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اإىل املحتويات العودة  أخبار روساتوم

رو�ساتوم تدخل �سوق 
تكنولوجيا اأيونات الليثيوم 

تعمل �سركة تفيل التابعة لرو�ساتوم على تو�سيع 
وجودها يف قطاعني من �سوق اأيونات الليثيوم، حيث 
الكهربائي  للتحليل  الكيميائي  اأنغار�سك  اأقدم م�سنع 

يف �سهر اآذار/ مار�س باإطالق وحدة هيدروك�سيد 
 RENERA الليثيوم، يف حني اأبرمت �سركة

)�سركة رو�سية ملدخرات اأيونات الليثيوم( �سفقة 
ل�سراء 49 ٪ من اأ�سهم �سركة Enertech الدولية، 

وهي �سركة كورية جنوبية متخ�س�سة يف ت�سنيع 
اأيونات الليثيوم  امل�ساري الكهربائية وخاليا 

واأنظمة تخزين الطاقة.

للبطاريات الأولية  املواد 

الكهربائي  للتحليل  الكيميائي  اأنغار�سك  م�سنع  اأطلق 

هيدروك�سيد  لت�سنيع  جتريبية  وحدة  تفيل(  ل�سركة  )التابع 
رئي�سًيا  مكوًنا  يعد  والذي  للبطاريات،  املخ�س�ص  الليثيوم 

اأب�سط، خاليا  بعبارات  اأو  الكيميائية،  الطاقة  مل�سادر 
الليثيوم. اأيونات  وبطاريات 

اختبار  التجريبي  الت�سغيل  املخطط خالل مرحلة  ومن 
العملية واحل�سول  لتاأكيد معامل  اأنظمة خمتلفة  الوحدة يف 

اأنغار�سك  و�سيقوم م�سنع  املنتج،  على عينات من 
التي مت  النتائج  على  بناًء  الكهربائي،  للتحليل  الكيميائي 
وا�سع  اإنتاجية على نطاق  بتطوير حلول  احل�سول عليها، 

.2024 العام  اإطالقها يف  �سيتم  ملن�ساأة ت�سنيع 

نفايات  الإنتاج اجلديدة بعدم وجود  تتمّيز عملية 
اأهداف  �سي�ساهم حتقيق  اأقل، مما  وت�ستهلك طاقة 

والإنتاج  ال�ستهالك  املتحدة يف  امل�ستدامة لالأمم  التنمية 
التكنولوجيا  فاإن  النقي�ص من ذلك،  امل�سوؤولني. على 

الأولية  الليثيوم  مادة  معاجلة  تت�سمن  التي  التقليدية، 
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للمراجعة

تعمل �سركة تفيل للوقود التابعة ل�سركة رو�ساتوم على توحيد 
منتجي الوقود النووي و�سركات حتويل وتخ�سيب اليورانيوم 
وم�سّنعي اأجهزة الطرد املركزي الغازية ومنظومات البحث 

والتطوير، وتوفر تفيل الوقود النووي لـ 75 مفاعاًل للطاقة يف 
15 دولة ومفاعالت اأبحاث يف ت�سع دول، و�سفن رو�سية عاملة 

النووية. بالطاقة 

للمراجعة

املرتاكمة  الكهربائية  الطاقة  كمية  قيا�ص  يتم 
اإطالقها بو�ساطة نظام تخزين الطاقة  ومن ثم 
بالواط - �ساعي )Wh( والوحدات امل�ستقة. 

بالأمبري - �ساعي  النظام  ُتقا�ص �سعة تخزين 
)Ah( - وهي �سدة تيار ال�سحن الذي ميكن 

بتوتر معنّي خالل  اإطالقه  اأو  امت�سا�سه  للبطارية 
اإىل طاقة  فرتة زمنية معّينة. يتم حتويل ال�سعة 

 ، E = U • Q كهربائية بال�سيغة التالية: 
E هي الطاقة )Wh( ، U هو التوتر  حيث اأن 

.)Ah( هي ال�سحنة الكهربائية Qو ،)V(

تنتج ما يقرب من طن مرتي  الكال�سيوم،  بهيدروك�سيد 
الكال�سيوم( لكل طن من  النفايات )كربونات  واحد من 

الليثيوم، فيما  اإهدار جزء من  اإىل  املنتج، بالإ�سافة 
الكهربائي  للتحليل  الكيميائي  اأنغار�سك  م�سنع  ي�ستخدم 

واملاء فقط. الليثيوم  اإىل  تقنية حم�ّسنة حتتاج 

عمليات بدء ت�سدير املنتج �ستتم يف الغالب يف وقت لحق 
من العام اجلاري، و�سيكون م�سنعو اخلاليا من امل�سرتين 

الرئي�سيني لهيدروك�سيد الليثيوم. ويف هذا ال�ساأن �سّرح ميخائيل 
ميتلكني، مدير وحدة اأعمال الكيمياء اخلا�سة يف �سركة تفيل: 

اأنغار�سك  م�سنع  يف  املنتج  الليثيوم  هيدروك�سيد  "�سيعّزز 
الكيميائي للتحليل الكهربائي مكانة �سركة تفيل يف �سوق 

الليثيوم العاملي، والذي من املتوقع اأن يعّب عن منًوه يف 
الع�سرية القادمة برقم ثنائي".

امل�ستقبل خاليا 

تقوم �سركة تفيل بتجميع اأنظمة تخزين الطاقة يف من�ساأة الإنتاج 
ويجري  نوفواأورال�سك،  يف  لها  التابعة   TsentroTech

العمل حاليًا على ا�سترياد مكّونات هذه الأنظمة )خاليا اأيونات 
 RENERA الليثيوم( هذا وتهدف ال�سفقة بني �سركة
)ال�سركة الفرعية لتفيل ومتكاملة تقنيات تخزين الطاقة( 

و�سركة Enertech اإىل بناء م�سنع وبدء اإنتاج خاليا اأيونات 
الليثيوم يف رو�سيا بحلول العام 2024، و�ست�سل ا�ستطاعته 

الأولية اإىل 0.6 غيغا واط يف ال�ساعة �سنوًيا ومن املقرر اأن تبلغ 
2 غيغا واط يف ال�ساعة �سنويا بحلول العام 2030.

البطارية يف �سكلها: غالًبا ما تكون  تختلف خاليا 

اأ�سطوانية متاًما مثل بطاريات AA العادية، اأو نادًرا ما 
األومنيومي  اأو  تكون مو�سورية ومغلقة بغالف بال�ستيكي 

�سلب. �سكل اآخر هو خلية احلقيبة، وهي عبارة عن مو�سور 
م�سّطح رفيع حماط بغالف من الألومنيوم الناعم، ويحتوي 

الغالف على الإلكرتوليت )املنحل بالكهرباء( ولوحي 
املهبط وامل�سعد وفا�سل بينهما. يتم تو�سيل اخلاليا مًعا اإما 
على الت�سل�سل اأو على التفرع لت�سكيل وحدات وذلك من اأجل 

اإن�ساء نظام تخزين كبري،  وبعد ذلك تو�سع الوحدات يف 
غالف وتو�سيلها بوحدات حتكم واأجهزة ا�ست�سعار لدرجة 

احلرارة. وتنتهي العملية بتثبيت برنامج اإدارة البطارية 
للت�سغيل. جاهًزا  الطاقة  تخزين  نظام  لي�سبح   BMS

الإنتاج  تقنية  اأن عمليات تطوير  تفيل  اأو�سحت �سركة 
الليثيوم  اأيونات  اإنتاج كبري خلاليا بطاريات  والبدء يف 

ب�سرعة  تنمو  ال�سوق  لأن  ونظًرا  �سنوات،  �سي�ستغرق عدة 
يعد  املطلوبة  للتكنولوجيا  �سركة ممتلكة  �سراء  فاإن  كبرية، 

اأكرث ربًحا. خياًرا 

البطارية  لبيع خاليا   RENERA تخطط �سركة 
اأنظمة تخزين الطاقة  اإىل  ووحدات اخلاليا، بالإ�سافة 

اأن  التاأكد من  اأن مهمتها تتمثل يف  الكاملة، وترى ال�سركة 

أخبار روساتوم
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املنتجني الأخريين ميثالن معظم الطلبات اجلديدة يف 
حمفظتها. هذا ومن املخطط بيع املنتجات حملًيا، مبا يف 

ذلك داخل رو�ساتوم ذاتها، وعلى ال�سعيد الدويل.

