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 همراه با حاد شدن مسائل مربوط به انتشار گازهای گلخانهای و محدودیتهای موجود در استفادهی، افزایش تقاضای جهاني انرژی:چکیده
، به دلیل اهمیت امنیت انرژی و تأمین پایدار منابع. رشد مجدد انرژی هستهای را در آینده اجتنابناپذیر مي سازد،گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر
 بسیاری از کشورها استفاده از سوخت توریمي در حوزهی انرژی هستهای را مورد،مدیریت بهتر پسماند و نیز عدم کاربرد در تکثیر سالحهای هستهای
 اما انتخاب فنآوریهای مناسب و تصمیمگیری صحیح در مورد سرمایهگذاری برای مدیران تحقیق و توسعه و سیاستگذاران به.توجه قرار دادهاند
 هدف از این مقاله بهکارگیری رهنگاری فنآوری برای پشتیباني از برنامهریزی توسعهی فنآوری تولید.علت محدودیت منابع کاری بسیار دشوار است
 فنآوری ساخت قرصهای سوخت هستهای توریم- برای رهنگاری محصولT-Plan  رویکرد شروع سریع.قرصهای سوخت هستهای توریم است
 اکسیدی و، نوع محصول (قرص سوخت) از میان گزینههای مختلف سوختهای کاربیدی، با برگزاری کارگاهها و مصاحبه با متخصصان.انتخاب شد
 براساس میزان اهمیت فنآوری که از. انتخاب و مشخصههای عملکردی آن تعیین شد6/3%  اورانیم با غنای- قرصهای ترکیبي اکسید توریم،فلزی
 ژل به عنوان دو روش- روشهای رسوبگیری و سل، در خصوص فنآوریهای تولید پودر،شاخصهای توانمندی و جذاب بودن به دست آمد
 در.( و متالورژی پودر انتخاب شدندSGMP)  ژل- در فنآوری تولید قرص دو روش قرصسازی با ریزگویهای سل.انتخابي در نظر گرفته شدند
 رهنگاشت توسعهی،نهایت با پیشنهاد سرفصلهای پژوهشي برای دستیابي به دانش فني تولید قرص سوخت هستهای توریم از طریق اکتساب درونزا
.فنآوری تولید قرص سوخت هستهای توریم تدوین شد

 سوخت هستهای توریم، تحقیق و توسعه، رهنگاری فنآوری:کلیدواژهها
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Abstract: Increasing of the global energy demand, effects of greenhouse gases emissions and
restrictions on the use of renewable energies, will inevitably lead to rise again nuclear energy in the future.
Due to the importance of energy security and the sustainability of resources, better waste management, as
well as the inability to use nuclear proliferation, many countries have focused on the use of Thorium fuel in
the nuclear energy field. It is very difficult to select appropriate technologies and make the right decisions
about investing for R & D managers and policymakers because of resource constraints. The aim of this
study is to use the technology roadmapping to support the development of the Thorium fuel pellets
fabrication technology planning. First, the types of technology roadmapping processes were identified and
T-plan approach were selected. Next, by holding workshops and expert panels, the type of fuel pellet,
mixed Thorium with 4.8% enriched Uranium oxide pellet, was selected among carbide, oxide and metal
fuels and its functional characteristics determined. Based on the technology importance, which was
considered as capability and attractivity indicators, sedimentation and sol-gel methods were selected for
powder production technologies, and SGMP and powder metalorgy methods were chosen because of their
priorities. Finally, with the suggestion of research projects for the acquisition of technical knowledge of
Thorium Fuel pellet fabrication, the technology roadmap was developed.
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است؟ چه فنآوریهایي برای تولید قرص سوخت هستهای

 .1مقدمه
در اثر بحرانهای اقتصادی جهان ،امروزه توجه به بخش انرژی به

توریم رآکتور انتخاب شده ،الزم است؟ چگونه ميتوان به این

منظور مدیریت خطر (احتمالي) و کاهش اثرات تغییرات آب و

فنآوریها دست یافت؟ هدف از این مقاله پشتیباني از برنامه-

هوایي ،پایداری و امنیت انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ریزی راهبردی و بلند مدت فنآوری تولید قرصهای سوخت

طي دهههای آتي فنآوریهای انرژی هستهای و انرژیهای

توریم با بهکارگیری روش رهنگاری فنآوری با رویکرد شروع

تجدیدپذیر ،ذخیرهی کربن و فنآوریهای جدید بهکارگیری

سریع( )9است تا فنآوریهای کلیدی و روشهای اکتساب آنها

سوختهای فسیلي توسعه خواهند یافت ] .[9اما تغییر در

شناسایي شوند.

زیرساختهای انرژی و تجهیزهای نهایي در هر کشور در سطح

این مقاله ابتدا با استفاده از مرور پیشینهی پژوهش در زمینهی

ملي پیچیده و گران است .بنابراین ،برنامهریزی حساب شده و

رهنگاری فنآوری ،فرایند مناسب رهنگاری تولید قرص سوخت

دقیق برای اینکه منابع محدود به فعالیتهای با بیشترین اولویت

هستهای توریم را انتخاب ميکند .سپس با اجرای گامهای فرایند

اختصاص یابند ،ضروری است .روشهای مختلفي برای

شروع سریع با برگزاری جلسات کارگاه و مصاحبه با متخصصان،

برنامهریزی فنآوری و تحقیق و توسعه وجود دارد .اما پذیرش

نوع رآکتور و سپس نوع محصول (قرص سوخت) را از میان

رهنگاری فنآوری به عنوان یکي از مهمترین ابزارهای مدیریتي

گزینههای مختلف انتخاب و مشخصههای عملکردی را مورد

برای برنامهریزی توسعهی فنآوری رو به فزوني است ].[2

ارزیابي قرار ميدهد .با شناسایي حوزههای کلیدی فنآوریهای

سیاستگذاری در زمینهی ایجاد تنوع در نوع سوخت و

مرتبط با تولید قرص سوخت ،سرفصلها و پروژههای پژوهشي به

فنآوریهای مربوط به سوخت هستهای نیز نیازمند برنامهریزی

منظور اکتساب آن فنآوریها مشخص ميشود.

راهبردی و بلند مدت است؛ این مهم از طریق توسعهی رهنگاشت
فنآوری میسّر ميشود .با توجه به اینکه ایران در برنامهی

 .2پیشینهی پژوهشها
رهنگاری فنآوری ابزار مدیریت راهبردی برای کمک به

دستیابي به این هدف در نیروگاههای هستهای منوط به

سازمانها در شناسایي مؤثر محصوالت و خدمات مورد نیاز در

به

آینده ،تعیین گزینههای مناسب فنآوری و ارتباط با برنامههای

توسعهی خود بیست هزار مگاوات برق هستهای را مد نظر دارد،
دستیابي

تخصیص منابع است ] .[8رهنگاری فنآوری ،رویکردی انعطاف-

فنآوریهای سوختهای شکافپذیر بر پایهی اورانیم یا توریم
است .بنابراین ،از مهمترین فعالیتها برای تدوین برنامههای

