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مراجعة العام 2022
مّثل العام 2022 حتدًيا كبرًيا، �سواء بالن�سبة 
ال�سركة  ا�ستمرت  باأ�سره.  للعامل  اأو  لرو�ساتوم 
ال�سعوبات،  الرغم من  الرو�سية، على  النووية 

يف بناء حمطات طاقة ذرية ومن�ساآت نووية 
اأخرى، وتزويد الوقود النووي واملعدات 

طريق  وتطوير  ال�سخمة،  العلمية  للم�ساريع 
بحر ال�سمال، واإن�ساء مزارع رياح، وتوليد 

يلي مراجعتنا لأحداث  فيما  الكهرباء. 
العام املا�سي الرئي�سية التي وقعت يف تاريخ 

والعاملية. الرو�سية  النووية  ال�سناعة 

مواقع البناء يف اخلارج

مت يف العام 2022 �سب اخلر�سانة الأوىل اأربع مرات - 
للوحدة الرابعة يف كل من حمطتي �سيداباو يف ال�سني 

واأكويو يف تركيا وللوحدتني الأوىل والثانية يف حمطة 
اإىل ذلك،  بالإ�سافة  ال�سبعة يف م�سر. ح�سلت رو�ساتوم، 

II الهنغارية يف اآب/ على رخ�سة بناء لـمحطة باك�س 
�سيكلوترون ما  ت�سغيل من�ساأة  ال�سهر ذاته  اأغ�سط�س. مت يف 

قبل - �سريري ومركز اإ�سعاع متعدد الأغرا�س هو الآن قيد 
النووية  والتكنولوجيا  البحوث  مركز  يف  التجريبي  الت�سغيل 

بوليفيا. رو�ساتوم يف  اأن�ساأته  الذي 

الفنلندية عقد   Fennovoima Oy ف�سخت �سركة 



#1 )261( | يناير 2023 نشرة االخبار

اإىل املحتويات العودة 

Hanhikivi  للطاقة الذرية ورف�ست  اإن�ساء حمطة 
 EPC RAOS قبول العمل الذي قام به مقاول 

جمل�س  ق�سى  رو�ساتوم(.  من  )جزء   Project Oy
باأن  املنازعات، وهو هيئة خرباء م�ستقلة،  مراجعة 

Fennovoima كان غري قانوين واأن ملقاول  اإنهاء 
بتعوي�سات  املطالبة  يف  احلق   RAOS Project Oy

Fennovoima Oy للعقد. نتيجة خرق �سركة 

مواقع البناء يف رو�سيا

تقوم رو�ساتوم يف رو�سيا ببناء حمطات طاقة ذرية 
البناء يف  اأعمال  ت�ستمر  كبرية و�سغرية ومفاعل بحوث. 

التي �ست�سم وحدتي طاقة جديدتني   ،II حمطة كور�سك 
مبفاعالت ماء – مائية - توي )VVER-TOI(. مت 
تركيب وعاء �سغط املفاعل يف الوحدة 1؛ كما مت النتهاء 

من بناء اأعلى برج تربيد يف رو�سيا يف خريف العام 2022. 
و�سمولين�سك  لينينغراد  اأعمال احلفر يف حمطتي  وبداأت 

اأخريني. وحدتني  لبناء  للتح�سري  الذرية  للطاقة 

مت يف ال�سني و�سع هياكل لوحدتي طاقة عائمة يف 
ل�سالح   200-RITM ال�سمايل مبفاعالت  القطب 

يف  ومعاجلة  تعدين  )من�ساأة   Baimsky GOK
واحدة من اأكرب روا�سب الذهب يف رو�سيا(. �سيتم بناء ما 
RITM-200 لكل  اأربع وحدات طاقة مبفاعلي  جمموعه 

بالكهرباء. املعدنية  الروا�سب  لتزويد  منهما 

�ساحلية  بتطوير حمطة  )ياقوتيا(  �ساخا  اأمرت جمهورية 
-RITM املفاعل  با�ستخدام  النووية  للطاقة  �سغرية 

200. مت احل�سول، بناًء على نتائج تقييم الأثر البيئي، 
رو�ساتوم  امل�سروع. تخطط  اإيجابية حول  نتيجة  على 