Enertech مع قاعدة عمالئها  يتعنّي على �سركة 
RENERA على دخول  الرا�سخة مب�ساعدة �سركة 
"اأن  نيكيبيلوفا على  ناتاليا  واأكدت  الأ�سواق اخلارجية. 

اإ�سرتاتيجية  توحيد اجلهود مع �سريك تقني هو خطوة 
اأعمال رو�ساتوم يف قطاع تخزين الطاقة. واأن  لتطوير 
ذلك �سيوؤدي اإىل زيادة طاقتنا الإنتاجية، واإىل حت�سني 
اإىل حد  الليثيوم  اأيونات  كفاءاتنا وتقنياتنا يف بطاريات 

العاملية". الأ�سواق  اإىل  الو�سول  واإمكانية  كبري، 

املركبات  اأ�سا�سيان:  تطبيقان  الطاقة  تخزين  لأنظمة 
و�سناعة  الكهربائية(  واحلافالت  )ال�سيارات  اخل�سراء 
الطاقة  تطبيقات  التخزين يف  اأنظمة  ُت�ستخدم  الطاقة. 

الطلبيات  اإدارة  اأنظمة  للطاقة يف  احتياطية  مبثابة م�سادر 
و�سبكات  املتجددة  الطاقة  البيانات وحمطات  ومراكز 

اإلخ. الطاقة،  توزيع 

يوؤكد اإمني ا�سكريوف، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة" 
�سركة  يف  ح�سة  على  ح�سولنا  "بعد   :RENERA

بدًءا   - �ساملة  اإمداد  �سل�سلة  باإن�ساء  �سنقوم   ،Enertech
من خاليا اأيونات الليثيوم اإىل اأنظمة تخزين الطاقة 

الكاملة - يف رو�سيا ودخول الأ�سواق العاملية مبنتجات ذات 
م�ستوى عاملي. اأنا متاأكد من اأن امل�سنع �سي�سبح حمرك 

تطوير لالإنتاج املحلي لل�سيارات الكهربائية".

يعترب �سوق تخزين الطاقة العاملي واعًدا للغاية ومن املتوقع 
اأن ينمو بوترية اأ�سرع. وقد بلغت ال�ستطاعة املرّكبة لإنتاج 

 540 ،Bloombergاأنظمة تخزين الطاقة، وفًقا لـ
غيغا واط يف ال�ساعة يف العام 2020، وبح�سب التوقعات 

لعام 2025 هي 2 تريا واط يف ال�ساعة. ومت تقدير الطلب يف 
العام 2020 بـ126 غيغا واط يف ال�ساعة )بيانات بلومربغ(، 

وقد ي�سل اإىل 682.7 غيغا واط يف ال�ساعة بحلول العام 
2025 و2 تريا واط يف ال�ساعة بحلول العام 2030.

حمطة الطاقة الذرية 
حت�سل على اأول قر�سني 

هادفني للتنمية امل�ستدامة
اآذار/مار�ص هو �سهر الأخبار ال�سارة مل�سروع  لقد كان �سهر 

Sovcombank قر�سني  اأكويو. قدم البنك الرو�سي 
بناء م�سنع  امل�ستدامة يف متويل  التنمية  لتاأمن  خم�س�سني 

اأكويو. كانت هذه هي املرة الأوىل على الإطالق التي 
حت�سل فيها حمطة طاقة ذرية على متويل م�ستدام ب�سكل 
مبا�سر، وقد مت �سب اخلر�سانة الأوىل يف الوحدة الثالثة 

يف 10 اآذار/مار�ص.

Sovcombank قر�سني، مقداراهما 200  قدم  
مليون دولر اأمريكي و100 مليون دولر اأمريكي، اإىل 

اإعادة متويل تكاليف  اأو  اأكويو نيوكلري لتمويل و/  �سركة 
�سيتم �سرف  املحطة.  وتكاليف معّدات  والرتكيب  البناء 

القر�سني يف اآن واحد ملدة �سبع �سنوات. يرتبط القر�سان 
�سيعتمد  الفعلي  الفائدة  �سعر  اأن  يعني  بال�ستدامة، مما 

اأكويو نيووكلري(  اإذا كانت اجلهة املقرت�سة )�سركة  على ما 

أخبار روساتوم
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امل�ستدامة. بالتنمية  املتعلقة  بالتزاماتها  �ستويف 

النبعاثات  بالمتثال حلدود  نيوكلري  اأكويو  �سركة  تلتزم 
املائية  واحليوانات  النباتات  حالة  ومراقبة  والت�سريف 

بتقارير  البنك  تزويد  ال�سركة  ويتعنّي على  والربية، 
نيوكلري  اأكويو  اأوفت �سركة  واإذا ما  ال�سنوية،  ال�ستدامة 

�سيتم  فاإنه  بالكامل،  بال�ستدامة  املتعلقة  بالتزاماتها 
املراجعة  عليها حتى  متفق  بن�سبة  الفائدة  �سعر  تخفي�ص 

الالحقة.

والتمويل  العام لالقت�ساد  نائب املدير  اإليا ريربوف،  عّلق 
بكل  القول  يف رو�ساتوم، على هذا احلدث قائاًل: "ميكننا 

ثقة باأن التمويل امل�ستدام جمدي اقت�سادًيا ومفيد".

رئي�ص  نائب  اأنطون ديدو�سينكو،  من جانبه، �سّرح 
امل�ستدامة وعالقات  للتنمية  العام  واملدير  الإدارة  جمل�ص 

مع  نعمل  امل�ساهمني يف �سركة اأكويو نووكلري: "نحن 
�سركائنا الأتراك جلعل اأكويو م�سروًعا نووًيا بارًزا يف 

التنمية امل�ستدامة".

بداأت عملية �سب اخلر�سانة الأوىل يف الوحدة الثالثة 
اأو�سح  اأكويو مبوافقة رئي�سي رو�سيا وتركيا. وقد  ملحطة 
باأن  رو�ساتوم،  ل�سركة  العام  املدير  ليخات�سوف،  األك�سي 

حمطة اأكويو للطاقة الذرية هي م�سروع ل �سابق له "فاأوًل، 
حمطة اأكويو هي اأكب م�سروع نووي يف العامل مع اأربع 

وحدات طاقة كبرية ال�سعة، معتمدة على مفاعالت طاقة 
ماء مائية، مع ت�سييد ثالث منها يف اآن واحد. ثانًيا، اإنها 

املن�ساأة النووية الوحيدة يف العامل التي مت بناوؤها وفًقا 

لنموذج بي ام تي )بناء - امتالك - ت�سغيل(. وثالًثا، حمطة 
اأكويو هي م�سروع البناء النووي الوحيد يف العامل الذي 

تديره امراأة، هي اأنا�ستا�سيا زوتييفا.

قام فاحت دومنز، وزير الطاقة واملوارد الطبيعية يف تركيا، 
الذرية  اأهمية حمطة الطاقة  بتذكري احل�سور مبدى 

تركيا  احتياجات  من   ٪10 امل�سنع  للبالد. وقال: "�سيغطي 
من الطاقة. كما اأنها م�ساهمة كبرية يف حماية البيئة. اإن 

حمطة الطاقة الذرية هي م�سدر موثوق للطاقة اخل�سراء. 
وهي حمرك للنمو ال�سناعي والقت�سادي وفر�ض العمل يف 

املنطقة".

الثاين/ 13 ت�سرين  اأكويو نيوكلري، يف  ح�سلت �سركة 
الثالثة من هيئة  نوفمرب 2020، على رخ�سة بناء للوحدة 

التنظيم النووي الرتكية. مت منذ ذلك الوقت جتهيز 
البناء وجتفيفها  املوقع ل�سب اخلر�سانة - حفر حفرة 

وتركيب حديد  املائي  والعزل  الو�سادة اخلر�سانية  وو�سع 
يقرب من  ما  و�سع  الأ�سا�ص  �سيتطلب  والدعائم.  الت�سليح 
17000 مرت مكعب من اخلر�سانة اجلاهزة. لوح الأ�سا�ص 

حممي �سد هطول الأمطار بغطاء موؤقت. وي�سرف على 
اأربع هيئات - م�سنع  عملية و�سع اخلر�سانة ممثلون عن 

للمراجعة

مت اإن�ساء حمطة اأكويو للطاقة النووية على ال�ساحل اجلنوبي 
لرتكيا يف مقاطعة مر�سني. �ستحتوي املحطة على اأربع وحدات 
طاقة مبفاعالت VVER-1200 بطاقة اإجمالية تبلغ 4800 

ميغا واط. يخ�سع امل�سروع لالتفاقية الرو�سية الرتكية ب�ساأن 
التعاون يف اإن�ساء وت�سغيل حمطة اأكويو للطاقة الذرية املوقعة 

يف 12 اأيار/مايو 2010. تاأ�س�ست �سركة اأكيو نووكلري يف 
اأنقرة يف كانون الأول/دي�سمرب 2010. متتلك رو�ساتوم ح�سة 
99.2٪ يف ال�سركة. تقدر التكلفة الإجمالية للم�سروع بحوايل 

20 مليار دولر اأمريكي.