پذیر است که به طور گسترده در صنعت به منظور برنامهریزی و

راهبردی توسعهی برق هستهای ،مطالعه و برنامهریزی تولید

یکپارچهسازی راهبردهای فنآوری با راهبردهای کسب و کار

سوخت هستهای است .با وجود استفاده از شیوهی رهنگاری به

استفاده ميشود ] .[6از زمان اولین کاربرد رهنگاشت در اواخر

عنوان ابزار برنامهریزی راهبردی تحقیق و توسعه در بسیاری از

دههی  9171برای پشتیباني برنامهریزی یکپارچهی محصول-

فنآوریها در جهان ،تجارب اندکي در حوزهی فنآوریهای

فنآوری در شرکت چند ملیتي موتوروال مفاهیم و روشهای

انرژی هستهای در کشور وجود دارد .بنابراین ،ميتوان گفت

رهنگاری به طور وسیعي در سطوح سازمان ،بخش /صنعت و ملي

پژوهش حاضر هم از نظر روش پژوهش و هم فنآوری انتخابي

بهکار گرفته شده است ] .[1رهنگاشت فنآوری برنامهی

دارای نوآوری است .در این پژوهش با بهکارگیری روش رهنگاری

راهبردی است که گامهایي را که سازمان باید برای حصول به

فنآوری برای توسعهی فنآوریهای تولید سوخت توریم ،تالش

اهداف خود بردارد ،توصیف ميکند و ارتباط میان اقدامات و

ميشود با نگاهي جامع و حساب شده به نیازها ،منابع ،محصوالت/

اولویتهای کوتاه ،میان و بلند مدت را نشان ميدهد .هدف از

خدمات ،دانش و فنآوری به برنامهریزی و مدیریت پژوهش و

رهنگاشت

توسعهی آن کمک شود.

فنآوری تسریع تمام فرایندهای تحقیق ،توسعه و استقرار به

سواالت محوری این پژوهش عبارتاند از :مهمترین پیشران-

منظور ارایهی سریعتر فنآوری خاص به بازار است .فال و

های توسعهی فنآوریهای تولید قرص سوخت هستهای توریم

همکاران ] 61 ،[4نوع رهنگاشت فنآوری را بررسي و سپس

چیست؟ چه نوع سوختي برای رآکتور انتخاب شده مناسب

آنها را در  94حوزه دستهبندی کردهاند .رهنگاری ،ابزاری برای
67
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پشتیباني از جمعآوری اطالعات ،فرایند تصمیمگیری و ارتباطها

تأمین انرژی جهان خواهد بود ] .[92در همین راستا رهنگاشت

در برنامهریزی راهبردی فنآوری است ] .[7مفهوم رهنگاشت

انرژی هستهای توسط سازمان توسعهی همکاریهای اقتصادی و

بسیار گوناگون است و در بسترهایي متفاوت کاربرد دارد ].[3

آژانس بینالمللي انرژی در سال  2191تدوین شد ] .[98اما با

رهنگاری فنآوری به مدیران در تصمیمگیری سرمایهگذاریهای

توجه

به

فنآورانه از طریق شناسایي فنآوریهای کلیدی و تشخیص

اینکه تا سال  2181بیشتر نیروگاههای هستهای جهان به پایان

شکافهای فنآوری و تقویت تفکر ساختارمند برای آینده

زمان مجاز بهرهبرداری نزدیک ميشوند ،ده کشور (سوئیس،

کمک ميکند .در حقیقت رهنگاشت ،راهنما و قطبنمایي برای

امریکا ،انگلیس ،فرانسه ،کانادا ،آفریقای جنوبي ،آرژانتین،

برنامهریزی پژوهش و توسعهی جاری و آتي سازمان و تخصیص

برزیل ،کره و ژاپن) برای تهیهی رهنگاشت سیستمهای پیشرفتهی

منابع

انرژی هستهای نسل چهار همکاری خود را آغاز نمودهاند تا

است .برنامهریزی ،یکي از موضوعهای مهم در حوزهی نوآوری

سیستمهای جدید به طوری طراحي ،ساخت و مورد بهرهبرداری

و توسعهی محصول یا فرایند جدید است .اما انتخاب

قرار گیرند که مزیت صرفهی اقتصادی ،پذیرش عمومي ،ایمني و

فنآوریهای مناسب و تصمیمگیری صحیح در مورد سرمایهگذاری

قابلیت اطمینان ،مدیریت بهتر پسماند و مقاومت در برابر تکثیر

برای مدیران تحقیق و توسعه و سیاستگذاران به علت

سالحهای هستهای تأمین شود ] .[96این رهنگاشت فنآوری به

محدودیت منابع و کاهش بودجههای تحقیقاتي کاری بسیار

عنوان ابزاری برای پشتیباني از برنامهریزی تحقیق و توسعهی

بهینه

دشوار

و

استفاده

مطلوب

از

است؛

سیستمهای

رهنگاشت فنآوری چارچوبي برای فراهم نمودن اطالعات و

پیشرفتهی انرژی هستهای شامل :رآکتورها ،سیستمهای تبدیل

روششناسي الزم برای این تصمیمگیریها ارایه ميدهد ].[1

انرژی و تأسیسات چرخهی سوخت از استخراج تا دفع نهایي

کاربرد رهنگاری فنآوری در برنامهریزی تحقیق و توسعه ،توسعه-

پسماند استفاده ميشود.

ی محصول جدید توسط پتریک و همکاران ] [91گزارش شده

به طور خالصه با افزایش نگرانيها از تغییرات زیست

است.

محیطي ،افزایش میزان تقاضا برای انرژی ،محدودیت منابع فسیلي

کاربرد رهنگاری فنآوری در صنایع مختلف به خصوص

و موانع استفادهی گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی

نیمهرساناها و حوزهی انرژی در امریکا ،کانادا ،ژاپن و اخیراً اروپا

هستهای به عنوان یک انتخاب قابل قبول برای تولید انرژی

و استرالیا گسترش زیادی یافته است ] .[99با توجه به رشد

الکتریکي با انتشار کمترین مقدار گازهای گلخانهای ،پذیرفته

تقاضای انرژی و نیز به دنبال چالشهای جهاني مانند توسعهی

ميشود .البته این پذیرش عمومي مبتني بر تأمین شرایط زیر است:

اقتصادی ،انرژی ایمن و تغییرات آب و هوایي ،در سال  2113در
اجالس گروه  3بر شتاب بخشیدن به توسعهی فنآوریهای صفر

 .9افزایش ایمني ذاتي رآکتورهای هستهای؛

و

 .2کاهش خطر تکثیر سالحهای اتمي؛

کم -کربن برای کاهش  11%در مقدار انتشار دی اکسید کربن تا

 .8ارایهی راه حل عملي برای دفن پسماندهای هستهای دراز-
عمر.

