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  No. F-14-AAA-0000 

 انرژي گداخت هستهاي از منظر ايمني و محيطزيست

 
 

 اصغر صديقزاده- محمدمهدي رعايايي سيد اميرحسين قرشي-

پژوهشكده پالسما و گداخت هستهاي پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي، 
 سازمان انرژي اتمي ايران

 تهران، ايران
 
 

0Fشواهد حاكي از آن است كه انرژي گداخت —چكيده 

 هستهاي �

سهم مهمي در تركيب استفاده از منابع انرژي براي آينده بشر را عهدهدار 

اين مزيت را دارد كه بدون توليد انرژي گداخت خواهد بود. همچنين 

گازهاي گلخانهاي، به كمك محيطزيست آمده و با توجه به تفاوت 

ماهوي آن با انرژي شكافت هستهاي، با كمترين ميزان توليد پسماندها و 

آلودگيهاي پرتوي، پرچمدار توليد انرژي پاك در جهان باشد. با اجراي 

-، چالشهاي مسير تجاريITERطرحهاي آزمايشي بينالمللي مانند 

سازي اين انرژي شناسايي شده و راه براي استفاده گسترده از آن طي 

دهههاي آتي هموار خواهد شد. در ايران طي سالهاي گذشته با درك 

اهميت بكارگيري اين انرژي پاك و ايجاد جايگاهي براي آن در سبد 

منابع انرژي آينده كشور، تحقيقات و طرحهاي وسيعي توسط مجامع 

علمي كشور، به ويژه پژوهشكده پالسما و گداخت هستهاي پژوهشگاه 

علوم و فنون هستهاي صورت گرفته كه با توجه به برنامههاي كالن در 

نظر گرفته شده و مطالعات امكانسنجي صورت گرفته در قالب طرحهاي 

ملي، ميتوانيم شاهد ساخت اولين نيروگاه آزمايشي توكامك گداخت 

سال آينده باشيم. اين مقاله با هدف معرفي برتري اين انرژي از 10طي 

منظر محيط زيست و ايمني براي آينده جهان و ايران تهيه شده و با انجام 

مقايسه نسبي با منابع انرژي همتراز، جايگاه برتر آن از اين منظر در مقاله 

 حاضر مورد بررسي قرار ميگيرد.

 گداخت هسته اي؛ محيط زيست؛ ايمني؛ —ه هاي كليدي واژ

                                                           
1 Fusion 

 مقدمه  .1

چالشهاي زيست محيطي قرن بيست و يكم آنقدر نگران كننده هست 
كه بشر را به فكر راه حلهاي ممكن بياندازد و بيترديد يكي از اين راه 

از نظر اصولي مي تواند كه  حلها استفاده از انرژي گداخت هستهاي است
انرژي منابع بي خطرترين يكي از محيطي زيست تقريباً نامحدود و از نظر 

را  جهان انرژي اوليه از ٪85سوخت هاي فسيلي در حال حاضرزمين باشد. 
 در كمتر اين ذخاير انرژي جهاني، مصرف نرخ كه با توجه به مين ميكنندأت
 سوختهاي تمام سوزاندن اين، بر عالوه د.ن به انتها ميرس آينده سال100از 

 جدي به محيط زيست و آسيب باعث كوتاهي مدت چنين در فسيلي
 بين منازعات تشديد نهايت در  وتغييرات احتمالي در آب و هواي جهاني

جايگزيني اين منابع انرژي با ساير منابع  اين رو  از.المللي خواهد شد
نامحدود و پاك چند دهه است كه مورد توجه بشر قرار گرفته و اقدامات 

وسيعي نيز در اين خصوص انجام شده كه نمونه آن بهرهبرداري صدها هزار 
-مگاوات از منابع تجديدپذير انرژي طي دو دهه اخير ميباشد. اما اين انرژي

