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 بر روي نيروگاه هاي اتمي  كوچك سرمايه گذاري مي كند انگلستان

 

  بيش از نيمي از ظرفيت توليد برق اين آشور از بين خواهد رفت ٢٠٣٠با بسته شدن نيروگاه هاي اتمي مقياس بزرگ انگلستان تا سال 
ميليون پوند براي تحقيق و توسعه نيروگاه هاي اتمي كوچك سرمايه گذاري  56انگلستان اعالم كرده است كه 

اين سرمايه گذاري در طي سه سال آينده صورت خواهد پـذيرفت و از   به گفته دولت اين كشور، .خواهد كرد
 سرعت به بخشـيدن بـه توسـعه آن هـا    و  پيشرفته )SMR(ك مدوالر راكتورهاي كوچ پتانسيل رزيابيآن براي ا

  .استفاده خواهد شد

در مقياسـي  انـرژي اتمـي    مربـوط بـه حـوزه    راكتورهاي كوچك مدوالر از تكنولوژي هاي موجـود يـا جديـد   
رقـي كـه يـك نيروگـاه اتمـي توليـد       حدود يك دهـم ب  تواني كوچكتر از راكتورهاي بزرگ بهره مند هستند و

شركت هايي كه در حال توسعه اين تكنولوژي هستند معتقدند كه اين نيروگاه هاي اتمي مقياس . دارند كند مي
ن ها نيز بسيار كمتـر  كوچك مي توانند مشكالت مربوط به برق انگلستان را از بين ببرند، ضمن اين كه هزينه آ

  .از نيروگاه هاي اتمي بزرگ مي باشد

تقد هستند كه مي توان تا نيمه چنين نيروگاه هايي همچنان در دست ساخت هستند اما توسعه دهندگان آن ها مع
در طرف ديگر منتقدان چنين نيروگاه هايي معتقد هستند . به مرحله بهره برداري رساند آن ها را 2020هاي دهه 

تا حدي كه اجرايي كـردن آنهـا ممكـن    كه توسعه دهندگان آن ها هرگز نخواهند توانست هزينه نيروگاه ها را 
  .شود پايين بياورند
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، و بسـته  از يك طرف نيروگاه هاي اتمي مقياس بزرگ به واسطه پايان يافتن چرخه عملياتيپيش بيني مي شود 
بـرق  توليـد   ظرفيـت بيش از نيمـي از  از طرف ديگر  شدن نيروگاه هاي سوخت فسيلي در راستاي توافق پاريس

  . از بين برود 2030ان تا سال انگلست

د انـرژي مـا را تشـكيل    انرژي اتمي بخـش مهمـي از سـب   ": ريچارد هرينگتون، وزير انرژي انگلستان، مي گويد
رونـد  در نتيجه برنامه ريزي هاي امروز مـا كمـك مـي كنـد تـا      . نيز بسيار كم استكه انتشار كربن آن  دده مي

  ".روشن تر باشندآينده ما را  تسريع شده و برنامه هاي نوآوري

همجوشـي   بـر روي   تحقيقـات  بـراي  نيـز  ميليـون پونـد ديگـر    86ه است كه دولت انگلستان همچنين وعده داد
  . در مركز تحقيقاتي كالهام در آكسفوردشاير هزينه كنداي  هسته

  مهندس فرزام ابريشمي :مترجم

‐http://www.independent.co.uk/news/business/news/mini‐nuclear :منبـــــــع

plants‐uk‐government‐funding‐research‐energy‐alternatives‐a8097116.html  