سال  2111تأکید شد و برای دستیابي به این هدف آژانس
بینالمللي انرژی به توسعهی مجموعهای از رهنگاشتهای
فنآوریهای مهم پرداخته است .تاکنون بیش از  21رهنگاشت

تالش برای غلبه بر این مشکالت منجر به تالش جهاني و

فنآوری انرژی منتشر شده است؛ با شناخت مرحلههای الزم برای

بینالمللي برای توسعهی رآکتورهای پیشرفته شده است .در سال

تغییرات سریع فنآورانهی این رهنگاشتها ،دولتها ،صنایع و

 ،2117پروژهی بینالمللي در خصوص رآکتورهای هستهای و
()2

چرخههای سوخت نوآورانه ( )INPROبرای معماری جامع

شرکتها را قادر به تصمیمگیری صحیح ميکند .بر اساس

()8

( )GAINSبه منظور بررسي

رهنگاشت انرژی جهان تا سال  2111نقش انرژی هستهای در

سیستمهای هستهای نوآورانه

کاهش میزان گازهای گلخانهای در حدود 91%و سهم تولید

مزایای معرفي سیستمهای نوآورانه آغاز شده است ].[91

انرژی با فنآوری هستهای بالغ بر  26%یعني در حدود یک چهارم

راهکارهای جدید در فنآوری هستهای برای تأمین الزامات فوق
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مورد بررسي قرار گرفتهاند و استفاده از چرخهی سوخت هستهای

رآکتورهای با سوخت هستهای توریم هستند ] .[91سوخت

توریم یکي از انتخابهای پیشرو است .مجلهی نیوزویک در

هستهای توریم به شکلهای گوناگون فلزی ،اکسیدی و کاربیدی

مقالهای با عنوان «فرصت از دست رفته» عنوان ميکند« :امید

در رآکتورهای هستهای مورد استفاده قرار ميگیرد .سوخت

بخشترین مسیر به سمت سوختهای مقاوم در برابر تکثیر

هستهای توریم دی اکسید ( )ThO2به تنهایي و یا به صورت

سالحهای هستهای ،بازگشت به مسیری است که  11سال پیش

مخلوط با اورانیم اکسید ( ،)(Th, U)O2به دلیل پایداری

رها شده است یعني چرخهی سوخت هستهای توریم» ].[94

شیمیایي در دماهای باال و همچنین دارا بودن پایداری شکلي پس

اگرچه پژوهش در مورد کاربردهای ممکن توریم به عنوان

از قرار گرفتن در معرض پرتوها ،کاربرد بسیاری دارد.

سوخت هستهای همزمان و به موازات آغاز مطالعات استفاده از

مطالعههای اولیه در زمینهی بهکارگیری سوخت هستهای

اورانیم و پلوتونیم شروع شد ،متأسفانه به دالیل سیاسي ،بسیار

توریم در کشورهای آلمان ،هند ،روسیه ،انگلستان و آمریکا

کمتر از اورانیم به آن توجه شد و بعد از سالهای جنگ سرد که

شروع شد .در جدول  9نام رآکتورهایي که در آنها از سوخت

مسألهی کاربرد انرژی هستهای در مسایل غیرنظامي و تولید

توریم استفاده شده و ميشود ،آورده شده است ] .[91سوخت

الکتریسیته مورد توجه قرار گرفت ،مطالعات توریم نیز افزایش

توریم ميتواند در انواع رآکتورها از قبیل رآکتورهای آب سبک

یافت ] .[97از اینرو اطالعات هستهای گزارش شده در خصوص

تحت فشار ( ،)PWRsرآکتورهای آب سبک تحت فشار روسي

این چرخه بسیار محدود بوده و تاکنون هیچ رآکتور تجاری بر

) (WWERsرآکتورهای آب سبک جوشان )،(BWRs
رآکتورهای آب سنگین ) ،(HWRsرآکتورهای تند زاینده

پایهی سوخت توریم در دنیا راهاندازی نشده است ].[93
283

) ،(FBRsرآکتورهای دما -باال ) (HTRs/HTGRsو

با فراواني به ترتیب  1/7و  11/8%است ،توریم طبیعي  911درصد

رآکتورهای نسل چهار مانند رآکتورهای خنک شده با نمک

از ایزوتوپ  282Thتشکیل شده است .از اینرو ،امکان استفاده از

مذاب ) (MSRمورد استفاده قرار گیرد .فعالیتهای زیادی در

همهی توریم استخراج شده به عنوان سوخت هستهای در رآکتور

بسیاری از کشورها در حال انجام است؛ کشور هند به دلیل دارا

وجود دارد که در مقایسه با اورانیم طبیعي ،مقدار بسیار زیادی

بودن منابع زیاد توریم ،در این زمینه پیشرو است ،تالشهای هند

است .به طور کلي دو نوع سوخت شناختهشدهی رآکتورهای

بیشتر بر رآکتورهای آب سنگین متمرکز است ] .[21عنصر

هستهای ،سوختهای بر پایهی اورانیم و توریم هستند .سوخت

توریم با فراواني  8تا  6برابر اورانیم و با قابلیت استخراج آسان به

هستهای شامل دو نوع مادهی بارور و شکافتپذیر است .در

طور گسترده در طبیعت ،در بسیاری از کشورها وجود دارد .بر

سوختهای هستهای اورانیم283U ،؛ و توریم 282Th ،نقش مادهی

اساس گزارش سال  2111آژانس بینالمللي انرژی اتمي

بارور را بر عهده دارند .از آنجا که توریم قادر به شروع واکنش

) ،(IAEAهند با مقدار ذخیرهی قطعي  191111تن حدود  29%و

زنجیرهای نیست ،یک مادهی شکافتپذیر دیگر باید به عنوان

استرالیا با مقدار ذخیرهی قطعي  631111تن حدود  91%از ذخایر

آغازگر واکنش هستهای در رآکتور مورد استفاده قرار گیرد .این

تخمیني توریم دنیا را دارا هستند .کشور ایران به دالیل

باشد.

زمینشناختي ،دارا بودن رخنمونهای وسیع سنگي واجد توریم و

تبدیل ميشود .بنابراین دو

ویژگي فیزیکي -شیمیایي توریم ميتواند منبع و جایگاه ویژهای

برخالف اورانیم طبیعي که دارای دو ایزوتوپ U

288

281

281

281

مادهی شکافتپذیر ميتواند  ، U ، Uو یا Pu
Th

282

با جذب نوترون ،به U

ایزوتوپ Th

282

وU

288

288

وU

از نظر ذخایر توریم داشته باشد.

به ترتیب عناصر بارور و شکافتپذیر در

جدول  .1رآکتورهای بر پایهی سوخت توریم ][91
نام کشور

آمریکا

نوع رآکتور

قدرت رآکتور
(مگا وات)

تاریخ شروع بهرهبرداری

نوع سوخت

Indian point

PWR

214e

9142

UO2-ThO2

Shippingport

PWR

41e

9146

UO2-ThO2

Elkriver

BWR

22e

9117

UO2-ThO2

Peach bottom

HTR

61e

9147

UC2-ThC2

Forst st.vrain

HTR

881e

9174

UC2-ThC2

MSRE

MSR

91th

9141

UF6-ThF6

نام رآکتور
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انگلیس

آلمان

هندوستان

Dragon

HTR

21th

9146

UC2-ThC2

AVR

HTR

91e

9147

UC2-ThC2

THTR

HTR

811e

9131

UC2-ThC2

Lingen

BWR

41e

9143

UC2-ThC2

Kaiga1-2

PHWR

211e

2111/18

UO2-ThO2

RAPS3-4

PHWR

211e

2111

UO2-ThO2

KAPS1-2

PHWR

211e

9118/11

UO2-ThO2

 .3روش پژوهش

کارگاه بازار :برای شناسایي و اولویتبندی پیشرانهای بیروني و

تدوین یا انتخاب یک مدل مناسب برای برنامهریزی راهبردی

دروني و تعیین نیازها،

پژوهش و توسعه در حوزهی تولید سوخت هستهای توریم گام

کارگاه محصول :برای شناسایي ویژگيها ،کارکردها و

مهمي است .در ادبیات مدیریت فنآوری روشهای مختلفي

مشخصههای ممکن محصول و اولویتبندی آنها با توجه به

برای توسعهی راهبرد فنآوری و برنامهریزی تحقیق و توسعه

قدرتشان در پاسخ به نیازها،

وجود دارد اما متداولترین و انعطافپذیرترین مدل ،رهنگاشت

کارگاه فنآوری :برای شناسایي راهحلهای فنآورانهی ممکن

عمومي نموداری چند الیه و مبتني بر زمان است که الیههای

برای توسعهی ویژگيهای محصول شناسایي و اولویتبندی شده

مختلف پیشرانهای کسب و کار ،استراتژی محصول/خدمت،

و شناسایي شکافهای دانش.