أخبار روساتوم
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الرو�سية  وال�سركة  نيوكلري  اأكويو  و�سركة  خلط اخلر�سانة 
الرتكية IC Içtaş Inşaat 2 Titan )املقاول 
و�سركة  الذرية(  للطاقة  اأكويو  لبناء حمطة  الرئي�سي 

ح�سابات  كمدقق  تعمل  التي  الفرن�سية   Assystem
. م�ستقل

اإن اأعمال البناء اأو ال�ستعدادات جارية الآن يف جميع 
الوحدات الأربع للم�سنع، وقد قام العمال يف الوحدة 
الأوىل بتثبيت املا�سك الأ�سا�سي وغالف احتواء جاف 

الداخلية واخلارجية ملبنى  وا�ستمروا يف طلي اجلدران 
الثالثة من  الطبقة  اأق�سام  بالإ�سمنت. مت جتميع  الحتواء 

�ستتم  للرتكيب.  واإعدادها  م�سبًقا  الداخلي  الحتواء  مبنى 
بعد. املفاعل فيما  عملية تركيب وعاء �سغط 

مت النتهاء من �سب اخلر�سانة لالأر�سية احللقّية يف 
الأ�سا�سي يف موقعه  الثانية، ومت تركيب املا�سك  الوحدة 

الدائم، كما قام العمال برتكيب الطبقة الأوىل من غالف 
اإن  باإ�سادة جدران حلقية ملبنى املفاعل.  الحتواء وقاموا 

احلدث الرئي�سي التايل الذي يجب تنفيذه يف العام 2021 
الهيكل الداعم لوعاء املفاعل يف مكانه. هو تثبيت 

للح�سول على رخ�سة  الوثائق الالزمة  وقد قدمت جميع 
النووي الرتكية  التنظيم  اإىل هيئة  الرابعة  الوحدة  بناء 
اأيار/مايو 2020 للنظر فيها. يتم اإعداد موقع  يف �سهر 

التمهيد واحلفر. لأعمال  الرابعة  الوحدة 

للمراجعة

وقعت �سركة تابعة لـرو�ساتوم وبنك )اأوتكريتيا( اتفاقية ب�ساأن 
توفري حد ائتمان غري متجدد ملدة 7 �سنوات بحد اأق�سى قدره 

500 مليون دولر.

هذا ومن املقرر اأن يتم ت�سغيل اأول وحدة من حمطة اأكويو 
للطاقة الذرية يف العام 2023.  

الرجوع اىل بداية الق�سم

أخبار روساتوم
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اليابان حتت ظالل 
فوكو�سيما

بعد 10 �سنوات على حادث حمطة فوكو�سيما 
دايت�سي النووية، ل تزال الطاقة النووية 

تثري اخلالفات. ومع ذلك، يف ال�سنوات الع�سر 
اأن حتقيق اأهداف  اأ�سبح من الوا�سح  نف�سها، 

القت�سادي  النمو  وت�سهيل  الكربون  اإزالة 
النووية. ت�ساعد  الطاقة  اأمر م�ستحيل بدون 

رو�ساتوم اليابان يف التخفيف من عواقب 
الهيدروجني. اقت�ساد  احلادث وتطوير 

من يحتاج الطاقة النووية يف اليابان

للوكالة  التابع  الطاقة  مفاعل  معلومات  لنظام  وفًقا 
الدولية للطاقة الذرية، كان هناك 33 وحدة طاقة 

مدرجة على اأنها تعمل يف مار�ص2021. يف الواقع، كانت 
Ōi و  هناك 9 وحدات تعمل يف 5 حمطات نووية فقط: 

كان�ساي  �سركة   ،  Kansai )�سركة   Takahama

Sendai )�سركة  و   Genkai للطاقة الكهربائية(، 
)�سركة   Ikata و  الكهربائية(  للطاقة   Kyūshū

فوكو�سيما  كارثة  قبل  الكهربائية(.  للطاقة   Shikoku
 54 اليابان 30٪ من طاقتها الكهربائية بو�ساطة  وّلدت 

من�ساأة. يف 2019 -  وفق اأحد البيانات املتاحة - فالطاقة 
النووية وفرت 7.5 يف املائة من  اإنتاج اليابان للكهرباء.

Nippon.com ، فاإن الوحدات التي  وفًقا ملوقع 
تقنية  ت�ستخدم  الت�سغيل  ل�ستئناف  ت�ساريح  على  ح�سلت 
اإعادة ت�سغيل  مفاعل املاء امل�سغوط )PWR(. ومل يتم 

حتى الآن وحدات ت�ستخدم تقنية مفاعل املاء املغلي 
)BWR(  ومن بينها املفاعالت يف حمطة فوكو�سيما 

دايت�سي.

للطاقة  بالن�سبة  متناق�سة  م�ساعر  اليابانيون  اأظهر 
اأجراه معهد بحوث ثقافة  النووية. يف ا�ستطالع حديث 

NHK  والذي �سمل 4800 م�سارك، يرى  البث التابع لـ 
50٪ اأنه يجب تقلي�ص عدد حمطات الطاقة النووية يف 

اليايان.  واأكد 17٪ اآخرون �سرورة اإلغاء الطاقة النووية، 
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اإنه يجب احلفاظ على الو�سع الراهن.  بينما 29٪ قالوا 
اأنه يجب زيادة عدد املفاعالت. وي�سعر معظم  اعتقد ٪3 

امل�ساركني يف ال�ستطالع )85٪( بالقلق من احتمال وقوع 
حادث نووي قد يوؤثر على املجتمعات املحيطة. اأجاب ٪14 

"لي�سوا قلقني  "لي�سوا قلقني حًقا" اأو  باأنهم  فقط منهم 
على الإطالق". يرى 82٪ من امل�ساركني يف ال�ستطالع اأن 

النووية  للطاقة  دايت�سي  فوكو�سيما  حمطة  ت�سغيل  اإيقاف 
اإىل حد  يرام  ما  على  ي�سري  "ل  يرام" اأو  ما  على  ي�سري  "ل 

ما".

من املثري لالهتمام اأن 75٪ من امل�ستجبني قالوا اإن 
"غري وا�سحة  النووي كانت  العامة للحادث  ال�سورة 

"غري وا�سحة على الإطالق" بالن�سبة لهم. متاًما" اأو 

26٪ بحلول عام  بن�سبة  النبعاثات  اليابان بخف�ص  تعهدت 
2030 والو�سول اإىل �سايف انبعاثات �سفرية بحلول 2050.

التنفيذي  الرئي�ص  تويودا،  ما�ساكازو  بلومبريغ عن  ونقلت 
 ،)IEEJ( اليابان ورئي�ص معهد اقت�ساديات الطاقة يف 

اأنه لن يكون من املمكن حتقيق الأهداف دون اإعادة ت�سغيل 
27 اإىل 30 مفاعاًل.