 انرژي خورشيديها نيز محدوديتهاي خاص خود را دارند. براي مثال 
 انرژي  جمع آوري وسيعنياز به مناطق كه يكنواخت توزيع شدهنانامنظم و 
 دارند كه محدوديت بسياري  بسيار بزرگ و ذخيرهسازي انرژيدر مقياس

. تخمين خوشبينانه نشان ميدهد كه انرژي براي آن به وجود ميآورند
فراهم را  انرژي مورد نياز آينده TW 10 مي تواند كمتر ازتنها خورشيدي 

P1F نيروگاههاي شكافت.كند

�
P ،هستهاي نيز با توجه به مساله تأمين سوخت 

و مهم تر از همه  نظامي كاربرد و بينالمللي، سياسي مسايل مسائل پسماندها،

                                                           
2 Fission 
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خطرات بالقوهاي كه ميتوانند براي سالمت بشر و محيط زيست داشته باشند 
كه آخرين نمونه آن نشت موارد راديواكتيو از نيروگاه فوكوشيماي ژاپن 

است، چندان قابل اتكا نيستند. فقط يك استثنا در اين ميان وجود دارد و آن 
انرژي گداخت يا همجوشي هستهاي است كه بر خالف انرژي شكافت 

هستهاي نه پايانپذير است و نه بالقوه خطرناك و با توانائيهاي فني و 
با  تكنيكي خود ميتواند نياز بشر به انرژي را براي هميشه مرتفع سازد.

 روندي كه در جهان وجود دارد ميتوان پيشبيني كرد، گداخت هستهاي
پتانسيل توليد حداقل  خواهد داشت و نقش كليدي را در بازار انرژي آينده

 2، 1 [داشته باشدميالدي  2100جهان را تا سال مورد نياز  درصد از برق 20
 پيشبيني روند تقاضاي انرژي و سهم هر يك از منابع »1«شكل ]. در 3و

  قابل مشاهده است. 2120انرژي تا سال 

 
]. 4: نمودار شيب سهم منابع انرژي در آينده [1شكل 

ند عكس شكافت يآهمجوشي يا گداخت هستهاي را ميتوان به عنوان فر
يندي كه در آن دست كم يكي از محصوالت آ يعني فر؛هستهاي قلمداد كرد
هر يك ازمواد واكنشزاي اوليه پر جرمتر باشد. گداخت  واكنش هستهاي از

هستهاي در مواردي كه جرم كل هستههاي محصول از جرم كل مواد 
 كمتر باشد منجر به رهايي انرژي خواهد شد. واكنشزا

تبديل هيدروژن به هليوم  *گداخت هستهاي:

شكافتن هستههاي سنگين ماننداورانيوم  *شكافت هستهاي:

 كه خورشيد و تمام ي است روندگداخت هستهاي يا همجوشي،
 ها هسته اتم انرژي خود را از آن تأمين ميكنند. در اين فرآيند ديگرگان ستار

اين . براي به دست آوردن آزاد ميكنندبا هم برخورد ميكنند و انرژي  
 »2«شكل  د مانن از انواع هيدروژن - دوتريوم و تريتيوم گازيانرژي، تركيبي

 ميليون درجه سانتيگراد) گرم ميشود. كنترل گاز 100دماي بسيار باال (در 
 يكي از راههاي دستيابي به اين ، قوييداغ (به عنوان يك پالسما) با آهنربا

پيشرو در  است. دستگاه " مغناطيسيمحصورسازي" روش انرژي با عنوان

 يك كلمه روسي براي يك اتاق مغناطيسي  ميباشد  كه"توكامك"اين روش 
 در حال حاضر جهت مهار اين انرژي روشهاي گوناگون در . استايحلقه

دست مطالعه است كه براي تجاريسازي آن عمدتاً تمركز بر روي سه روش 
2Fمحصورسازي مغناطيسي

3F، محصورسازي به روش اينرسي�

- و ساير روش�

 هاست.