فنآوری ،قابلیتها و منابع را به هم وصل ميکند ] .[29مدلها و

کارگاه ترسیم نمودار :رهنگاشت اولیه که پیونددهندهی

چارچوبهای مختلفي برای رهنگاری فنآوری ارایه شده است؛

دیدگاههای بازار ،محصول و فنآوری است بر اساس

از مهمترین آنها ميتوان در سطح بنگاه به مدل انجمن تحقیقات

خروجيهای سه کارگاه اول ایجاد ميشود و اقدامات مورد

صنعتي اروپا ) (EIRMAبر اساس تجربهی شرکت فیلیپس در

توافق قرار ميگیرند ] .[28رویکرد شروع سریع در شکل  9نشان

سال  ،9117مدل آزمایشگاه ملّي سندیا در آمریکا برای برنامه-

داده شده است.

ریزی

جمعآوری دادههای مورد نیاز برای پژوهش به دو صورت

فنآوری ] ،[22چارچوب آژانس بینالمللي انرژی برای رسیدن

کتابخانهای و میداني انجام شده است .روش کتابخانهای شامل

به فنآوریهای نوآورانهی انرژی ] [98 ،92و چارچوب مرکز

مطالعهی متنهای فارسي و انگلیسي در رابطه با ادبیات مربوط به

مدیریت فنآوری دانشگاه کمبریج بر اساس فعالیتهای فال و

رهنگاری فنآوری ،سیستمهای انرژی هستهای (رآکتور و

همکاران ] [28برای رهنگاری محصول -فنآوری نام برد .در این

چرخههای سوخت اورانیم و توریم) در بازهی زماني از سال

پژوهش از مدل اخیر استفاده شده است زیرا ارتباط بسیار

 9111تا سال  2191است .در روش میداني از دو گروه از

مستحکمي با تفکر سیستمي دارد و از سرعت انجام باالیي

خبرگان استفاده شده است:

برخوردار بوده و به طور موفقیتآمیزی در حوزههای مختلف

 .9خبرگان مدیریت و سیاستگذاری علم و فنآوری ،که

فنآوریهای نوین بهکار گرفته شده و دارای بیشترین میزان

واجد حداقل یکي از شرایط زیر بودهاند:

ارجاع است ] .[26مهمترین تصمیمات در این رهنگاشت انتخاب

-

عضو هیات علمي دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشي در

فنآوریها و زمانبندی آن است و هدف این روششناسي بهبود

زمینههای سیاستگذاری علم و فنآوری ،آینده

فرایند تصمیمگیری در حوزهی سرمایهگذاری فنآورانه است .این

پژوهي ،مدیریت فنآوری؛

روش شامل سه مرحلهی اصلي -برنامهریزی ،توسعهی رهنگاشت و

-

اجرا است .روش استاندارد توسعه و تدوین رهنگاشت در سازمان

مدیر یا مشاور پروژههای حوزهی مدیریت فنآوری و
نوآوری،

برای برنامهریزی راهبردی محصول -فنآوری شامل چهار

-

کارگاه است.

مدیر یا کارشناس ارشد در یکي از سازمانها و
دستگاههای اجرایي در حوزهی سیاستگذاری و
مدیریت راهبردی؛
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 .2خبرگان در حوزهی چرخهی سوخت هستهای توریم،

مدیر یا کارشناس پروژههای مرتبط با چرخهی سوخت
توریم،

متشکل از  3نفر با حداقل دارای یکي از ویژگيهای زیر

-

مدیر و معاون پژوهشکدهی چرخه سوخت،

بودهاند:

-

کارشناس ارشد حوزهی چرخهی سوخت هستهای.
کارگاه ()9

کارگاه ()2
کارگاه ()8
بسط فرایند

کارگاه ()6

 پیادهسازی

 یکپارچهسازی

 ترسیم نمودار محصول

 ترسیم نمودار فنآوری
 منابع

محصول

 مقاصد

فنآوری

ترسیم
 وقایع کلیدی

بازار

 راهحلهای فنآوری
 گروهبندی

 رتبهبندی تأثیر
 شکافها

برنامهریزی

 ابعاد عملکرد

 مفاهیم ویژگي محصول

 محرکهای بازار

 رتبهبندی تأثیر

 اولویتبندی

 گروهبندی

 گروهبندی

 راهبرد محصول

 حیطه
 افراد

 برنامهی زماني

 تحلیل نقاط قوت و ضعف

 شکافها

 شکافها

 شکافها

 مسیر پیشرو

شکل  .1فرایند شروع سریع برای برنامهریزی راهبردی محصول -فنآوری ].[28

روش مصاحبهی اکتشافي با خبرگان گروه  9برای مناسب

برخي از خبرگان و کارشناسان پژوهشکدهی مواد و

بودن روش شروع سریع برای رهنگاری فنآوری تولید سوخت

سوخت هستهای ،اهداف اصلي ،افق زماني ،مخاطبین

توریم و میزگرد خبرگان گروه  2برای شناسایي و اولویتبندی

اصلي و منابع موجود برای تدوین رهنگاشت فنآوری

پیشرانها ،نیاز بازار (رآکتورها) ،محصوالت برای پاسخ به نیاز

شناسایي شدند .در جدول  2خالصهی اطالعات مورد

بازار (انواع قرصهای سوخت) ،فنآوریهای کلیدی برای

نیاز در فاز مقدماتي درج شده است.
-

دستیابي به محصوالت و نهایتاً سرفصلهای پژوهشي برای
کسب این فنآوریها استفاده شد.

فاز توسعه .این فاز با تکمیل فاز اول آغاز ميشود.
مرحلههایي که در این فاز باید اجرا شود بسته به هر
سازمان یا حتي قسمتهای مختلف درون یک سازمان

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

متفاوت است و به بستر سازمان بستگي دارد .پس از

در این مقاله ،ساختار رهنگاشت فنآوری تولید قرص سوخت

انتخاب رویکرد اجرای فرایند رهنگاری شروع سریع،

توریم دارای چهار الیهی اهداف یا نیازهای بازار ،محصول،

یک کارگاه ابتدایي برای هر الیه و یک کارگاه نهایي

فنآوری و سرفصلهای پژوهشي است .فرایند رهنگاری در این

برای ارتباط بین این الیهها برگزار ميشود.