النظر.  نف�ص وجهة  الياباين  النووي  املجتمع  ي�سارك 

الكتفاء  وحت�سني  الكربوين  احلياد  حتقيق  اأجل  "من 

الذاتي من الطاقة، �سيتعني على اليابان اإعادة ت�سغيل 
املفاعالت النووية اخلاملة املتبقية يف اأقرب وقت ممكن 

وال�سعي ل�ستبدال املحطات القدمية وبناء اأخرى جديدة"، 
وفق ما قاله تاكا�سي اإمياي، رئي�ص جمل�ص الإدارة يف 

الياباين يف خطابه مبنا�سبة  الذري  ال�سناعي  املنتدى 
اجلديد. العام 

 ،)world-nuclear-news.org( وفقا ملوقع
للحديد  الياباين  رئي�ص الحتاد  اإيجي ها�سيموتو،  دعا 

اإىل  العام اجلديد  وال�سلب احلكومة يف خطابه مبنا�سبة 
لدعم م�سنعي  النووية  الطاقة  ت�سغيل حمطات  اإعادة 

اليابانيني. ال�سلب 

كما يدعم احتاد الأعمال الياباينKeidanren ، وهو 
اأعمال يف البالد، الطاقة النووية. اأكرب جمتمع 

حتقيق  ال�سعب  من  �سيكون  لأنه  نظًرا  ذلك،  على  "عالوة 
CN 2050 )حياد الكربون بحلول عام 2050( بدون 

الطاقة النووية، فمن ال�سروري النخراط يف مفاو�سات 
جدية حول ا�ستخدام الطاقة النووية من اأجل احل�سول 
على تفهم النا�ض"، وفق ما جاء يف بيان الحتاد ب�ساأن 

البالد. الطاقة يف  م�ستقبل حتولت 

بزيادة ح�سة  التزامها  تاأكيد  اأعادت احلكومة احلالية 
الطاقة النووية اإىل 20-22٪ بحلول عام 2030، لكن 

والو�سالت اجلديدة ل تزال منخف�سة. الإن�ساءات 

اآواخر عام 2020، عر�ست احلكومة ا�سرتاتيجية النمو  يف 
ببلوغ احلياد  لتحقيق هدفها  الأخ�سر عن خريطة طريق 

اأن  الكربوين بحلول 2050. تن�ص ال�سرتاتيجية على 
م�سادر الطاقة املتجددة �ست�سنع من 50٪ اإىل 60٪ من 

مزيج الطاقة بحلول عام 2050 ، مبا يف ذلك الهيدروجني 
والأمونيا )10٪( والتوليد احلراري والنووي )٪40-30(. 

ال�سرتاتيجية. تعديل  يتم  الوقت احلا�سر،  يف 

جديدة.  اإ�سرتاتيجية  تعديل  يتم  اأن  متاما  املرجح  "ومن 
ما مل يتم ن�سر اأرقام اأخرى، قد نرى ح�سة توليد الطاقة 

جغرافيا روساتوم
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النووية يف اليابان بن�سبة 20-22٪ من مزيج الطاقة"، 
لرو�ساتوم  الدولية  ال�سبكة  ديومني، مدير  �سريغي  يفرت�ص 

اليابان. يف 

رو�ساتوم تقدم الآمان

اليابان ورو�ساتوم على جلب  اليوم، يرتكز التعاون بني 
اآمنة. اإىل حالة  دايت�سي  فوكو�سيما 

ا�ستخدامه  �سيتم  نيوترونيا.  كا�سفا  رو�ساتوم  مهند�سو  طور 
والهياكل  التالفة  الوقود  واإزالة جمموعات  لتحديد 

الحتواء. الداخلية من 

يف يناير 2018، فازت  جمموعة  �سركات رو�ساتوم بعقد 
واكتملت  الكوريوم.  بالعمر يف  املرتبطة  التغريات  لدرا�سة 

الدرا�سة يف 2019 وتبعته اأخرى.

اإىل مرحلتها  بالفعل  التي و�سلت  الثانية،  الدرا�سة  يف 
للتغريات  متكاملة  توقعات  الباحثون  و�سع  النهائية، 

الإزالة والنقل  اأثناء  الكوريوم  بالعمر يف  املرتبطة 
والتخزين.

لدرا�سة  امل�سروع  اإنهاء  اآخر على و�سك  كون�سورتيوم 
تفتيت  املتكون من  الغبار  وتطوير نظام جلمع  اخل�سائ�ص 

املواد املحتوية على وقود �سبيه باحلمم الربكانية يف 
للطاقة  دايت�سي  فوكو�سيما  املت�سررة يف حمطة  الوحدات 

النووية.

 TEPCO TENEX و  بالإ�سافة اإىل ذلك،  تناق�ص 
املياه  تنظيف  امل�ستخدم يف  امل�سع  الزيوليت  اإزالة  اإمكانية 

التالفة. املفاعالت  التي تربد 

اآخر للتعاون. وتقوم  اإن اقت�ساد الهيدروجني هو جمال 
والطاقة  الطبيعية  املوارد  ووكالة  اوفر�سيز  رو�ساتوم 

اليابانية  وال�سناعة  والتجارة  القت�ساد  لوزارة  التابعة 
باإجراء درا�سة جدوى  اليابانية  لوزارة القت�ساد  التابعة 

لإمدادات جتريبية من الهيدروجني من رو�سيا اإىل اليابان. 

اآخر جمالت التعاون بني البلدين.  يعد طريق بحر ال�سمال 
اليابانية حيث  اإجراء  ندوة لل�سركات  ومن املخطط 

نقل  الرو�سية عن مزايا  النووية  ال�سركة  �سيتحدث ممثلو 
�ستعقد  ال�سمايل.  القطب  البحر يف  �سريان  الب�سائع عرب 

اجلدل حول النفايات

التخل�ص من النفايات النووية هو مثال على امل�ساعر   املختلطة 
لدى اليابانيني ب�ساأن الطاقة النووية. يف اأوائل مار�ص، عقد 

جونيت�سريو كويزومي، الذي كان رئي�ص وزراء البالد يف 2001-
2006 ، وناوتو كان ، الذي �سغل نف�ص املن�سب يف 2011-2010 

عندما وقع احلادث، موؤمترا �سحفيا م�سرتكا.

�سيا�سية  ف�سائل  اإىل  ينتميان  اأنهما  اإىل  الإ�سارة  "وجتدر 
خمتلفة لكنهما دعما الطاقة النووية عندما �سغال من�سب 

رئي�ض وزراء اليابان. ولكن الآن يعار�ض الثنان الطاقة 
النووية ويقولن اإن اليابان لي�ض لديها مكان لدفن النفايات 
امل�سعة ب�سبب خماطر الزلزل"، لحظ �سريغي ديومني، مدير 

اليابان. رو�ساتوم 

من املعروف اأن احلكومة اليابانية جتري حمادثات خا�سة حول 
التخل�ص من النفايات النووية يف اخلارج. ون�سرت و�سائل الإعالم 

املحلية معلومات حول املحادثات مع مونغوليا منذ عدة �سنوات. 
ومنذ �سهر تقريبا، ترددت ال�سائعات عن اإجراء حمادثات مماثلة 

مع كندا. من املفرت�ص اأن اليابان ترى اأن التخل�ص من النفايات 
النووية يف اخلارج هو اخليار الأف�سل لنف�سها.

يف اليابان ، ت�ستمر املناق�سات حول بناء م�ستودعات للنفايات 
امل�سعة بالقرب من قريتني، �سوت�سو وكامويناي، يف جزيرة 

هوكايدو. فمن ناحية، �ست�ساهم امل�سوحات اجليولوجية وحدها 
مبا ي�سل اإىل ملياري ين يف امليزانية املحلية. امل�سوحات امليدانية 

الالحقة �ستجلب ما ي�سل اإىل 7 مليارات ين اخرى. للمقارنة، 
جمعت �سوتزو ما ل يقل عن 244.2 مليون ين من ال�سرائب املحلية 

يف عام 2019. من ناحية اأخرى، ل ميكن جتاهل اخلوف من 
الإ�سعاع من قبل ال�سكان املحليني.

جغرافيا روساتوم
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الندوة يف �سكل م�سرتك - على �سبكة الإنرتنت وخارجها - 
لربط مو�سكو وطوكيو عرب رابط فيديو.