 
 : واكنش گداخت دوتريم- تريتيم.2شكل 

از دهههاي اول قرن بيستم دانشمندان در پي يافتن راهي براي دستيابي 
به اين انرژي با موانع علمي و فني بيشمار مواجه شدهاند؛ اما فعاليتهايي 

كه طي يكي دو دهه اخير صورت گرفته، اميدواري براي تجاريسازي اين 
 انرژي را باال برده است. در اين راستا طرحهاي بينالمللي همچون توكامك

JET) اثبات عملي به  دنبال مگاوات برق 16  با ظرفيت اروپا)توسط اتحاديه 
گداخت تحقيقات  بودهاند. اما  با استفاده از دوتريوم و تريتيومگداختبودن 

يك رسيدن به  بينالمللي پس از هستهاي در طي چند سال اخير در سطح
 ITER پروژه بر  آينده، عمدتاً  سال30توليد برق براي   راه جهانينقشه

 است كه در جنوب فرانسه بينالمللي يك پروژه ITER شده است.تمركز م
 مگاوات برق از طريق 500 اين پروژه با هدف توليد .در دست ساخت است

تاييد ساخت يك توكامك در اندازه متوسط طرحريزي شده و ساخت آن 
 خواهد كرد كه دستيابي به انرژي گداخت از طريق محصور سازي مغناطيسي

 اين پروژه با همكاري كشورهاي در مقياس تجاري ممكن خواهد بود.
مختلف جهان از جمله اياالت متحده، روسيه و فرانسه در حال انجام است و 

به طور كلي از برتريهاي  بزرگترين پروژه در نوع خود به شمار ميآيد.
 انرژي گداخت هستهاي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

  منابع سوخت بسيار فراوان: به عنوان مثال دوتريوم، حدود
 درصد اتمي از هيدروژنهاي آب اقيانوسها را تشكيل 0153/0

مي دهد. تريتيوم نيز در فرآيند جذب نوترون توسط ليتيوم قابل 
 . ليتيوم در پوسته زمين يافت ميشودتوليد است.

                                                           
3 Magnetic Confinement Fusion(MCF) 

4 Inertial Confinement Fusion (ICF) 
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  به ازاء هر نوكلئون از ماده سوخت، انرژي توليدي نسبت به روش
 شكافت هستهاي بيشتر است.

 .معضل پسماندهاي هسته اي را ندارد 

  در هنگام وقوع حوادث احتمالي، راكتور گداخت از كنترل خارج
 نمي شود.

 سوخت مورد استفاده در دستگاههاي همجوشي  مقدار بسيار كم
 بدان معني است كه ؛(در حدود وزن يك تمبر پستي در هر زمان)

 يك حادثه هستهاي در مقياس بزرگ امكانپذير نيست. 

  بدون توليد گازهاي آالينده و گلخانهاي، انرژي فراواني را در
 ليتر (يك گالن) از 65/4اختيار بشر ميگذارد. به عنوان مثال اگر 

است در واكنش  آب دريا را كه داراي مقداركافي دوتريوم
 ليتر گازوئيل، انرژي بدون 1395گداخت استفاده كنيم، معادل 

 آلودگي توليد مي كند.

باتوجه به اينكه بيشتر پروژههاي مطرح بينالمللي با روش محصورسازي 
 ميباشند، لذا در اين پژوهش مقوله ايمني و محيط (MCF)مغناطيسي 

 زيست انرژي گداخت هستهاي در اين روش مورد بررسي قرار گرفته است.

مزاياي ايمني و محيط زيست انرژي گداخت  .2

هستهاي 
گداخت هستهاي تفاوت قابل توجهي چه از كيفي و چه از لحاظ ايمني 

تفاوت ماهوي در فناوري هر يك و  واقع در با شكافت هستهاي دارد.
سوخت استفاده شده در آنها موجب شده تا گداخت هستهاي از لحاظ ايمني 
و محيط زيست برتري بي چون و چرايي بر شكافت هستهاي داشته باشد كه 

طيفي از موارد از جمله پسماندهاي راديواكتيو تا سوانح احتمالي را شامل 
 ميشود.

