
יכולים  (SMR)האם כורים מודולריים קטנים 
להיחשב כמקור בר קיימא בחזון האנרגיה הירוקה 

?הישראלית העתידית

שלמה ולד



סדר הדברים

 אנרגיה ירוקה"מה אנו מצפים מ"?

 ק"כמ-המאפיינים של כורים מודולריים קטנים
)SMR-Small Modular Reactor(

 ואם כן  " אנרגיה ירוקה"כ להחשביכולים ק"כמהאם
?כיצד הם עשויים לתרום למערכת האנרגיה העתידית

סיכום



חזון האנרגיה הירוקה

 מופעי האנרגיה השונים מיוצרים ממקורות אנרגיה  -שרשרת האספקה
רשת  (או מופצים ללקוחות דרך רשתות אנרגיה /נאגרים ו, (PER)ראשוניים 

ולבסוף נעשה בם שימוש על ידי הצרכן  ...) רשת התחבורה, צנרת, חשמל
;הסופי

האנרגיה הירוקה חזוןממקורות האנרגיה  , כל שרשרת האספקה
:א"ז. קימא-הראשוניים ועד לשימוש הסופי על ידי הצרכן הינה בת

 מניעת השפעה שלילית על האקליםאפס פליטה של גזי חממה
אפס פגיעה בבריאות המעורבים בשרשרת האנרגיה
אפס טביעת רגל סביבתית
תכולל של עפרות נדירו, מניעת התדלדלות של משאבי טבע חיוניים.

הבטחת הספקת כל צרכי האנרגיה של מדינת ישראל -השאיפה
.בתהליכים ירוקים על פי החזון



אנרגיה גרעינית

 ירוקה"כלהחשביכולה אנרגיה גרעינית האם"?
 מניעת השפעה שלילית על האקלים אפס פליטה של גזי חממה😃😃😃😃😃😃
 אפס פגיעה בבריאות המעורבים בשרשרת האנרגיה😃😃😃😃
 אפס טביעת רגל סביבתית😃😃
תכולל של עפרות נדירו, מניעת התדלדלות של משאבי טבע חיוניים😄😄
 כך הדבר גם אך. באופן מלאמתמלאאינואף אחד מהקריטריונים אמנם

העמידה בדרישות קשה  -ההשוואה בין מידת אי. באנרגיות מתחדשות
.  להערכה כמותית

.ההסכמה לגבי מעמד האנרגיה הגרעינית כאנרגיה ירוקה-זה מקור לאי

חילופי הדורות עד ל-בטיחות : הערות-G4, כורים דוגרים–יעילות,
שימושים  , זמני הפעלה וכבוי-תאימות לרשת, קטניםבהשוואהגדולים כורים–כלכלה 
'הרשת חכמה וכו, משניים



SMR – Small Modular Reactors
כורים מודולריים קטנים–ק "כמ

כור המיוצר מראש במפעל מרכזי –ק"כמ(pre-fabricated)  ,
.כשהוא מוכן לשימוש, לאתר ההפעלה, מסופק ללקוח

 ממספר –גודל קטןMWe 300-ועד כבודדים MWe
3כולם מדור , כיום בייצור ובפתוח מגוון כורים–טכנולוגיה

החל מכורי מים קלים בלחץ עם אורניום  -במגוון שיטות , ומעלה
עם ) מהירים(כורים דוגרים , מועשר וכלה בכורי אורניום טבעי

מתכות נוזליות או , גז הליום: מגוונים כגוןוקרורזורמי האטה 
.מלח מותך

•



ק"כמיתרונות 

 יחסית למקורות תרמיים אחריםגודל קטן
 נמוכהיחסית השקעה הונית
מגוון אתריםיכולת הצבה ב
 למערכתבטחון פיזי יתרון בהקניית , משופרותבטיחותתכונות
 של חשמל וחום) יצור משולב(גנרציה-קויכולת ניצול
הפעלה ותחזוקהפשטות
 על ידי העברת אנרגיה לשרותים משניים ולפתרונות  –עקיבה אחר העומס

...יצור מימן, אגירה, התפלה: חרטה-אי
 הספקת הדלק–למשך כל זמן הפעולה אצירת הדלק והפסולת בתוך הכור  ,

באתרו המרכזי, הטיפול והפסולות על ידי היצרן
ההפצה של נשק גרעיני -אפשרות להתגברות על מגבלות הסכם אי(NPT)



ק זמינים בזמן קצר"כמ
Small reactors for near-term deployment

Name Capacity Type Developer
VBER-300 300 MWe PWR OKBM, Russia
NuScale 60 MWe integral PWR NuScale Power + Fluor, USA

SMR-160 160 MWe PWR Holtec, USA + SNC-Lavalin, Canada

ACP100 125 MWe integral PWR NPIC/CNPE/CNNC, China

SMART 100 MWe integral PWR KAERI, South Korea

BWRX-300 300 MWe BWR GE Hitachi, USA
PRISM 311 MWe sodium FNR GE Hitachi, USA
ARC-100 100 MWe sodium FNR ARC with GE Hitachi, USA

Integral MSR 192 MWe MSR Terrestrial Energy, Canada
BREST 300 MWe lead FNR RDIPE, Russia



Westinghouse SMR Features at a Glance:
•Electric Output: >225+ MWe
•Reactor Power: 800 MWt
•Design Life: 60 years
•Fuel Type: 17x17 RFA, <5% enriched UO2
•Total Site Area: ~15 acres (60 Dunams)
•Passive Safety Systems
•Rail, Truck or Barge Shippable
•Compact Integral Design
•Simplified System Configuration, Standardized, 
Fully Modular Approach
•Minimized Footprint, Maximized Power Output
•24 Months between Refueling

Westinghouse SMR: דוגמא



...השוואת שטחים נדרשים ממקורות שונים

240,000 dunams

97,000 dunams

60 dunams



MWe 250ימי בהספק -תתק"כמ: רעיון צרפתי ירוק



סיכום

הינו מקור חיוני לגוון סל הדלקים במקורות  הגרעין
אספקה של אנרגיה ירוקה 

הינם פתרונות זמינים ואפשריים לשלוב בסל  ק"כמ
)2050עד 20%שאיפה לכ (הדלקים 

מתאימים לשילוב ברשת האנרגיה העתידית ק"כמ
ובניית מגזר לקוחות  , גנרציה-קו, רשת חכמההמשלבת 

ושמושים נלווים" חרטה-אי"

 התגברות על מכשולים מדינייםמאפשר.



2022-עדכוני אנרגיה גרעינית 

10%מסל האנרגיה העולמית

 כורים450כ . מדינות30ב  ,
 ובבלרוס הפעלה בקרובבאיחוד האמירויות

 התחילו בבניה–בנגלה דש ותורכיה

1(פינלנד , )9(סין , הודו, רוסיה: שלבי בניה ומסירה אחרונים(

SMRרוסי צף עובד

$55/MWh  - SMRLCOE ∼!60עם שנות עבודהCF ∼ 99.95%
70 תכנונים שלSMR יש מעבדה לאומית ל (מסחריSMRב"ארה, באיידהו(

NuScale- 2027צפוי ב ,Natrium–)ביל גייטס ו-TerraPower (2028-ב
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