لدورة  اخللفية  النهاية  يف  لتقدمه  الكثري  لديها  "رو�ساتوم 
الوقود النووي، مبا يف ذلك وقف الت�سغيل واأن�سطة اإعادة 

التاأهيل يف اأعقاب احلوادث يف فوكو�سيما. عالوة على ذلك 
، قد تعطي م�ساريع اقت�ساد الهيدروجني وطريق البحر 

ا قوة دفع جديدة للتعاون يف املجال النووي"،  ال�سمايل اأي�سً
ديومني. يقول �سريغي 

رو�ساتوم اوفر�سيز )فرع لرو�ساتوم(  هي امل�سوؤولة عن 
النووية  الطاقة  لبناء حمطات  املتكاملة  القرتاحات  ت�سجيع 

ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية )CNST(  يف 
الأ�سواق اخلارجية.  تقوم  رو�ساتوم اوفر�سيز بتو�سيع 

البلدان  وتعمل كحلقة و�سل بني  الدولية  العالقات  �سبكة 
احلكومية.   للموؤ�س�سة  التابعة  وال�سركات  العميلة 

الرجوع اىل بداية الق�سم

جغرافيا روساتوم
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ال�سالمة يف ع�سر ما بعد 
فوكو�سيما

اأعادت ال�سنوات الع�سر التي مرت بعد كارثة 
النووية  الطاقة  �سناعة  ت�سكيل  فوكو�سيما 

اأماًنا وموثوقية وتقدًما من  اأكرث  جلعلها 
يف  التغيريات  كانت  التكنولوجية.  الناحية 

ال�سناعة متعددة الأوجه، بدًءا من تو�سيات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وو�سول اإىل 

رو�ساتوم. ممار�سات 

املا�سي �سريعة على  نظرة 

يف 11 اآذار/ مار�ص 2011، �سرب زلزال عنيف اليابان 
وت�سبب يف حدوث ت�سونامي هائل. دمرت املوجة العمالقة 

العديدين.  اإىل مقتل  اأدى  لليابان مما  ال�سرقي  ال�ساحل 
كما ت�سبب الت�سونامي يف وقوع حادث نووي كبري يف حمطة 

�سركة  تديرها  التي  الذرية  للطاقة  دايت�سي  فوكو�سيما 
)تيبكو(. الكهربائية  للطاقة  طوكيو 

دمر الزلزال خطوط نقل الطاقة املوؤدية اإىل املحطة 
وغمرت املياه الطوابق ما حتت الأر�سية التي ت�سم 

امل�ستمر. كما دمرت  التيار  الطوارئ وبطاريات  مولدات 
املثبتة يف  الطوارئ  ملولدات  الكهربائية  املفاتيح  املياه 

الطابق الأر�سي. وقد اأدى هذا بدوره اإىل انقطاع التيار 
اأنظمة التربيد  الكهربائي يف الوحدة الأوىل وف�سل 

ت�سبب يف  للمفاعل، مما  الن�سطة  املنطقة  الأ�سا�سية يف 
البخار  لتفاعل  نتيجة  النووي وحدثت  الوقود  ان�سهار 

والزركونيوم انفجارات هيدروجني يف الوحدتني الأوىل 
اأي�سا انفجار يف الوحدة الرابعة التي  والثالثة، ثم حدث 

كانت يف ذلك الوقت يف مرحلة اإعادة التزود بالوقود، 
التهوية من الوحدة  الهيدروجني عرب نظام  ب�سبب دخول 

الثالثة.

اأن �سرب الت�سونامي جزيرة  غرق موظفان يف املحطة بعد 
التوربينات يف الوحدة الرابعة. ومل يت�سبب احلادث النووي 

نف�سه يف مقتل اأحد. اختتم خرباء من وكالة الطاقة 
الذرية تقريرهم يف العام 2021 بعنوان "حادث حمطة 
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�سنوات:  ع�سر  بعد  الذرية،  للطاقة  دايت�سي  فوكو�سيما 
التحليل  "اأكد  بالقول:  والتحديات"،  والدرو�ص  التقدم 

الذي اأجري بعد احلادث اأن الإ�سعاع املنبعث اأثناء وقوع 
احلادث مل يكن له تاأثري مبا�سر على �سحة الإن�سان. 

ومع ذلك، تاأثرت �سحة ورفاهية اأكرث من 150.000 
اأو  الدرجة  �سخ�ض يعي�سون يف املجتمعات املجاورة بهذه 

تلك، مبا يف ذلك بع�ض الوفيات املبكرة، ب�سبب عملية 
والإ�سعاع وغياب  الت�سونامي  الإخالء على خلفية 

الرعاية الطبية والأدوية والإجهاد - م�ساكل ذات �سلة 
اأخرى".  ولأ�سباب 

النووية  لل�سناعة  بالن�سبة  ماأ�ساوية  احلادث  عواقب  كانت 
على  و�سوي�سرا  وبلجيكا  اأملانيا  حكومات  �سوتت  العاملية. 

زاد  النووية.  الطاقة  التدريجي من �سناعة  التخل�ص 
النووية من ال�سعوبات  الطاقة  املتزايد يف  الثقة  انعدام 

التي حدثت  العاملية  املالية  الأزمة  الناجمة عن  القت�سادية 
يف العام 2008 وجعل من امل�ستحيل تقريًبا احل�سول على 

بناء حمطات جديدة. متويل مل�ساريع 

التنظيمية  والهيئات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  قامت 
النووية، بهدف  ال�سناعة  الفاعلة يف  الوطنية واجلهات 

حت�سني املوثوقية والتاأهب حلالت الطوارئ يف املحطات 
التوجيهية  املبادئ  بتعديل  بها،  الثقة  وبناء  النووية 

الت�سغيل  واإيقاف  والت�سغيل  بالبناء  املتعلقة  والتو�سيات 
فوكو�سيما. من حادث  امل�ستخل�سة  الدرو�ص  ملراعاة 

للطاقة  الدولية  الوكالة  تعديالت على وثائق 
الذرية

ي�سمى مبعايري  ما  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تن�سر 
النا�ص  الذرية حلماية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأمان 

اأمان حمّددة، وفقا  والبيئة. وهي حتتوي على متطلبات 
ملزمة  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  الأ�سا�سي  للنظام 

اأن�سطتها. على  وتنطبق  للوكالة 

الأول  النائب  اأندريه كوت�سوموف،  يو�سح 

يف  التكنولوجية  لل�سيا�سة  التنفيذي  للرئي�ص 
املتطلبات  "تغدو  قائال:   ،AtomEnergoProekt

للطاقة  الدولية  للوكالة  الأمان  املحّددة مبعايري 
التنظيمية للدول  الهيئات  اإذا ما تعهدت  اإلزامية،  الذرية 

بالوفاء  الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  الأع�ساء يف 
اأو تعديل  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اأمان  مبعايري 

املعايري الوطنية وفًقا لذلك. كما ميكن ملعايري الأمان 
اأن تر�سد  الذرية  الدولية للطاقة  بالوكالة  اخلا�سة 
املرافق  وت�سغيل  وبناء  ت�سميم  امل�ساركة يف  املنظمات 

ا مبتطلبات ما بعد  اأي�سً اأن�سطتها. يتعلق هذا  النووية يف 
فوكو�سيما". 

بعد كارثة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  و�سعت 
النووية.  ال�سالمة  ب�ساأن  للوكالة  عمل  فوكو�سيما، خطة 

التي وافق عليها جمل�ص حمافظي  وحددت اخلطة، 
العام  املوؤمتر  واأقرها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

لتعزيز  برنامج عمل   ،2011 اأيلول/�سبتمرب  للوكالة يف 
الدرو�ص  العاملية من خالل ال�ستفادة من  النووية  ال�سالمة 

فوكو�سيما. كارثة  من  امل�ستخل�سة 

وتعزيز  "مراجعة  تتطلب اخلطة، على وجه اخل�سو�ص، 
الذرية وحت�سني  للطاقة  الدولية  للوكالة  ال�سالمة  معايري 

والأمانة  ال�سالمة  ُطلب من جلنة معايري  تنفيذها". 
تقت�سيه  ملا  وفقا  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة 

للوكالة  التابعة  ال�سالمة  معايري  الفقرة، مراجعة  هذه 
اإذا ما لزم  الدولية للطاقة الذرية ذات ال�سلة وتنقيحها، 

اتجاهات
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ُطلب  اأكرب. وقد  العملية احلالية بكفاءة  با�ستخدام  الأمر، 
ال�سالمة اخلا�سة  ا�ستخدام معايري  الأع�ساء  الدول  من 

بالوكالة على نطاق وا�سع وفّعال قدر الإمكان.