اما در مجموع برتري اين انرژي در زمينه ايمني و محيط زيست نسبت 
به تمام منابع انرژي به ويژه سوختهاي فسيلي را ميتوان در موارد ذيل 

 خالصه نمود:

 1390با توجه به اينكه ايران در سال نداشتن توليد گازهاي گلخانهاي:  -
 در ميزان توليد گازهاي گلخانهاي در جهان بوده 13داراي رتبه 

-است، توجه به انرژيهاي جايگزين سوختهاي فسيلي، مسئوليت

پذيري ما را باالتر ميبرد. انرژي گداخت هستهاي و نيروگاههاي 

آينده آن فاقد توليد هيچ يك از گازهاي شناخته شده گلخانهاي 
 خواهند بود.

فرآيند توليد انرژي از گداخت هستهاي نداشتن گازهاي آالينده هوا:  -
 فاقد توليد آاليندههاي شناخته شده هوا خواهد بود.

 چرخه  ITERدر سايت  براي مثالنداشتن آلودگي آب و پساب:  -
در   Detritiationسيستمهاي سوخت بسته است. ضمن آنكه 

ITER در به حذف تريتيوم از مايعات و گازها كه  طراحي شدهاند
 زير نيز. پساب باقي مانده  نيروگاه خواهد انجاميدچرخه سوخت
آزاد شده در اين  پيشبيني ميشود كه دز  خواهند بود.محدوده مجاز

 اين ميزان  ITER  بدين ترتيب در در سال است.μSv10   زيرزمينه،
در  μSv 1،000  ازيعني كمتر  فرانسه استاندارد برابر كمتر از 100

در ما انسانها به شكل طبيعي سال است. دانشمندان تخمين ميزنند 
 بنابراين .هستيمدر سال تابش طبيعي  μSv 2،000  معرض حدود

نگراني در اين زمينه وجود نخواهد داشت. ساير آاليندهها نيز ورودي 
به آبها ندارند و در زمينه مسائل ديگر همچون دماي آب خروجي 

 با توجه به طراحيهاي )درجه سانتيگراد 30(حداكثر به طبيعت 
انجام شده و كاهش دماي آب خروجي از طريق خنككنندهها پيش 

  . ]6[ از ورود به محيط، مشكلي وجود نخواهد داشت

-براي دستيابي به انرژي بينهايت گداخت هستهزمين اندك مورد نياز:  -

اي، نيروگاهها و تاسيسات مربوطه آن به زمين كمي نياز خواهند 
داشت كه حداكثر در حد نيروگاههاي گازي موجود است؛ درحاليكه 

نيروگاههاي بادي و خورشيدي به زمينهاي وسيعي براي توليد 
 انرژي نياز دارند كه ميتواند مشكالت زيادي را به وجود آورند.

 خطر هر نوع انفجار يا حادثه مهم در نداشتن احتمال سوانح هستهاي: -
نيروگاههاي گداخت هستهاي تقريباً صفر است. در واقع يك نيروگاه 

تواند منفجر يا خارج از گداخت به طور ذاتي ايمن است و نمي
كنترل شود؛ چرا كه بر خالف يك نيروگاه شكافت كه حاوي مقدار 

زيادي از سوخت اورانيم يا پلوتونيم است، يك نيروگاه گداخت فقط 
مقدار بسيار كمي از سوخت دوتريم و تريتيم را در بردارد. اين مقدار 
به طور معمول در حدود يك گرم است كه براي ادامه واكنش فقط به 

باشد. اگر سوخت به طور پيوسته جايگزين مدت چند ثانيه كافي مي
 گردد.رسد و متوقف مينشود، واكنش گداخت به پايان مي
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ترين مزاياي گداخت نسبت به  يكي از مهمنداشتن پسماندهاي پرتوزا: -
شكافت آن است كه از چرخه سوخت گداخت هيچگونه پسماند با 

