس را   در حالت اضطرار ،پرسونل فعاليت دستگاه اين عمل برای ).ديده شود

سيستم سرد کننده از انرژی .  ساعت انرژی بتری رو به اتمام می رفت١٦ليکن بعد از . کرد
در ظرف فشار ريآکتور هميشه رو سطح آب متعاقب آن . ت ديگر عيار گرددبخار نمی توانس



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 و ضمناً  هايد روژن توليد می کردند که با آب در حال هميله های سوخت که از آب برآمده بودند داغ شد. به نزول بود
  . فرار می کرداز ميله های سوخت که متضرر شده بودند،" راديو اکتبيويتی"در عين زمان . تبخير مخلوط می شد

  
وقتی که پوش . می گرديدجلوگيری  )Containment(هنوز توسط پوش محافظوی " راديواکتيويتی"از پخش نخست 

بخار راديواکتيف را از " وال يا وينتيل"، تيم کار مجبور گرديد از طريق يک محافظوی تهديد به ترکيدن می کرد
 .باعث انفالق خارق العاده گرديدو  ه در عمارت ريآکتور رسيد نيز هايد روژن،با اين عمل.  آزاد کند١بالک ريآکتور 

  .شبيه اين واقعه به وقفه ها در دو ريآکتور های ديگر هم بوقع پيوست
  

 ٩دين حالت رسيده توانست از اين لحاظ است که ريآکتور های فوکوشيما برای يک زلزلۀ به طاقت اينکه جريان ب
ً  ويک سونامی با امواج به ارتفاع ت  ٢٠٠٧ جيولوج  که الی سال  والتر ويلدی. متر،  پيشبينی نشده بودند١٤قريبا

، کافی در ارزيابی خطر:  می گويد ، بود(KSA)دستگاه های اتومی در سويسسالمت رئيس کميسيون برای امور 
) حايليک (يک سپر ستگاه های اتومی پيشبينی  که آيا در طرح دکرد  فکر داکنون باي. احتياط به خرچ داده نشده بود

، ضرور نيست در نظر نهائی زلزله طاقت  تخمين درزيادی مثالً  در مورد آبخيزی در دريا های سويس وبه صورت 
   گرفته شود؟

  
 در پوهنتون تخنيکی سوريش، ممکن می داند که وقايع سالمت دستگاه هاولفگانگ کروگر، متخصص امور 

 که گرچه در فوکوشيما تا حال پديدۀ بروز نکرده است. ود را خواهد داشتدر تخمين خطر تأثير خدر آينده فوکوشيما 
می متعدد وقايع تأثير ، ترکيب  ممکن کمتر مورد توجه قرار گرفته باشدآنچه. دل های خطر شامل نباشددر طرح ُم

دستگاه سالمت  يا موازی در زيربنا منجر گردد که در "ضررهای پهلوی هم"اين پيش آمد حتی می تواند به . باشد
" تطابق با شرايط محيط"  در آينده از اين لحاظ بايد. زدمشکل می سادر حالت اضطرار مؤثر بوده  و اتخاذ تدابير را 

 نظر به  شرايط خاص محل و دستگاه صورت ، ولی کنترول های ضروری صرف.بيشتر در تخمين خطر راه يابد
 . خواهد گرفت

 
رخ داده همچنان بايد فکر شود که در فوکوشيما بعد از اينکه حادثه .  استسکهالبته اين چنين تفکر صرف يک روی 

 )Ensi( جورج شوارس، معاون مديريت انسپکتورات هستوی سويس. بود، ديگر امکان هيچگونه دخالت ميسر نبود
ياطی برق سيستم احتبعد از سقوط .  ديگر قدرت اجراآت را نداشتمعلوم است که منجمنت حالت اضطرار: "می گويد
چون در . و ابزار خاص کار وجود نداشت، دستگاه احتياطی متحرک برق، پمپ های موبايل برای جريان آب رسانی

 ،اضطراری آمادگی اختيار نگرديده بود، تيم کار برای اجراآت بدون مقدمهحاالت جاپان به صورت کافی برای چنين 
  .مجبور گرديد