الذرية يف مراجعة  للطاقة  الدولية  الوكالة  �سرعت 
ُن�سرت كجزء  التي   )GSR( العامة ال�سالمة  متطلبات 

للطاقة  الدولية  للوكالة  التابعة  ال�سالمة  معايري  من 
"قامت  اأندريه كوت�سوموف:  الذرية يف العام 2011. يقول 

القانوين  بالإطار  املتعلقة  املتطلبات  مبراجعة  الوكالة 
وال�ستجابة  الطوارئ  حلالت  والتاأهب  والتنظيمي، 

لها وال�سالمة النووية. كما مت الرتكيز على اجلوانب 
وتقييم  وتقييمه،  املوقع  اختيار  مثل  والتقنية،  الهند�سية 

واإدارة احلوادث  املجّمعة،  الطبيعية وعواقبها  الكوارث 
اخلطرية، واإغالق املحطات، وفقدان املا�ض احلراري 

الوقود  و�سلوك  املتفجرة،  الغازات  وتراكم  النهائي، 
املن�سب". النووي  للوقود  الآمن  والتخزين  النووي، 

ت�سرين  الذرية، يف  للطاقة  الدولية  الوكالة  اتخذت 
الأول/اأكتوبر 2012، قراًرا مبراجعة وتعديل خم�سة من 

الدولية  الوكالة  وثائق  التغيريات يف  من�سوراتها )انظر 
ُبنيت  وقد  التفا�سيل(.  للح�سول على  اأدناه  الذرية  للطاقة 

التي  وال�ستنتاجات  اإ�سافية،  مواد  الن�سخ اجلديدة على 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الدوليون  اإليها اخلرباء  تو�سل 

الثاين  ال�ستثنائي  الجتماع  املقدمة يف  والتقارير  الذرية، 
لالأطراف املتعاقدة يف اتفاقية ال�سالمة النووية يف اآب/
اأغ�سط�ص 2012. كما مت اأخذ عدد من التقارير الوطنية 

العتبار.  واملحلية يف 

يف الن�سف الأول من العام 2013، ا�ستعر�ست الهيئات 
الذرية، مبا يف ذلك  للطاقة  الدولية  للوكالة  الرئي�سية 

النووية  ال�سالمة  واأربع جلان معنية مبعايري  اأمانتها 
تعديالت. متت  م�سروع  والنفايات،  والنقل  والإ�سعاعية 
مراجعة التعديالت من قبل الدول الأع�ساء يف الوكالة 

تعليقاتهم،  الأخذ يف العتبار  الذرية، ومع  للطاقة  الدولية 
الثاين/نوفمرب 2014. املوافقة عليها يف ت�سرين  متت 

اأوروبا درو�س فوكو�سيما يف 
معايريهم  يعدلون  والإقليميون  الوطنيون  املنظمون  كان 
اإىل جنب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي  جنًبا 
العام 2013، على �سبيل املثال، ن�سرت رابطة املنظمني 

النوويني يف اأوروبا الغربية )WENRA( تقريًرا عن 
الذرية اجلديدة. حّدد  الطاقة  �سالمة ت�ساميم حمطات 

الدفاع  م�ستويات  ل�ستقاللية  متطلبات  ثالث  التقرير 
ال�سالمة. اأهداف  لتحقيق  كمفتاح   )DiD( املتعمق

اإىل  ا�ستقاللية،  هناك  تكون  اأن  "يجب  يقول التقرير: 

التغيريات يف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
1.  الإطار احلكومي والقانوين والتنظيمي لل�سالمة 

)متطلبات الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رقم GSR اجلزء1، 2010(. التغيريات تتعلق 

التالية: باملجالت 
التنظيمية الهيئة  ا�ستقاللية   •

ال�سالمة عن  امل�سوؤولية   •
وال�ستجابة الطوارئ  حلالت  التاأهب   •
الدويل والتعاون  الدولية  اللتزامات   •

املخولة  والأطراف  الرقابية  الهيئة  بني  العالقات   •
ر�سميًا

بال�سالمة املتعلقة  املعلومات  وتقييم  مراجعة   •
امل�سلحة اأ�سحاب  مع  وامل�ساورات  الت�سالت   •

2. تقييم ال�سالمة للمن�ساآت والأن�سطة )GSR اجلزء 
4، 2009(. تتعلق التغيريات يف GSR اجلزء 2 

الآتية: الرئي�سية  باملجالت 
اخلارجية الأحداث  لتحمل  كافية  �سالمة  هوام�ص   •
اجلرف حافة  اآثار  لتجنب  كافية  �سالمة  هوام�ص   •

يف  الأن�سطة  اأو  املرافق  من  للعديد  ال�سالمة  تقييم   •
موقع واحد

ال�ستخدام م�سرتكة  النووية  للمن�ساآت  ال�سالمة  تقييم   •
احلوادث يف  الب�سري  العامل   •

اتجاهات
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اأق�سى حد ممكن عملًيا، بني م�ستويات خمتلفة من 
اإىل  منها  واحد  م�ستوى  ف�سل  يوؤدي  ل  بحيث   DiD

امل�ستويات الأخرى  اإعاقة الدفاع يف العمق الذي ت�سمنه 
اأو التخفيف من حدته. امل�ساركة يف احلماية �سد احلدث 

يجب تبير كفاية ال�ستقالل املحقق من خالل توليفة 

والحتمالية  احلتمية  ال�سالمة  حتليل  من  منا�سبة 
ابتدائي مفرت�ض  الهند�سي. فيجب لكل حدث  واحلكم 

DiD 2( حتديد اأ�سناف �سالمة  )بدًءا من امل�ستوى 
الأنظمة )SSC( الالزمة ويجب اأن يظهر يف حتليل 

SSCs املعتمدة يف م�ستوى واحد من  ال�سالمة اأن 
يف  املعتمدة   SSCs عن  كاٍف  ب�سكل  م�ستقلة   DiD

.DiD امل�ستويات الأخرى من  

واأنظمة   I&C اهتمام منا�سب لت�سميم  اإيالء  يجب 
الطاقة  اإمدادات  للمفاعل )مثل  وامل�ساعدة  الدعم 

امل�ستعر�سة  القطع  واأنظمة  التبيد(  واأنظمة  الكهربائية 
اأن يكون ت�سميم هذه الأنظمة  املحتملة الأخرى. يجب 
 SSCs با�ستقاللية  بحيث ل ي�سر ب�سكل غري مالئم 

." التفاعل معها  اأو  اأو دعمها  التي تقوم بت�سغيلها 

املنطقة  لن�سهار  ا�ستجابة  املعتمدة  التدابري  اأحد  ين�ص 
اآثار  التخفيف من  فوكو�سيما على  للمفاعل يف  الن�سطة 

يتمثل هدف �سالمة  ال�سدد،  بهذا  والإ�سعاع.  الن�سهار 
الإ�سعاعي  النبعاث  "تقليل  املفاعالت اجلديدة يف 

البيئة الناجت عن حوادث الن�سهار  اإىل  املحتمل 
ا، من خالل اتباع  اأي�سً الأ�سا�سي، على املدى الطويل 

اأدناه: النوعية  املعايري 

التي  احلوادث  على  عملياً  الق�ساء  يجب   •
قد  والتي  للمفاعل  الن�سطة  املنطقة  ان�سهار  ت�ساحب 

توؤدي اإىل انبعاث مبكر اأو كبري

الأ�سا�سي  الن�سهار  ذات  للحوادث  بالن�سبة   •
اأحكام  التي مل يتم الق�ساء عليها عملًيا، يجب اتخاذ 
اإىل تدابري  الت�سميم بحيث تكون هناك حاجة فقط 

وقائية حمدودة يف املنطقة والوقت للجمهور )ل وجود 
لإخالء دائم، ل حاجة لالإخالء يف حالت الطوارئ خارج 

املنطقة املجاورة مبا�سرة للمحطة، ماأوى حمدود، ول 
قيود طويلة الأجل ل�ستهالك الغذاء( واأن يكون الوقت 

التدابري". لتنفيذ هذه  كافيا  املتاح 

اتجاهات

تغيريات يف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-SSR( 3. �سالمة حمطات الطاقة النووية: الت�سميم

1/2 ، 2012(. التغيريات يف SSR-1/2 تتعلق 
الآتية: الرئي�سية  باملجالت 

حت�سينات  خالل  من  اخلطرية  احلوادث  من  الوقاية   •
الت�سميم اأ�سا�ص 

للحوادث  به  املرغوب  غري  الإ�سعاعي  التاأثري  منع   •
ال�سديدة على النا�ص والبيئة

اأو  لتجنب  اخلطرية  احلوادث  عواقب  من  التخفيف   •
تقليل التلوث الإ�سعاعي خارج حدود املوقع

4. �سالمة حمطات الطاقة النووية: التكليف والت�سغيل 
 2/2-SSR 2/2، 2011(. التغيريات يف-SSR(

الآتية: الرئي�سية  باملجالت  تتعلق 
ممار�سات  واأف�سل  لل�سالمة  منتظمة  مراجعات   •

لت�سغيل ا
للطوارئ التاأهب   •

احلوادث اإدارة   •
احلرائق من  ال�سالمة   •

-NS-R( 5. تقييم املوقع املخ�س�ض للمن�ساآت النووية
3، 2003(.  تتعلق التغيريات يف NS-R-3 باملجالت 