پژوهش از دو مرحله یا فاز اصلي تشکیل شده است:
-

جدول  .2اطالعات مورد نیاز در مرحلهی مقدماتي توسعهی رهنگاشت

فاز آمادهسازی اولیه .در این مرحله بر تعیین عناصر

فنآوری تولید قرص سوخت توریم

کلیدی و مهمي تأکید ميشود که به توسعهی ره-

تبیین پیشرانها و محرکها برای تعیین نوع سوخت توریم،

نگاشت اعتبار ميبخشد .این عناصر کلیدی عبارتاند

تعیین نوع سوخت توریم،
تعیین مشخصات کارکردی یا ویژگيهای مطلوب قرص

از :بستر ،هدف ،موضوع و محدودهی رهنگاشت،

اهداف اصلي

سوخت توریم،

فرایند و ساختار .در این مرحله از طریق مطالعههای

مشخص نمودن مهمترین حوزههای فنآوری ساخت

اسنادی ،مصاحبهی حضوری و تشکیل جلسات با

قرصهای سوخت توریم،
تعیین شکاف فنآوری میان وضع موجود و مطلوب،
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برنامهریزی تحقیق و توسعهی ساخت قرصهای سوخت . . .
تعیین راهکارها برای پرکردن شکاف فنآورانه (سرفصلهای

مصرف انرژی جهان با چشمانداز بسیار بلند -مدت ،برنامههای

پژوهشي).
افق زماني /محصول

متفاوتي را ترسیم ميکند .ظرفیت برق هستهای از  871گیگا وات

 91سال /قرصهای سوخت  ThO2و (Th,U)O2

نهایي

در سال  2192به  119گیگا وات در برنامهی حداقلي و 764

سیاستگذاران سازمان انرژی اتمي ایران،
مخاطبین اصلي

گیگا وات در برنامهی حداکثری تا سال  2181خواهد رسید

مدیران چرخهی سوخت هستهای،

] .[27در جدول  8مهمترین پیشرانهای توسعهی برق هستهای

کارشناسان و متخصصان،

(رآکتور و چرخهی سوخت) و توسعهی سوخت توریم جمع-

کاربران محصول.
اسناد باال -دستي توسعهی چرخهی سوخت هستهای،
منابع موجود

بندی و آورده شده است.

مقاالت ،گزارشات و مدارک ثبت اختراع،

در اصل ،سوخت توریم ميتواند در طیف نسبتاً وسیعي از

مشارکت خبرگان و صاحب نظران.

کارگاه بازار ()1

انواع رآکتورهای هستهای -به ویژه در تمام طرحهای موجود و

این مرحله ،مرحلهی تمرکز بر بازار و نیازها است .ابتدا از طریق

تعدادی از طرحهای در حال توسعه -استفاده شود .طراحي

مطالعهی اسناد و مصاحبه با خبرگان و سپس برگزاری جلسه با

سوختهای هستهای توریم ،بسته به اینکه برای انواع

متخصصان پروژهی تولید دانش فني تولید قرصهای سوخت

رآکتورهای در حال کار در صنعت هستهای و یا برای

توریم ،بازار و بخشهای آن مورد بررسي قرار گرفته و اولویت

رآکتورهای آینده باشد ،به طور قابل توجهي متفاوت خواهد بود.

بازار تعیین شد .نقطهی آغاز ،شناسایي مهمترین دالیل حرکت به

(رآکتورهای آینده اشاره به رآکتورهای زاینده ،رآکتورهای

سمت توسعهی سوخت هستهای توریم است .افزایش تقاضای

خنک شده با نمک مذاب و رآکتورهای زیربحراني واداشته شده

انرژی جهاني به دلیل دو پیشران مهم افزایش جمعیت و رشد

با شتابدهنده دارد) .در حالت اول ،ما با فنآوریهای توسعه-

میزان توسعهیافتگي ،همراه با حاد شدن مسائل مربوط به انتشار

یافته که تحت شرایط خاصي ،امکان جایگزیني سوختهای

گازهای گلخانهای ،مشکالت و محدودیتهای موجود در

سنتي با سوخت توریم را فراهم ميآورد ،سروکار داریم .این،

استفادهی گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر ،رشد مجدد انرژی

رآکتورهای آب سبک و رآکتورهای آب سنگین را در بر

هستهای را در آینده اجتنابناپذیر نموده است ] .[21تخمین

ميگیرد .در حالت دوم سیستمهای انرژی هستهای به طور خاص

میزان مصرف انرژی در میان -و بلند -مدت توسط سازمانهای

برای یک چرخهی سوخت توریم توسعه داده ميشوند .طي

بینالمللي ،منطقهای یا ملي بر اساس فرضیات مختلف دربارهی

برگزاری کارگاه اول برای جمعبندی در بخش بازار ،با در نظر

عوامل اساسي و مهم مانند قیمت انواع سوخت در آینده،

گرفتن اولویت رآکتور تحقیقاتي نسبت به رآکتورهای قدرت و

محدودیتهای فیزیکي ،اقتصادی و سیاسي قابل اعمال بر تولید و

رآکتور آب سنگین نسبت به آب سبک ،یک رآکتور تحقیقاتي

مصرف انرژی ،ارتباط بین مصرف انرژی و توسعهی اقتصادی،

آب سنگین انتخاب و تولید سوخت توریم برای این بازار فرض

تغییرات جمعیتشناختي و پیشرفتهای فنآورانه و نیز چشمانداز

شد .شکل  2خروجي کارگاه اول یعني بازار برای محصول

توسعهی اقتصادی هر منطقه انجام شده است ] .[24فرضیات یا

سوخت توریم را نشان ميدهد.

()6

شرایط حاکم بر عوامل پیشگفته از یک منطقه به منطقهی دیگر
جهان و حتي از یک کشور به کشور دیگر فرق ميکند .مطالعات
جدول  .3مهمترین پیشرانهای توسعهی برق هستهای (رآکتور و چرخهی سوخت) و توسعهی سوخت توریم
ابعاد
اجتماعي

فنآوری
پیشرانها و روندها

اقتصادی

توسعهی سوخت توریم

توسعهی برق هستهای
افزایش جمعیت
افزایش تقاضای انرژی
افزایش درک عموم از مزایای برق هستهای
توسعهی فنآورانهی سیستمهای نسل چهار
توسعهی فنآوری انرژیهای تجدیدپذیر
پتانسیل استفاده برای تولید هیدروژن و آبشیرینکنها
توسعهی فنآوریهای پیشرفته در حوزهی ساخت مواد و تجهیزها

افزایش توسعهی اقتصادی

12

افزایش پذیرش عموم

چگالي انرژی باالتر توریم نسبت به اورانیم
بهبود کاربری سوخت شکافتپذیر در رآکتورهای گرمایي
دستیابي به میزان مصرف باالتر
بازدهی نوتروني باالتر اورانیم  288در گسترههای گرمایي و فوق -گرمایي
امکان دستیابي به زایندگي در رآکتورهای گرمایي
عدم نیاز به غنيسازی
افزایش طول دورهی بهرهبرداری
هزینهی تولید سوخت توریم 8% ،هزینهی تولید سوخت اورانیم
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هزینهی تولید برق با رآکتور هستهای توریم یک دهم هزینهی تولید برق با رآکتورهای هستهای
اورانیم

سهم تغییر قیمت سوخت بر هزینهی برق تولیدی
کمترین هزینه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
زیست -محیطي

بیشترین پتانسیل برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
عدم انتشار گازهای سمي ( )NOxو ( )SO2و ذرات معلق

سیاسي

امنیت تأمین انرژی
سیاستها و قوانین محرک یا بازدارنده

منابع بیشتر و پراکندگي گستردهتر نسبت به اورانیم
ایمني :عملکرد ایمنتر قلب به دلیل کاهش نیاز به رآکتیویتهی اضافي
قابلیت اطمینان :کارکرد با قابلیت اطمینان بیشتر در میزان مصرف باال به دلیل مقاومت
بهتر قرص توریم اکسید در مقابل خوردگي و پرتو
کاهش تولید پسماندهای پرتوزای خطرناک با نیم -عمرهای باال
پتانسیل کمتر برای تولید پلوتونیم و امکان سوزاندن پلوتونیم ذخیره شده
مقاومت در برابر تکثیر سالحهای هستهای

طراحي سوخت توریم بر پایهی رآکتور

طرحهای رآکتورهای در حال
توسعه

رآکتورهای زیربحراني واداشته
شده با شتابدهنده

طرحهای رآکتورهای گرمایي موجود

رآکتورهای خنک شده با
نمک مذاب

رآکتورهای

رآکتورهای آب

رآکتورهای آب

زاینده

سنگین

سبک

شکل  .2خروجي کارگاه بازار.