  
   )Ensi( انسپکتورات هستوی سويس   از اين لحاظادثۀ ريآکتور در جاپان،  به حيث نخستين عکس العمل در برابر ح

 اتخاذ يک سلسله تدابيربايد آن طبق مکتوبی عنوانی پرسونل کار برای دستگاه های اتومی سويس ارسال داشته که 
نۀ خارج عمارت تحويلخايک  يک راه دخول به  بايد تقاضا می گردد که هر دستگاه اتومیمثال به اين اساس .دگرد

 وسايل کار بايد توسط . دنماده باشدشوار آدستگاه داشته باشد که در آن تجهيزات تخنيکی برای مبارزه با حادثات 
  .هيليکوپتر قابل انتقال باشند زيرا بعد از يک حادثۀ طبيعی ماندن سالم زيربنا قابل تصور نمی باشد

  
که در آن حرارت باقی ماندۀ ميله های  ) cooling chamberذخيرهحوض ( فعاليت ممکن را در مورد  )Ensi( همچنان 
ً سوخته  کولينگ چمبر در ٦ ۀاز جمل. ضروری ميپندارد )چندين سال را در بر می گيرد( به سردی می گرايد  تدريجا

قايصی  حدس زده اقالً  در يک چمبر ن.  اند آن بعد از اينکه سرد کنندۀ آنها از کار مانده اند، قابل تشويش٤فوکوشيما، 
سؤال " انزی"از اين لحاظ . به وقوع پيوسته باشنديا ذريعۀ انفالق هايد روژن  زلزله و توسط می توانند می شوند که 

 کافی حمايه شده تومی سويس در برابر تأثيرات خارج  و داخل دستگاه که آيا حوض های ذخيره در دستگاه های ادارد
نده دو سيستم جداگانۀ جريان آب تقاضا می گردد که در صورت از کار ماندن برای آب سرد کناند؟ عالوه بر آن 

به گفتۀ شوارس، اين تقاضاها به اساس تحليل های اولی . جريان آب در حاالت عادی مورد استفاده قرار گرفته بتوانند
  . گردندوقايع در فوکوشيما به عمل آمده اند و می توانند با بدست آمدن معلومات جديد دقيقتر طرح

  

  راردو کانسپت حالت اضط
بايد کنترول گردد که .  ديگر مورد بحث قرار می گيرندهایبرای ويلدی حادثات ريآکتور های فوکوشيما هنوز سؤال

 سويدن "فورسمارک"حتی بعد از عارضه در دستگاه اتومی . فلسفۀ سيستم حالت اضطرار هنوز هم مناسب است
 )چاالن شده بودندهای احتياطی  پايه دو پايه ديزل جنريتر٤از  ، برق شارتیبعد از يکدر اين جا  (٢٠٠٦درسال 

KSA کنترول های هميشگی دبا وجو. ها اکثراً  مواجه به عوارض تخنيکی می باشنداشاره کرده بود که ديزل جنريتر 
ر می دارد که، گرچه ويلدی اظها. دندر دستگاه های اتومی سويس باز هم  جنريتر های ديزلی بعضاً  از کار می مان



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

سيستم های احتياطی عوض جنريترها که جهت اضافی هستند الکن با آن هم  بايد فکر شود  ی جنريترهاسيستم ها
  .چارۀ ديگر سراغ گردد

آنزمان اين پيشنهادات را به نظر اغماض ) ادارۀ قبلی از انزی(ادارۀ عمده برای سالمت دستگاه های هستوی 
ادارۀ نظارت که متخصصين هستوی در آن حضور دارند . ا يک پروبلم عمومی را می بيندويلدی در اين ه. نگريست

     يک مثال عمده و خاص در اين زمينه . تا ارزيابی خطر در دستگاه های اتومی کمزده شوداست بر اين اش تمايل 
 را پکو،ـ، تيکمپنیدم رسيدگی عبا آنکه کمپنی موئظف فعاليت دستگاه های فوکوشيما، دايی چی، . قايع جاپان استندو
 ناديده گرفته است با آن هم ادارۀ نظارت هستوی جاپان صرف چند روز قبل از زلزله  قبولی Inspektion وظايف در

  . را تمديد کرد١فعاليت ريآکتور 
  

  پايان
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