باشد كه ماند.  پسماند آن گاز هليم ميپرتوزايي بااليي به جاي نمي
نه سمي است و نه پرتوزا. سوخت تريتيم پرتوزا است، ولي نسبتاً به 

 سال) و تقريباً تمام سوخت 3/12پاشد (نيمه عمر سرعت فرومي
گردد و در نيروگاه مصرف تريتيم توليد شده به سرعت بازيابي مي

 شود.مي

يك نكته ايمني مهم آن است كه نداشتن حمل سوختهاي پرتوزا: -
هاي پرتوزا به داخل يا خارج از نيازي به حمل هيچ گونه سوخت

نيروگاه گداخت وجود ندارد. زيرا مواد خام الزم براي سوخت 
 گداخت يعني ليتيم و آب كامالً غيرپرتوزا هستند.

دستيابي به انرژيهاي اقبال عمومي از سوي دوستداران محيط زيست:  -
پاك و دوستدار محيط زيست از آرزوهاي بزرگ عالقمندان به اين 

كره خاكي است. اين آرزو ميتواند با انرژي گداخت هستهاي به 
شكلي عالي محقق گردد. مخالفت يا ايستادگي اين دوستداران 

طبيعت در برابر انرژي هستهاي تعريف شده امروزي معموالً به اين 
داليل است: نگراني از آلودگيها و سوانح هستهاي، مشكل نگهداري 

پسماندهاي هستهاي و نگراني از تكثير سالحهاي هستهاي كه 
 فرآيندگداخت هستهاي قادر به كاهش اين نگرانيها است.

 . كاهش نگراني در اثر استفاده از انرژي گداخت هستهاي.1جدول 
 چگونه گداخت نگراني را كاهش ميدهد نگراني عمومي از نيروگاههاي هستهاي

 مخاطرات و سوانح

اجتناب از ذوب شدن هسته رآكتور و تحت كنترل 

 بودن واكنشها

 راكتور به مواد شكافتپذير و راديواكتيو نياز ندارد.

 نگهداري طوالني مدت پسماندها
انتخاب سوخت و مواد ساختاري مناسب ميتواند 

  سال كاهش دهد100نيمه عمر را به كمتر از 

 تكثير
امكان استفاده از  نوترونهاي توليد شده براي 

Pتوليد 

239
PPuبسيار ضعيف است  

مالحظات قابل پيشبيني راكتورهاي گداخت از  .3

 منظر ايمني و محيطزيست
مالحظات قابل پيشبيني راكتورهاي گداخت هستهاي از منظر ايمني و 

 زيست محيطي به شرح زير ميباشند:

براي فرآيند توليد انرژي گداخت هستهاي آب  مصرف آب: -1
توسط ضروري است. با توجه به توليد حرارت فوقالعاده زياد 

-يك سيستم خنكدر يك نيروگاه گداخت، واكنش همجوشي 

متناسب با ظرفيت نيروگاه نياز است. براي مثال در كننده آب 
 ميليون متر مكعب 3حدود  ، پيشبيني ميشود در ITERطرح 

 خواهد بود. نياز آب در سال 

بيستم به خاطر مسائلي مانند: ايمني،  در قرن پسماندهاي پرتوزا: -2
توليد مواد الزم براي سالحهاي هستهاي و وجود پسماندهاي 

هستهاي با طول عمر زياد، توسعه نيروگاههاي شكافت هستهاي با 
 مشكالت از: سوخت مشكالت زيادي مواجه بود. تمام اين

راديواكتيو، محصوالت راديواكتيو بر هم كنشها و نوترونها ناشي  
ميشدند. ولي در نيروگاههاي گداخت با استفاده از سوخت 

دوتريم-تريتيم، با مسئله اولي اصالً مشكلي وجود ندارد و مسائل 
ديگر در حد متوسط است. در يك راكتور گداخت، شار باالي 
نوترونهاي پرانرژي، مواد راديواكتيو ايجاد ميكند. راديواكتيويته 