کارگاه محصول ()2

در حالتهای مختلف در شبیهسازی بررسي شدند .بر طبق نتایج

هدف کارگاه دوم تعیین سبد محصوالت یا محصول جدید بر

حاصل مدل  2با بهترین تطبیق به عنوان طرح سوخت مخلوط

اساس نیازها و نوع رآکتور شناسایي شده در کارگاه اول است.

انتخاب شد .همچنین قرص سوخت توریم دی اکسید برای

کلیدیترین تصمیم در طول پروژهی تدوین رهنگاشت ،انتخاب

استفاده در دو مدل  8و  6انتخاب شد .از آنجایي که امکان

نوع محصول است زیرا منجر به شروع اقدامات گوناگوني مانند

دسترسي به Pu

تأمین مالي ،طراحي و مهندسي ،تأمین مواد و قطعات ،ایجاد

281

در داخل کشور وجود ندارد ،از اورانیم دی

اکسید غنيشده به عنوان سوخت آغازگر واکنش زنجیرهای در

زیرساختهای آزمون ،تولید و غیره ميشود که در صورت

شبیهسازی استفاده شد .از طریق کارگاه دوم و میزگردهای

انتخاب نادرست بار زیادی بر سازمان تحمیل ميکند .از اینرو،

تخصصي نوع سوخت توریم ،ویژگيها ،کارکردها و جنبههای

انتخاب باید با خبرگي هر چه تمامتر و تحلیل نقاط شکست آتي

عملکردی محصول تعریف شد .خروجي کارگاه محصول ،جمع-

صورت گیرد و حالتهای مختلف ترکیب سوخت با استفاده از

بندی شده و در شکل  8نشان داده شده است.

مدلهای شبیهسازی بررسي شود .در این قسمت بر اساس

برای اجرای موفق رهنگاری فنآوری نیاز به شناخت فني

مطالعات و محاسبات نوتروني انجام شده ] ،[23یک مدل مرجع

کافي از حوزهی مورد نظر داریم .برای این منظور ،مشخصات

برحسب طرح رآکتور پایه با سوخت اورانیم ،در نظر گرفته شد و

عملکردی محصوالت توسط متخصصان تعیین شد (جدول .)1

 6مدل دیگر با سوخت توریم با استفاده از کد MCNPX 2.6

مورد بررسي قرار گرفت (جدول  .)6سه طرح همگن (مخلوط

کارگاه فنآوری ()3

اورانیم دی اکسید و توریم دی اکسید در داخل قرص) ،نیمه-

برای رآکتورهای آب سنگین با سوخت توریم مخلوط همگن

همگن (میلههای سوخت اورانیم دی اکسید و توریم دی اکسید

اکسیدهای فلزی بهترین گزینه است که چگونگي ساخت و

مجزا در داخل یک مجتمع سوخت) و ناهمگن (مجتمعهای

استفادهی آن نیازمند پروژههای مطالعاتي است .در رآکتورهای

سوخت توریم دی اکسید و اورانیم دی اکسید به صورت مجزا)

موجود امروزی ،سوخت ،تکجزیي است .اما سوخت همگن
18
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توریم شامل دو جزء -توریم اساساً به عنوان مادهی بارور و

جلوگیری از ایجاد نقاط داغ در سوخت باید در مقیاس

پلوتونیم یا اورانیم 288 -یا  281به عنوان مادهی شکافتپذیر-

میکروسکوپي همگن باشد .دو روش مخلوط کردن وجود دارد:

است .اضافه کردن مادهی شکافتپذیر به سوخت توریم با

روشهای شیمیایي و روشهای مکانیکي.

مشکالت و چالشهای زیادی همراه است چرا که ترکیب برای
جدول  .4مدلهای مورد بررسي در شبیهسازی نوتروني رآکتور ][23
مدل مورد بررسي
طرح ابتدایي

مدل مرجع

سوخت اورانیم دیاکسید با غنای طبیعي (در تمام قلب)
سوخت مخلوط  71%توریم دیاکسید و  81%اورانیم دیاکسید با غنای  6%وزني (در تمام قلب)

طرح همگن

سوخت مخلوط  11%توریم دیاکسید و  11%اورانیم دیاکسید با غنای  8 %وزني (در تمام قلب)
سوخت مخلوط  71%توریم دیاکسید و  81%اورانیم دیاکسید با غنای  6/7%وزني (در تمام قلب)

مدل 9

سوخت مخلوط  71%توریم دیاکسید و  81%اورانیم دیاکسید با غنای  6/3%وزني (در تمام قلب)

مدل 2

 4میلهی سوخت شامل اورانیم دیاکسید با غنای  1%وزني و  92میلهی سوخت شامل توریم دیاکسید (در هر یک از مجتمعهای سوخت قلب)
طرح نیمههمگن

 92میلهی سوخت شامل اورانیم دیاکسید با غنای  9/1%وزني و  4میلهی سوخت شامل توریم دیاکسید (در هر یک از مجتمعهای سوخت قلب)

مدل 8

 4میلهی سوخت شامل اورانیم دیاکسید با غنای  7%وزني و  92میلهی سوخت شامل توریم دیاکسید (در هر یک از مجتمعهای سوخت قلب)
طرح ناهمگن

 14مجتمع سوخت شامل اورانیم دیاکسید با غنای  9/1%وزني و  16مجتمع سوخت شامل توریم دیاکسید (در تمام قلب)
مدل 6

 14مجتمع شامل اورانیم دیاکسید با غنای  1/3%وزني و  16مجتمع سوخت شامل توریم دیاکسید (درتمام قلب)

جدول  .5مشخصات عملکردی محصوالت
محصول

محصول ( 2سوخت توریم دی اکسید مناسب برای مدلهای

محصول ( 9مدل  ،2جدول (Th,U)O2 )6

مشخصات عملکردی

 8و  ،6جدول ThO2 )6

 8تا  6درصد (روش اندازهگیری :تخلخلسنجي با آب جوش و

تخلخل

سراموگرافي همراه با میکروسکوپ الکترون پویشي )(SEM

 8تا  6درصد (روش اندازهگیری :تخلخلسنجي با آب جوش
و سراموگرافي همراه با میکروسکوپ الکترون پویشي
)(SEM

ضریب هدایت حرارتي

ابزار اندازهگیری موجود نیست

ابزار اندازهگیری موجود نیست

متوسط اندازهدانه

زیر  9میکرون

زیر  9میکرون

سینترینگ مجدد

میزان چگالش در سینترینگ مجدد باید کمتر از  2درصد باشد

تستهای پرتودهي

ابزار اندازهگیری موجود نیست

ابزار اندازهگیری موجود نیست

درصد توریم دی اکسید در سوخت

71

911

میزان چگالش در سینترینگ مجدد باید کمتر از  2درصد
باشد

سوخت توریم رآکتور انتخاب شده

فعالیتهای ساخت شامل چندین روش سنتي و جدید موفق
تولید سوخت است .برای تولید پودر توریم دی اکسید
سوخت

سوخت

سوخت

کاربیدی

اکسیدی

از روشهای گوناگوني استفاده شده است .رسوبگیری،

فلزی

گرما -آبي (هیدروترمال) و سل -ژل از انواع این روشها هستند.
فرایند ساخت قرص به روش ساخت توریم دی اکسید بستگي

محصول 9

محصول 2

()Th,U(O2

()ThO2

دارد .روش متالورژی پودر فرایند معمول تولید سوختهای
هستهای سرامیکي است .از این روش به طور موفقیتآمیزی در
مقیاس صنعتي برای تولید قرصهای سینتر شدهی

شکل  .3خروجي کارگاه محصول.