اأوائل العام 2023. لإ�سدار ت�سريح برتكيب املن�ساأة يف 

BREST- لبناء وحدة طاقة مبفاعل العمل  ي�ستمر 
والذي  له  مثيل  ل  الذي  املفاعل،  هذا  �سيعمل   .300-OD

�سيتم تربيده بالر�سا�س، على وقود نيرتيدي. مت يف 
الأ�سا�س  اأحمال  ملوازنة  لوحة دعم  ت�سليم  اأيلول/�سبتمرب 

أخبار روساتوم

اإىل املوقع عرب طريق بحر ال�سمال. جتري اختبارات 
الوقود  اإعادة ت�سنيع  ال�ساملة يف مرفق ت�سنيع/  املعدات 

النووي.

MBIR متعدد الأغرا�س  اإن�ساء مفاعل  كما يجري 
الأول/دي�سمرب  ال�سريع. مت يف كانون  النيوتروين  للبحث 

اآلية حتديد املواقع امل�ساعدة. �سيغدو  و�سع املفاعل يف 
داخل  للدرا�سات  جديد  دويل  اأبحاث  مركز  قلب   MBIR

التكنولوجيا  �سحة  والتحقق من  الت�سعيع  بعد  وما  املفاعل 
الطاقة. واإنتاج  والتدفئة 

اأنتجت حمطات الطاقة النووية الرو�سية يف العام 2022  
اأتاح  223.371 مليار كيلوواط �ساعي من الكهرباء. وقد 
ذلك توفري اأكرث من 109 مليون طن من انبعاثات مكافئ 

الكربون. اأك�سيد  ثاين 

ال�سمال  تطوير طريق بحر 

مت يف 22 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2022 رفع علم كا�سحة 
"اأورال"، بينما عّومت  اجلليد الثالثة من امل�سروع 22220 

"ياقوتيا".  الت�سميم  نف�س  من  الرابعة  اجلليد  كا�سحة 
انطلقت الأورال يف كانون الأول/دي�سمرب يف اأول قافلة لها. 
كما مت يف العام 2022 اإن�ساء ق�سم جديد - املديرية العامة 

اإ�سدار ت�ساريح  لتويل م�سوؤولية  ال�سمال -  لطريق بحر 
املالحة والإبالغ عن ظروف اجلليد وتوفري اإر�سادات 
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الطريق. �ستبداأ املالحة على مدار العام على طريق بحر 
ال�سمال يف العام 2024. و�سلت حركة ال�سحن يف العام 

2022 عرب طريق بحر ال�سمال اإىل اأكرث من 34 مليون 
طن، وهو اأقل من35 مليون طن الذي كان عليه احلال 

اأكرب من التقديرات البالغة 32  يف العام ال�سابق، ولكنها 
مليون طن.

الرياح طاقة 

اأعمال البناء والرتكيب يف مزرعة الرياح  اأكملت رو�ساتوم 
و�سلها  وقد مت  ميغاواط.   60 با�ستطاعة  بري�ستوف�سكايا 

ت�سغيلها يف كانون  يتم  اأن  الكهرباء، ومن املربمج  ب�سبكة 
كوزمين�سكايا  زالت مزرعتا  ما   .2023 الثاين/يناير 

واقعتان يف  الإن�ساء )كالهما  قيد  للرياح  وترونوف�سكايا 
ت�ساريح  على  رو�ساتوم  ح�سلت  كراي(.  �ستافروبول�سكي 

أخبار روساتوم
لبناء مزارع رياح اأخرى )با�ستطاعتني 160 و 95 

الإجمالية  ال�ستطاعة  �ست�سل  املنطقة.  نف�س  ميغاواط( يف 
العام  بحلول  لرو�ساتوم  التابعة  الرياح  ملحطات طاقة 

2027 اإىل 1.7 غيغاواط. وقعت رو�ساتوم يف متوز/يوليو 
 An Xuan Energy 2022 على اتفاقية تعاون مع 

م�سرتكة. رياح  طاقة  م�ساريع  لتنفيذ  الفيتنامية 

العلم 

والأبحاث  التقنيات  لتطوير  برنامج رو�ساتوم  مت متديد 
النووية يف الحتاد الرو�سي من العام 2024 حتى العام 