مواد بعد از تعطيلي راكتور ممكن است با راديواكتيويته يك 
راكتور شكافت برابري كند اما تفاوتهاي مهمي بين آنها وجود 

دارد. نيمه عمر راديو ايزوتوپهاي توليد شده در گداخت كمتر از 
نيمه عمر راديوايزوتوپهاي توليد شده در راكتور شكافت است 

و به همين جهت راديواكتيويته به سرعت كاهش مييابد؛ درست 
برخالف راكتورهاي شكافت كه پسماندها براي هزاران سال 

راديواكتيو باقي ميمانند. در يك راكتور گداخت قسمت اصلي 
مواد راديواكتيو مربوط به هسته رآكتور است كه فقط براي حدود 

 سال خطرناك خواهد بود و البته پسماندهاي با خطر بسيار 50
 سال وجود دارند. بنابراين مديريت 100كمتري هم براي حدود 

پسماند گداخت راحتتر و مناسبتر است و در راكتور گداخت 
 راديواكتيو بازه وسيعتري براي انتخاب وجود دارد. پسماندهاي

انتخاب مواد ساختاري با  را ميتوان گداختدر يك راكتور 
به حداقل  مقاومت كند تواند در برابر بمباران نوترونيبخاص كه 

-مواد كم فعال"  در اين زمينه به عنواندو نامزد قويرساند. 

ضمن آنكه با توجه به .  هستند واناديم و سيليكون كاربيد،"سازي
-اينكه گداخت هستهاي هنوز در مرحله تحقيقات است و روش

هاي پيشرفته و نوين در آينده مي تواند اين مساله را به حداقل 
 بر اين باورند  با توجه به مسائل تكنيكي دانشمندانبرساند . اما

- با كم فعالDTكه از نقطه نظر زيست محيطي، حتي همجوشي 

ضمنا . قابل دسترس خواهد بود نسبت به روشهاي ديگر ،سازي
اش بايد پيش از آن كه  پايان عمر كارييك نيروگاه گداخت در
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- سال حفاظ100بتوان آن را كامال ويران نمود، حداقل به مدت 

 گذاري شود. 

فعالسازي نوتروني: فعالسازي نوتروني فرآيندي است كه در آن  -3
تابش نوتروني، مواد را راديواكتيو ميكند و زماني اتفاق ميافتد 

كه هسته اتم، نوترون آزاد را به دام اندازد. وقتي هسته نوترون را 
به دام اندازد سنگينتر خواهد شد و در حالت برانگيخته قرار 

خواهد گرفت. نوكلئونهاي برانگيخته معموالً به سرعت با گسيل 
ذراتي مانند نوترون، پروتون و يا آلفا وا ميپاشند. به دام اندازي 
نوترون معموالً يك محصول فعال غير پايدار را بوجود ميآورد. 

نوكلئونهاي راديواكتيو نيمه عمرهاي مختلف خواهند داشت. اين 
نيمه عمرها از كسري از ثانيه تا چندين سال متفاوت خواهد بود. 
در مكانهايي با شار نوتروني باال مانند قسمت مركزي راكتورهاي 

هستهاي، فعالسازي نوتروني باعث فرسايش مواد ميشود و اين 
مواد پسماندهاي هستهاي خواهند بود. طيف نوترون حاصل از 

 همراه Mev 14  شامل يك مؤلفه اصلي نوترونهاي DTگداخت 
با طيف نوترونهاي كم انرژيتر حاصل از پراكندگي است. 

تخريب نوترونهاي گداخت بيشتر از شكافت خواهد بود زيرا 
طيف نوترونهاي گداخت تا انرژيهاي باال گسترده شدهاند. 