8
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 (U, Pu)O2 ،UO2و  (Th, U)O2استفاده شده است .در این

است .امواج ریزموج نیز برای تولید نانوبلورهای توریا مورد

روش ،بر اثر جابهجایي پودر پرتوزا بین ایستگاههای مختلف

استفاده قرار گرفتهاند .یکي دیگر از روشهایي که برای ساخت

عملیاتي ،خطر آلودگي محیط بر اثر پخش گرد و غبار مواد

نانوذرات توریم دی اکسید مورد استفاده قرار ميگیرد ،روش

پرتوزا وجود دارد .عالوه بر این ،این ذرات بسیار ریز بوده و

گرما -آبي است .در این مرحله همانطور که در جدول  4نشان

قابلیت شارش( )1آنها برای انتقال بین مرحلههای مختلف بسیار

داده شده است فنآوریها و زیرفنآوریهای کلیدی در رابطه با

کم است و ساخت تأسیسات برای تولید سوخت سرامیکي به

تولید قرصهای سوخت شناسایي و دستهبندی شدند.
در شکل  6خروجي کارگاه ( )8فنآوریها و زیرفنآوریهای

شیوهی خودکار با روش متداول امکانپذیر نیست .از اینرو،

کلیدی تولید قرص سوخت توریم نشان داده شده است.

استفاده از روشهایي که بتواند قابلیت خودکارسازی فرایند تولید
را باال برده و از انتشار گرد و غبار مواد پرتوزا جلوگیری کند،

از مجموع زیرفنآوریها ،فنآوریهای راهبردی باید

مورد توجه است .یکي از روشهای تولید سوختهای سرامیکي

انتخاب شوند .فنآوریهای راهبردی ميتواند از چهار جنبهی

عاری از گرد و غبار با قابلیت خودکارسازی باال ،روش سل -ژل

توانمندی ،جذاب بودن ،چرخهی عمر فنآوری و پیشنیازهای

با

فن آورانه ارزیابي شوند .در این پژوهش ،از دو بعد توانمندی و

استفاده از این فنآوری ميتوان سوختهای سرامیکي به شکل

جذاب بودن برای تعیین درجهی اهمیت استفاده شد .با تحلیل

ریزکرههای( )4اکسیدی ،کاربیدی و نیتریدی اورانیم ،پلوتونیم و

پاسخها،

توریم و یا مخلوط این عناصر تولید کرد .ابعاد ذرات تولید شده

فنآوریها اولویتبندی و روش اکتساب آنها مشخص ميشود

با روش سل -ژل از نانو تا میکرو متغیر خواهند بود .دیگر روش

(جدول .)7

است.

تولید نانوذرات توریم دی اکسید ،روش احتراق توریم نیترات
جدول  .4تقسیمبندی فنآوری به حوزهها و زیرفنآوریها
نام زیرفنآوری (سطح )2

حوزه (سطح )9
سل -ژل
رسوبگیری

تولید پودر توریم دی اکسید ()9

گرما -آبي (هیدروترمال)
متالورژی پودر
()7

ساخت قرص توریم ()2

قرصسازی با ریزکرههای سل -ژل ()SGMP

(هر دو محصول)

قرصسازی با کلوخههای پوشش داده شده ()CAP

()3

اشباعسازی
تعیین ابعاد پودر

روشهای تجزیه ()8
ابزار تجزیهی پودر:

فیزیکي

تعیین تخلخل پودر

پراش پرتو ایکس ) /(XRDمیکروسکوپي الکترون پویشي )/(SEM

تعیین تخلخل قرص

میکروسکوپ نوری ) /(OMتخلخلسنجي ) /(BETتجزیهی گرمایي )(TG

تعیین اندازهدانه در قرص
تعیین استحکام مکانیکي و بررسي وجود ترک

ابزار تجزیهی قرص:
طیفنمایي پالسمای جفتشدهی القایي ) /(ICPفلوئورساني پرتو ایکس

شیمیایي

تعیین نسبت توریم به اورانیم در قرص ترکیبي

) /(XRFمیکروسکوپي الکترون پویشي ) /(SEMمیکروسکوپ نوری
) /(OMتجزیه آني لیزری ) /(LFAسینترینگ مجدد
-

تعیین خلوص پودر

تعیین استحکام قرص از طریق پرتودهي در رآکتور
هستهای

(در چشمانداز این پروژه دیده نشده است ولي در
صورت فراهم شدن شرایط تحت عنوان پروژهای

استحکام مکانیکي

11
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-

دیگر تعریف خواهد شد)

پرتودهي در رآکتور

تولید پودر  UO2و ThO2

گرما -آبي (هیدروترمال)

رسوبگیری

سل -ژل

ساخت قرص  UO2و ThO2

دانهسازی با پیشپرس

دانهسازی

دانهسازی

روکشدار کردن با U8O3

شکل  .4خروجي کارگاه ( )8فنآوریها و زیرفنآوریهای کلیدی تولید قرص سوخت توریم.
جدول  .8ارزیابي زیرفنآوریها و تعیین زیرفنآوریهای راهبردی و روش اکتساب آنها
حوزه

کد

نام زیرفنآوری

(سطح )1
تولید پودر توریم
اکسید

روش اکتساب

درجه اهمیت

زیرفنآوری

(سطح )2

توانمندی

جذاب بودن

توسعهی درونزا

99

سل -ژل

*

*

*

92

رسوبگیری

*

*

*

96

گرما -آبي

*

29

متالورژی پودر

*

*

*

ساخت قرص

22

SGMP

*

*

*

توریم

28

CAP

*

26

اشباعسازی

*

14
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روشهای تجزیه

89

فیزیکي

*

*

*

82

شیمیایي

*

*

*

باالخره برای اکتساب فنآوریهای راهبردی که از طریق

 .9بهینهسازی پارامترهای مؤثر انتخاب شده در تهیهی پودر

توسعهی درونزا تعیین شدهاند ،باید پروژههای تحقیق و توسعه

توریم دیاکسید و ساخت قرصهای اکسید مخلوط توریم

تعریف و اجرا شوند .در تعیین سرفصلهای تحقیقاتي باید به

و اورانیم بر اساس روشهای طراحي آزمایش ()P9؛

ارتباط عمودی و افقي فنآوریهای راهبردی در مرزهای تولید

 .2هضم و تجزیهی توریم در پودر و قرص ترکیبي اورانیم-

قرص سوخت توریم توجه داشت .به طور مثال همانطور که در

توریم اکسید با خلوص هستهای و اندازهگیری ناخالصيها به

شکل  1نشان داده شده است سرفصلهای پژوهشي مرتبط با فن-

وسیلهی روشهای شیمیایي ،طیفسنجي جرمي و نوری

آوری تحلیل کمّي و کیفي پودر و قرص توریم نشان داده شده

()P2؛
 .8تهیه و شناسایي پودر دوتایي اورانیم و توریم اکسید به روش

است.