الآتية: الرئي�سية 
الأحداث من  حمتملة  جمموعة   •

من  بها  يرتبط  وما  الت�سميم  اأ�سا�ص  خماطر  حتديد   •
النووية للمن�ساأة  بالن�سبة  ال�سك  اأوجه 

واحد موقع  يف  من�ساآت  عدة   •
للمخاطر  املنتظمة  واملراجعة  املخاطر  مراقبة   •

باملوقع اخلا�سة 
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رو�سيا يف  التح�سينات 

فوكو�سيما  امل�ستخل�سة من  الدرو�ص  ت�سمني  رو�سيا  مت يف 
الذرية،  الطاقة  العامة ملحطات  ال�سالمة  يف متطلبات 

النووية  للرقابة  الرو�سية  الوكالة  ن�سرتها  وثيقة  وهي 
 .Rostechnadzor

اأن يوفر  "وجوب  الوثيقة، على وجه اخل�سو�ص،  تتطلب 
فنية خا�سة  اإمكانيات  الذرية  الطاقة  ت�سميم حمطات 
الت�سميم". ويجب  اأ�سا�ض  التي تتجاوز  لإدارة احلوادث 

الت�سغيل  اأنظمة  ف�سل  املحطة يف حالة  عليها �سمان �سالمة 
وال�سالمة، والتي تنقل احلرارة من املفاعل وخزان الوقود 

اأنظمة الإمداد  اإىل املا�ص احلراري النهائي، وف�سل 
بالطاقة، مبا يف ذلك اإمدادات الطوارئ. هذا ما حدث يف 

اأن ت�سميم  التحديد  الوثيقة على وجه  فوكو�سيما. حتّدد 
املحطة الذرية يجب اأن ين�ص على تدابري حلماية الأجهزة 

التاأثريات  التاأثريات اخلارجية، وكذلك من  التقنية من 
الناجمة عن احلوادث، مبا يف ذلك احلوادث التي تتجاوز 

التقنية  الأجهزة  مثال على ذلك  الت�سميم.  اأ�سا�ص 
اآمن. املحمولة املخزنة يف مكان 

يجب، بالإ�سافة اإىل ذلك، اتخاذ تدابري تنظيمية لإدارة 
الوثيقة على  الت�سميم. كما تن�ص  احلوادث خارج نطاق 

والبيئة  وال�سكان  املحطة  موظفي  تعر�ص  لتقليل  تدابري 
لالإ�سعاع.

اإمكانيات  اأن يكون لدى الت�سميم  اأنه يجب  مطلب اآخر هو 
فنية ملراقبة حالة املفاعالت واملحطة يف احلوادث، مبا 

اإمكانيات مراقبة ما  يف ذلك احلوادث ال�سديدة، وكذلك 
بعد احلادث. يجب اأن تكون هذه الإمكانيات كافية لإدارة 

احلوادث.

 Rostechnadzor ن�سرتها  التي  الوثيقة  تن�ص  كما 
األ يوؤثر  اأن تداخل وظائف الت�سغيل وال�سالمة يجب  على 
اأن  اأو موثوقية حمطة الطاقة الذرية. يجب  على �سالمة 

اأنظمة ال�سالمة لكل وحدة مفاعل يف حمطة الطاقة  تكون 

البع�ص. بع�سها  م�ستقلة عن  الوحدات  متعددة  الذرية 

اأو قيد  الت�سغيل  الذرية قيد  اجتازت جميع املحطات 
الإن�ساء يف رو�سيا، بعد كارثة فوكو�سيما،  اأو قيد  الت�سميم 

اختبارات الإجهاد لتحديد نقاط �سعفها يف حالت 
الق�سوى، بحيث جتاوزت معايري  التاأثريات اخلارجية 

الت�سميم. معايري  الختبار 

يف حماولة لزيادة حتمل الأعطال من نوع فوكو�سيما 
التيار  وانقطاع  النهائي  املا�ص احلراري  )فقدان 

اإجراء اختبارات الإجهاد  الكهربائي عن املحطة(، مت 
با�ستخدام مفاعلي طاقة  الذرية  الطاقة  يف حمطات 

نتائج  على  بناًء  مت،   .1000-VVERو  440-VVER
اإ�سافية  معدات  لت�سمل  ت�سميماتها  حتديث  الختبار، 

اأ�سا�ص الت�سميم.  اإدارة احلوادث التي تتجاوز  متّكن من 
وت�ستمل هذه املعدات على مولدات ديزل مربدة بالهواء 

تقوم بتوفري الطاقة لأنظمة مراقبة واإدارة احلوادث 
باملياه وبرك  املفاعل  لتزويد  وم�سخات مزودة مبحركات 

التربيد.

للطاقة  نوفوفورونيج  ال�ساد�سة يف حمطة  الوحدة  لقد كانت 
الذرية هي اأول وحدة من اجليل 3+ يتم ت�سغيلها يف رو�سيا 

)يف العام 2016( وعلى ال�سعيد الدويل. وهي تتميز 
VVER-1200   وجمهزة باأنظمة  مبفاعالت طاقة 
�سبيل  فعلى  تقدًما.  الأكرث  وال�سلبية  الن�سطة  ال�سالمة 

املثال، اإن الغالف الواقي للمفاعل قادر على حتمل زلزال 

اتجاهات
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بقوة 8 درجات على �سلم ريخرت وحدوث في�سان واإع�سار 
ت�سل �سرعته اإىل 56 مرتا/ ثانية وحتطم طائرة. ويحول 

اإزالة الهيدروجني املزّود مبواد التحفيز الذاتي  نظام 
ويقلل  لالنفجار.  القابل  الهيدروجني  تراكم  دون  ال�سلبية 

نظام الر�ص من ال�سغط داخل الغالف الواقي، بينما 
يوؤدي نظام اإزالة احلرارة ال�سلبية اإىل خف�ص درجة حرارة 

املفاعل يف حالة اإزالة ال�سغط عن الدارة الأولية. اأخرًيا، 
الحتفاظ  �ساأنه  الن�سطة من  للمنطقة  ما�سك  على  يحتوي 

بالكوريوم واحلطام يف الداخل.

VVER-1200 هي يف الوقت  اإن مفاعالت الطاقة 
اأربع  رو�سيا  ت�سغل  لرو�ساتوم.  الرائد  الت�سميم  احلا�سر 

مفاعالت من هذا النوع، اثنان يف حمطة نوفوفورونيج 
الذرية.  للطاقة  لينينغراد  واثنان يف حمطة  الذرية،  للطاقة 

لقد مت يف بيالرو�سيا ت�سغيل مفاعل واحد من نف�ص 
ثان لالإطالق. هناك  لتجهيز مفاعل  والعمل جار  الت�سميم 
ثالث وحدات يف حمطة اأكويو )تركيا( ووحدتان يف روبور 

الوثائق ملحطات  اإعداد  الإن�ساء، ويجري  )بنغالدي�ص( قيد 
و�سوداباو. وتيانوان  وهانهيكيفي  باك�ص 

نتائج  "يو�سح حتليل  قائال:  كوت�سوموف  اأندريه  يوؤكد 
3+ )نوفوفورونيج  الإجهاد ملفاعالت اجليل  اختبارات 

2 وكور�سك 2( اأن اأنظمة ال�سالمة املتاحة واأدوات 
الت�سميم ت�سمن  اأ�سا�ض  التي تتجاوز  اإدارة احلوادث 

اآمنة يف حالة تكرار نف�ض  بقاء حمطة الطاقة الذرية 
الأحداث التي وقعت يف فوكو�سيما". ومع ذلك، مت النظر 
م�ستوى  ل�سمان  للغاية  منخف�سة  احتمالية  �سيناريوهات  يف 

"توفر  اأندريه كوت�سوموف:  ي�سرح  ال�سالمة.  اأعلى من 
التبيد  ل�سائل  ال�سيناريوهات حوادث فقد كبري  هذه 

التي لوحظت يف فوكو�سيما.  الف�سل  اإىل حالت  بالإ�سافة 
ت�سمل اأدوات الإدارة الإ�سافية ملثل هذه احلوادث 

مولدات ديزل مبدة بالهواء، اأو دارة و�سيطة بديلة، اأو 
اأو م�سخة مزّودة مبحرك، تبعا لت�سميم كل  برج تبيد 

حمطة طاقة".  