هنگامي كه يك نوترون پرانرژي با اتمي از ساختار ديواره اوليه يا 
پوشش زاينده برخورد ميكند قادر است اتم را به خارج از محل 
معمول آن در شبكه براند. اتم بيرون رانده شده ممكن است در 

يك موقعيت مياني در شبكه قرار گيرد و يك جاي خالي در محل 
اوليهاش به جا بگذارد. در عمل امكان دارد كه اين اتم داراي 

انرژي كافي براي جابجا نمودن ساير اتمها پيش از متوقف 
شدنش باشد و بنابراين تخريب به شكل آبشاري رخ ميدهد. 

) تعيين dpaتخريب بر حسب تعداد متوسط جابجاييها بر اتم (
ميشود. براي ديواره اوليه راكتور گداخت كه شار نوترون 

- ميdpaبيشترين مقدار را دارد آهنگ تخريب به مرتبه صدها 

رسد. استحكام مواد در سطوح تخريب به طور قابل توجهي 
كاهش مييابد و بعضي از اجزاي ديواره بايد در طي عمر نيروگاه 

چند بار تعويض شوند. همچنين نوترون ميتواند درگير يك 
واكنش هستهاي با يك اتم شبكه شود. اتم جديد پرتوزا است و 

اين پديده منبع اصلي پرتوزايي در يك نيروگاه گداخت است. 
همچنين نوترون ميتواند يك پروتون يا يك ذره آلفا را از هسته 

 و n,p)هدف بيرون كند. اين واكنشها بصورت واكنشهاي (
)(n,α نوشته ميشوند. واكنشهاي  (n,p) ) و  (n,α در مورد 

 اهميت DT حاصل از واكنش گداخت Mev 14 نوترونهاي 
 دارند. 

 سوختهاي پيشرفته گداخت  .4
با پيشرفتهاي صورت گرفته در سطح جهاني براي سوخت واحدها و 

نيروگاههاي گداخت هستهاي حسب روش آن، از سوختهاي متفاوتي 
استفاده ميشود كه سوختهاي گداخت پيشرفته ناميده ميشوند و 

 مشخصات آنها به شرح زير است:

واكنش گداخت در آنها نوترون توليد نميكند و يا ميزان توليد نوترون  -1
 بسيار ناچيز است.

  در آنها وجود ندارد.D-T و D-D- چرخه 2

D-P- محتملترين در بين آنها چرخه سوخت 3

3
PHe.است  

p-P- چرخههاي سوخت گداخت آينده 4

11
PB و P

3
PHe-P

3
PHe (نسل سوم) 

 هستند.

استفاده از سوختهاي نسل دوم و سوم ميتواند پسماند هستهاي را كه 
 ناشي از پرتوزا شدن ساختار راكتور گداخت به وسيله نوترونها و انباشت

تريتيوم است به شدت كاهش داده يا به صفر برساند و نيز مشكل تخريب  
اجزاي ساختاري راكتور به وسيله نوترونها نيز برطرف خواهد شد. اما به 
خاطر مشكالت موجود استفاده از اين سوختها در آينده نزديك بعيد به 

نظر ميرسد. بدين خاطر همانگونه كه پيشتر گفته شد، امروزه تحقيقات در 
    »3و2جدولهاي « متمركزند. در D-Tراكتورهاي گداخت عمدتاً بر سوخت 

مقايسه بين سوختهاي نسل اول، دوم، سوم و سوخت شكافت هستهاي 
ارائه شده است. 

 مقايسه بين گداخت نسل اول و دوم و سوم.: 2جدول 

DPنسل دوم  DTنسل اول  معيار

3
PHe  نسل سومP

3
PHeP

3
PHe 

 راديو اكتيويته نسبت به شكافت بعد از يك روز
  سال100بعد از 

 مشابه
1/0% 

3% 

003/0% 
 صفر
 صفر

  برابر بيشتر5/1 تا 1  برابربيشتر2 تا 5/1 مشابه بازده الكتريكي در مقايسه با شكافت
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 مقايسه شكافت هستهاي، گداخت نسل اول، نسل دوم و نسل سوم.. 3جدول 