اأ�سا�س  توكاماك على  بناء  الربنامج  2030. يقت�سي 
اأبحاث  الفائقة عالية درجة احلرارة ومفاعل  املو�سالت 

امل�سهور. امللح 

اأوائل  توا�سل رو�ساتوم امل�ساركة يف امل�ساريع الدولية. مت يف 
 PF1 بولويدي  الثاين/نوفمرب �سحن ملف حقل  ت�سرين 

النووي  الندماج  مل�سروع  رو�ساتوم خ�سي�سا  ّنع مب�ساركة  �سُ
ITER )املفاعل احلراري النووي التجريبي  الدويل 

اإىل فرن�سا. �سيتم ا�ستخدام امللف يف نظام  الدويل( 
للبالزما. املغناطي�سي  احلجز 

وقع املعهد امل�سرتك لالأبحاث النووية )JINR، وهو 
�سيكلوترون  وت�سنيع  لتطوير  عقًدا  ورو�ساتوم  دولية(  هيئة 

الأيونات  ملن�ساأة م�سادم   230-MSC التو�سيل  فائق 
 JINR على اأ�سا�س النيكلوترون )NICA( يف خمرب 

العالية. الطاقة  لفيزياء 
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وقود نووي: جديد جًدا 
وخمتلف جًدا

 TVEL( تبذل �سركة تفيل للوقود النووي
لرو�ساتوم  التابعة   )Fuel Company

اأنواع جديدة من  جهوًدا كبرية لتطوير 
اإليها لتح�سني  النووي. هناك حاجة  الوقود 

الذرية  الطاقة  القت�سادية ملحطات  الكفاءة 
احلالية وت�سغيل مفاعالت جديدة. خّل�ص 
العام  الباحثون واملهند�سون عملهم يف  قام 

2022 يف موؤمتر اجليل اجلديد لوقود حمطات 
الت�سغيل  وممار�سات  التطورات  الذرية:  الطاقة 

والآفاق.

الروبوتات بو�ساطة  التجميع 

رمبا كان عنوان املوؤمتر اإعالًنا عن قيام �سركة تفيل 
TVS-5 وحتميلها  اأول ثالث جمموعات وقود  بت�سنيع 

يف اأحد املفاعالت يف حمطة نوفوفوروجن يف العام 2023. 
موؤمتت  اإنتاج  للتكنولوجيا اجلديدة هي  املميزة  ال�سمة 

اأي تدخل ب�سري. فاأوًل، �سيتم اختبار  بالكامل ل يتطلب 
ت�سنيع  الروبوتات  باإمكان  اأن  من  للتاأكد  التكنولوجيا 

اإذا كان الأمر  جمموعات الوقود مثلما يفعل الب�سر. 
كذلك، ف�سيتم اإطالق خط اإنتاج جتريبي يف العام 2025 

TVS-5 املحتوية على مزيج من  لت�سنيع جمموعات 
اليورانيوم والبلوتونيوم )اإن هذا هو مزيج الوقود الذي 
اأجله(. �سوف تقوم  التكنولوجيا اجلديدة من  مت تطوير 

اأقل  الروبوتات حتى ذلك احلني بتجميع ق�سبان وقود 
الزركونيوم ومركب  اأغلفة عادية من  تطورًا م�سنوعة من 

اليورانيوم. اأك�سيد  وقود 

�سيتم بناء اخلط الآيل بالكامل لإنتاج جمموعات وقود 
�سيفري�سك.  يف  للكيماويات  �سيبرييا  م�سنع  يف   5-TVS

�ستتحول املحطة تدريجًيا اإىل مركز وقود لدورة وقود 
نووي مغلقة مبثابة وحدة لإعادة معاجلة الوقود ووحدة 
ال�سريع  النيوترون  ملفاعل  وقود  ت�سنيع  ت�سنيع/اإعادة 

املوقع  نف�س  يف  بناوؤه  مت  الذي   300-BREST-OD
كجزء من م�سروع .Proryv )اخرتاق( 

للبحث والتطوير يف  الأول  الرئي�س  يو�سح نائب 
“در�ص  اأغريوموف قائال:  األك�سندر   TVEL �سركة 