الرجوع اىل بداية الق�سم

 AtomEnergoProekt 

والت�سميم  الهند�سية  امل�سوحات  الرئي�سي  ن�ساطها  ي�سمل 
الهند�سي والتقني واإدارة امل�ساريع لبناء حمطات طاقة 

حرارية وذرية ومراقبة البناء والإ�سراف املعماري 
وال�ست�سارات الفنية يف هذه املجالت.

اتجاهات
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الطاقة للعقود القادمة
اأكرب م�سروع بني مو�سكو والقاهرة واحدى  ال�سبعة هو 

املبادرات الأكرث طموًحا التي مت القيام بها يف م�سر اليوم 
امل�ستوى خالل  كما �سرح م�سوؤولون رو�ص وم�سريون رفيعو 

بال�سبعة الإن�سائي  للموقع  زيارتهم 

يف مار�ص، قام �سفري رو�سيا الحتادية يف م�سر، غيورغي 
النووية  املحطة  اإن�ساء  اإىل موقع  بزيارة  بوري�سينكو 

– رئي�ص جمل�ص  الوكيل  اأجمد  الدكتور  بال�سبعة، برفقة 
الكهرباء مب�سر  لتوليد  النووية  املحطات  اإدارة هيئة 

النووية  امل�سروع من هيئة املحطات  امل�سرفون على  ومعهم 
النووية  للطاقة  الرو�سية  احلكومية  رو�ساتوم  وموؤ�س�سة 

للم�سروع. املنفذة 

باملوقع  النووية  الوحدات  اإن�ساء  اأماكن  بتفقد  الوفد  قام 
الوفد عند مكان حمطة الر�سد املناخي باملوقع  وتوقف 

وهو نف�سه املكان الذي مت فيه تقدمي ال�سرح املعلوماتي، 

حيث مت اطالع احلا�سرين على املوقف الإن�سائي وخطط 
للم�سروع. امل�ستقبلية  التنفيذ 

اإن�ساء الر�سيف البحري  وعقب ذلك مت التوجه اإىل موقع 
مبوقع ال�سبعة والذي ما زال قيد الإن�ساء من قبل املالك 
اأن يخدم يف نقل املعدات الثقيلة للمحطة.  ومن املخطط 

الرو�سي مب�سر. ال�سفري  الزيارة مت تكرمي  واأثناء فعاليات 

يعتب  بال�سبعة  النووية  الطاقة  حمطة  "م�سروع 
القاهرة ومو�سكو،  التعاون بني  اأهم م�سروعات  من 

وهو م�سروع ل ي�سهم فقط يف التعاون العظيم 
العالقات اىل  البلدين، بل ي�سعد بتلك  التقليدي بني 
الأهمية مياثل  ا�سرتاتيجية جديدة. من ناحية  اآفاق 

اأهميته م�سروع بناء ال�سد العايل  ذلك امل�سروع يف 
باأ�سوان الذي مت بني بلدينا يف العهد ال�سوفييتي خالل 

اأن م�سروع  املا�سي. ونحن متاأكدون  القرن  ال�ستينات من 
الكفاءات  اأعلى  ِللتقاء  اأي�ساً مثال  ال�سبعة �سوف يكون 

من كال البلدين، واأي�ساً �سوف ي�ساهم يف حتقيق منو 
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اقت�سادي واجتماعي مل�سر من خالل قدرته على توليد 
قال  لعقود زمنية قادمة"،  واقت�سادية  طاقه نظيفة 

بوري�سينكو. غيورغي 

النووية  اإن�ساء املحطة  الوكيل  اأجمد  الدكتور  وو�سف 
يتم  التي  امل�سروعات طموًحا  اأكرث  باأنه من  بال�سبعة 

الوكيل:  واأكد الدكتور اأجمد  تنفيذها حالًيا يف م�سر. 
القت�سادية  للتنمية  بالن�سبة  املحطة  اأهمية  �سوء  "يف 

كان من  فيها،  الطاقة  ول�سيادة  للدولة  امل�ستقبلية 
امل�سروع ميتلك من  لتنفيذ  �سريك  اختيار  املهم ح�سن 

اخلبات الطويلة من العمل يف هذا املجال والقدرة 
الأمان،  باأعلى معايري  املنظومة  اإن�ساء وتنفيذ تلك  على 

وحل�سن احلظ فقد وجدناه يف دولة رو�سيا الإحتادية 
لنا، ونحن متاأكدون  التي تعتب �سديقا وحليفا قدميا 

املن�سود  النجاح  العظيم �سيحقق  امل�سروع  اأن هذا  من 
وذلك نبعاً من اجلهود املخل�سة املبذولة من كال 

والقدرات  بامل�سوؤولية  العايل  الإح�سا�ض  اجلانبني مع 
الرو�سية  التكنولوجيا  ل�ستيعاب  جانبنا  من  املتميزة 

امل�سروع". تنفيذ  الفعال على  والإ�سراف  املتقدمة 

ال�سكني.  للتجمع  زيارة  باإجراء  الفعاليات  اأختمت  وقد 
حيث زار الوفد �سالة ريا�سية موؤقتة واإحدى الوحدات 
اإىل مركز  بالإ�سافة  ودار احل�سانة  واملدر�سة  ال�سكنية 

املحلي. الريا�سية  الألعاب 

اأبعد من م�سروع  يذهب التعاون بني رو�سيا وم�سر اإىل 
الرو�ص  املهند�سون  املثال، عمل  �سبيل  ال�سبعة. على  بناء 

وامل�سريون مًعا يف مفاعالت الأبحاث منذ فرتة طويلة.  يف 
الكيميائية  للمركزات  نوفو�سيبري�سك  م�سنع  وقع  مار�ص، 

)NCCP،  التابع ل�سركة تفيل( وثائق تعاقدية مع هيئة 
الطاقة الذرية امل�سرية  )EAEA( لتوريد دفعة جديدة 
اإىل م�سر  التخ�سيب  املنخف�ص  النووي  الوقود  من مكونات 

يف عام 2021. 

اإمداد م�سر بالوقود النووي مبوجب عقد اإطاري  وياأتي 
الرو�سي  النووي  الوقود  لت�سدير مكونات  الأمد  طويل 

.2-ETRR الثاين  البحثي  النووي  ال�سنع ملفاعل م�سر 

بينها  املنتجات ومن  توريد جمموعة من  ال�سحنات  ت�سمل 
�سبائك  من  م�سنوعة  ومنتجات  اليورانيوم  مكونات 

ال�سحنات  اأجنزت  وقد  الأملنيوم.  وم�سحوق  الألومنيوم 
الأوىل من الوقود النووي الرو�سي يف اإطار العقد املذكور 

يف عام 2020. وقد اأوفى الطرف الرو�سي بالتزاماته 
املفرو�سة على خلفية  القيود  الرغم من  بالكامل على 

.19-COVID جائحة 

ولقد  العقد،  تنفيذ  عن  متاما  را�ٍض  امل�سري  "العميل 
قمنا يف عام 2020 ب�سحن جزء من املنتجات حتى قبل 

املدير  األك�سي جيغانني،  اأو�سح  املحدد"،  الت�سليم  موعد 
الكيميائية. للمركزات  نوفو�سيبري�سك  مل�سنع  العام 

ETRR-2 امل�سمم من قبل  يتواجد مفاعل الأبحاث 
اإن�سا�ص مب�سر،  الأرجنتني يف مركز الأبحاث الذرية فى 

املادة،  اأبحاث فيزياء اجل�سيمات، ودرا�سات  وي�ستخدم يف 
وكذلك لإنتاج النظائر امل�سعة.  

الرجوع اىل بداية الق�سم

للمراجعة

�سركة "تفيل" للوقود النووي التابعة ملوؤ�س�سة رو�ساتوم هي 
واحدة من اأكرب ال�سركات امل�سنعة للوقود النووي يف العامل. 

هذه ال�سركة املورد الوحيد للوقود النووي جلميع حمطات 
الطاقة النووية الرو�سية واملفاعالت البحرية والبحثية.

كما تزود )تفيل( بالوقود النووي حمطات الطاقة يف 15 دولة 
يف العامل، ويوفر بذلك اإمداد مفاعل من بني كل �ستة مفاعالت 

نووية يف العامل بالوقود.

تفيل هي ال�سركة القاب�سة ملجموعة من ال�سركات املتخ�س�سة 
يف البحث والتطوير، واإنتاج اآلت الطرد املركزي للغاز، 

النووي. الوقود  اليورانيوم، وت�سنيع  وتخ�سيب 