DT DD DP شكافت هستهاي معيار

3
PHe P

3
PHeP

3
PHe 

 غيرممكن امكان خيلي كم امكان كم امكان كم خطرناك تكثير مواد الزم براي سالح هستهاي
 ندارد خيلي كم خطر كم خطر خطرناك خطرناك آسيب تابشي

 ندارد خيلي كم كم كم خطرناك پسماند هستهاي
 ندارد خيلي كم خطر كم خطر كم خطر خطرناك خطر تشعشعي

 ندارد خيلي كم كم خطرناك - تريتيوم
 مشكل متوسط متوسط خوب خوب امكانپذيري فيزيكي

 نتيجهگيري .5

مقايسه ميان مزايا و معايب انرژي گداخت هستهاي از طريق روشهاي 
گوناگون و شناخته شده آن نشان ميدهد، هرچند موارد اندكي از مسائل 

حفاظتي براي جلوگيري از انتشار پرتو در نيروگاههاي گداخت هستهاي 
وجود دارد اما در مجموع مزاياي بسيار آن از جمله نسبت ميزان انرژي توليد 

-شده به ميزان انتشار آالينده در اين نيروگاهها بسيار بوده و با محاسبه هزينه

-هاي اجتماعي ناشي از سوختهاي فسيلي مزاياي آن بيشتر مشخص مي

 شود. به هر شكل ميتوان بدين صورت نتيجهگيري نمود: 

به عنوان يك منبع امن، اي  داراي مزاياي بالقوهگداخت هستهاي -1
 آينده پايدار و سازگار با محيط زيست و جذاب براي توليد برق

 نيازهاي توسعه بشر طي دهههاي آتي به چنين منبعي .بشر است
بيش از ساير منابع انرژي مطرح شده همچون بادي و خورشيدي 
احساس مي شود چرا كه از سويي غيرآالينده محسوب شده و از 

  سوي ديگر نايكنواختي آنها را ندارد. 

سوخت دوتريوم استخراج شده از آب يك منبع سوخت جهاني  -2
است. تريتيوم براي اين انرژي در دسترس و در اصل پايان ناپذير 

 و ذخاير به دست ميآيد كه از ليتيم در داخل پوسته زمين نيز
 در براي بيش از يك هزار سالموجود آن را شناخته شده 

 دسترس ساخته است. 

 بنابراين گداخت انجام نميگيرد؛هيچ احتراق شيميايي در واكنش  -3
 دارد. نوجود ناشي از اين انرژي  آلودگي هوا يا آب از يهيچ سهم

،  واناديم و سيليكون كاربيد همچونمواد كم فعالسازبا استفاده از  -4
راديواكتيو ناشي از فرآيند توليد انرژي گداخت هستهاي را ميتوان 
 كنترل و مهار كرد. بنابراين از اين حيث جاي نگراني وجود ندارد.

مسائل ايمني و محيط زيست براي نيروگاههاي گداخت هستهاي  -5
هنوز در ابتداي راه قرار دارد و مقوله جديدي ميباشد و جاي 

تحقيقات زيادي در اين خصوص وجود دارد. پژوهشكده پالسما 
و گداخت هستهاي با درك اهميت موضوع نسبت به تأسيس 

آزمايشگاه ايمني و محيط زيست در اين زمينه اقدام و تحقيقات 
 وسيعي را در اين خصوص در دستور كار دارد. 

توجه كشورهاي پيشرو جهان در سرمايهگذاري بر روي اين  -6
، نشان دهنده اهميت و ضرورت ITERانرژي همچون طرح 

بكارگيري انرژي گداخت هستهاي را دارد و با توجه به اينكه در 
ابتداي مسير قرار دارند با انجام تحقيقات وسيعتر و دستيابي به 

روشها و سوختهاي نوين ديگر در فرآيند گداخت هستهاي، 
 آينده روشنتري در اين زمينه فراروي بشر قرار دارد.
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