سل -ژل و تعیین ریختشناسي بهینه برای ساخت قرص
کارگاه ترسیم نمودار ()4

()P8؛

در کارگاه چهارم با هدایت قالب رهنگاشت ،رابطهها و اتصال-

 .6ساخت و مشخصهیابي قرصهای مخلوط اورانیم و توریم

های کلیدی نگاشته ميشود و از خروجيهای سه کارگاه اول،

اکسید به روش اشباعسازی ()P6؛

الیههای بازار ،محصول و فنآوری و سرفصلهای تحقیقاتي

 .1ساخت قرص مخلوط توریم و اورانیم دیاکسید با استفاده

تعیین ميشوند .این رهنگاشت با در نظر گرفتن سوخت توریم

از پودر تهیه شده با روش رسوبگیری همزمان ()P1؛

برای رآکتور تحقیقاتي انتخاب شده ارایه و در الیهی آخر

 .4بررسي روشهای تجزیهی کیفي پودر و قرص توریم

طرح های پژوهشي که باید برای اجرای این کار انجام شوند طبق

دیاکسید و مخلوط توریم و اورانیم اکسید با استفاده از

نظر خبرگان به شرح زیر پیشنهاد شده است.

ابزار سراموگرافي ()P4؛
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کنترل کیفیت مرحلههای استخراج

زاویهی کوچک و پراش پرتو ایکس

تجزیه وتحلیل تصویری
طیفسنجي فلوئورساني پرتو

پراکندگي ایستای نور لیزر

زاویهی کوچک

طیفسنجي پالسمای جفتشدهی

روش تخلخلسنجي )(BET

میکروسکوپ الکترون پویشي

مادهی غیرپودری
 -روشهای سنجش سطح ویژه

شکل  .5زیرفنآوریهای شناسایيشدهی فنآوری تحلیل کمّي و کیفي پودر و قرص توریم.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

-

با توجه به اهمیت نقش انرژی هستهای در آیندهی کشورهای

سازوکاری برای پیشبیني فنآوریهای جدید فراهم
مينماید.

جهان ،رهنگاشت فنآوری به عنوان ابزاری برای پشتیباني از

در این مقاله رهنگاشت تولید سوخت توریم مطابق با فرایند

برنامهریزی پژوهش و توسعهی سیستمهای پیشرفتهی انرژی

عمومي رهنگاری مطابق با اطالعات استخراج شده در جلسات

هستهای استفاده ميشود .با وجود استفادهی گسترده از این

گروه خبرگان ،مصاحبه و متون مرتبط استفاده شده در این

راهکار در جهان ،تجارب اندکي در ایران و بهخصوص در حوزهی

پژوهش است ترسیم شد (شکل  .)4برای این کار ابتدا بازار و

فنآوریهای انرژی هستهای در کشور وجود دارد .بنابراین،

بخشهای آن بررسي و اولویت بازارها تعیین شد .در این مرحله

مي توان گفت پژوهش حاضر هم از نظر روش پژوهش و هم

دو بخش رآکتورهای آب سنگین و آب سبک تحقیقاتي و

فنآوری انتخابي دارای نوآوری است .توسعهی رهنگاشت

قدرت برای سوخت توریم مطابق با تحلیل انجام شده در قسمت-

فنآوری تولید سوخت توریم سه فایدهی مهم دارد:

های قبل ،شناسایي شد .از آنجا که اولویتدهي بازارها منوط به

-

-

به شناسایي نیازها ،اهداف و فنآوریهای الزم برای

مشخص بودن میزان اهمیت هر یک از سیاستهای جایگزیني

دستیابي به دانش و توانمندی در این حوزه کمک

انرژی هستهای در صنعت انرژی کشور است و با توجه به اینکه

ميکند.

این سیاستها به طور شفاف مشخص نیستند در اینجا طبق نظر

برای توسعهی همکاریهای فنآورانه ،ساختار و

خبرگان حاضر در کارگاه ،اولویت رآکتور تحقیقاتي آب

راهنمایي فراهم ميکند.

سنگین با سوخت توریم نسبت به رآکتورهای قدرت آب سبک
و آب سنگین با سوخت بیشتر است .در الیهی محصول ،طبق
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شناسایي انجام شده روی محصول سوختهای هستهای توریم،

 .2فاز بهبود عملکرد زیرسیستمهای کلیدی؛

سه دسته محصول -سوختهای فلزی ،اکسیدی و کاربیدی-

 .8فاز تولید؛

شناسایي شدند .طبق مذاکرات به عمل آمده در جلسات گروه

 .6فاز تجاریسازی و کاربرد صنعتي.

خبرگان سوختهای توریم اکسید (مدل  8و  )6و قرصهای
ترکیبي توریم -اورانیم اکسید با غنای ( 6/3%مدل  )2اولویت

فاز اول تحقیق و توسعه بر درک و فهم اصول اولیهی فن-

محصوالت در الیهی محصول در نظر گرفته شد .اما بر اساس

آوری تمرکز دارد .برنامهها باید برای نمایش عملي موضوعات

میزان اهمیت فنآوری که از شاخص توانمندی و جذاب بودن به

کلیدی تمرکز داشته باشد .برای مثال حوزهی سوخت و مواد و

دست آمد در خصوص فنآوریهای تولید پودر روشهای

ارزیابي خواص فیزیکي و شیمیایي و رفتار سوخت تحت تابش

رسوبگیری و سل -ژل به عنوان دو روش انتخابي در نظر گرفته

نوترون همراه با ارزیابي روشها و فرایندها اولویت مهمي در

شدند .در فنآوری تولید قرص دو روش  SGMPو متالورژی

برنامهی توسعهی فنآوری ساخت سوخت توریم است .نتایج

پودر انتخاب شدند .در نهایت عناوین و سرفصلهای پژوهشي

حاصل در این پژوهش که فاز اول پیشگفته را شامل ميشد

برای دستیابي به دانش فني تولید قرص سوخت توریم از طریق

سرفصلهای پژوهشي برای اکتساب فنآوریهای کلیدی تولید

اکتساب درونزا پیشنهاد شد.

قرص سوخت توریم را تعیین کرد و پروژههای پیشنهادی برای
فعالیتهای آتي را شکل داد .در پژوهشهای آتي پس از ارایهی

برنامهریزی برای تحقیق و توسعهی فنآوری تولید سوخت
توریم در چهار فاز تقسیمبندی شد:

نتایج به مسئولین و اتخاذ سیاستهای آنها ،نقشهی راه ارایه شده

 .9فاز امکانسنجي فنآوریهای کلیدی پیش از سرمایه-

مورد بازبیني قرار خواهد گرفت.

گذاری و توسعهی فنآوری در مقیاس بزرگ؛
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اکسیدی :محصول (Th,U)O2 9
اکسیدی :محصول )ThO2( 2

روش رسوبگیری برای تولید پودر

شکل  .4رهنگاشت فنآوری تحقیق و توسعهی تولید سوخت توریم.

پینوشتها

تقدیر و تشکر

1. T-Plan
2. International project on innovative nuclear reactors
and fuel cycles
3. Global architecture of innovative nuclear systems
)4. Accelerator-driven subcritical reactors (ADSR
5. Flow ability
6. Microsphere
7. Sol-gel Microsphere Pelletisation
8. Coated Agglomerate Pelletization

با سپاس از تمامي مدیران و کارشناسان پژوهشکدهی مواد و
سوخت هستهای که با شرکت در جلسات کارگاه رهنگاری
نویسندگان را در انجام این پژوهش یاری نمودند.
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