اليورانيوم  ملزيج  معهد كورت�صاتوف عدة خيارات 
TVS-5، مبا يف ذلك  والبلوتونيوم اخلا�ص بـالوقود 

REMIX متباينة فيما بينها  اأنواع من وقود  ثالثة 
البلوتونيوم، وتكوين وقود موك�ص.  من حيث حمتوى 

REMIX يف  بداأت االختبارات داخل املفاعل على وقود 
العام 2021، حيث مت حتميل �صت جمموعات جتريبية يف 

مفاعل وحدة باالكوفو 1. ونعمل يف هذا العام )2022( 
 .MIR MOX ملفاعل  على ت�صنيع جمموعات وقود 

اأق�صى قدر  اإن هذه هي الطريقة التي �صن�صمن بها 
من املرونة واال�صتعداد لتح�صني دورات الوقود النووي 

الزبائن”.  احتياجات  لتلبية  ا�صتجابًة 

اإغالق دورة الوقود النووي

تتجه رو�ساتوم نحو دورة وقود نووي مغلقة، التي حتتاج 
اليورانيوم امل�ستخرج من  اإىل وقود خا�س. تتم معاجلة 
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جمموعات الوقود امل�سععة اإىل وقود مت ا�ستخدامه يف 
الوحدة الأوىل يف حمطة كول للطاقة الذرية وبع�س 

�سمولين�سك وكور�سك  الذرية يف  الطاقة  وحدات حمطات 
والع�سرين.  القرن احلادي  الأول من  العقد  ولينينغراد منذ 

اإمكانية ومالءمة  النووي على  للوقود  اأكدت �سركة تفيل 
الطاقة  املعاد معاجلته يف مفاعالت  اليورانيوم  ا�ستخدام 

املاء – مائية – VVER(1000-1000(. قال األك�سندر 
رو�ص  �صركة  مع  نعمل  “اإننا  اأوغريوموف يف املوؤمتر: 

اإنريغ اأتوم )RosEnergoAtom( )امل�صغل 
تو�صيع تطبيقه  الذرية( على  الطاقة  الرو�صي ملحطات 
.”1200-VVER1000 و-VVER لي�صمل مفاعلي 

الوقود يف معهد  ا�سار كون�ستانتني كوراكني، رئي�س دورات 
كورت�ساتوف، اإىل اأن اإعادة معاجلة الوقود ميكن اأن توفر 

ما ي�سل اإىل 20٪ من اليورانيوم الطبيعي تبعا لطول 
الدورة.

مواد جديدة لوقود مقاوم للحوادث

جتري �سركة تفيل اختبارات على عدد من تركيبات 
التك�سية لإنتاج وقود مقاوم للحوادث. يدر�س  الوقود ومواد 

والنيكل  )الكروم   42CrNiMo �سبيكة  الباحثون 
وك�سوة  الزركونيوم  لك�سوة  الكروم  وطالء  واملوليبدينوم( 
اأن هذه  اأوغريوموف  األك�ساندر  يعترب  ال�سيليكون.  كربيد 

املواد هي اأكرث املواد الواعدة على الرغم من �سعوبة 

أخبار روساتوم
نتاجها. اإ

 – يورانيوم  للوقود،  تفيل بتطوير مركبني  تقوم �سركة 
املقاوم  لوقودها  اليورانيوم،  و�سيلي�سيد  موليبدينوم 

اإنهما ميتزان مبو�سلية حرارية عالية، مما  للحوادث. 
يقلل من خماطر ارتفاع درجة حرارة الوقود والن�سهار 

يف حوادث فقدان �سائل التربيد. ولديهما، بالإ�سافة اإىل 
ذلك، كثافة اأعلى وحمتوى يورانيوم اأعلى، مما يوؤدي اإىل 

ا.  زيادة فرتة التزود بالوقود. ومع ذلك، هناك عيوب اأي�سً
�صحة  من  التحقق  مت  “لقد  اأوغريوموف:  األك�سندر  قال 

اختبار احللول  املوليبدينوم، ومت   - اليورانيوم  تقنية 
ذات ال�صلة يف مفاعل اأبحاث. ومع ذلك، فاإن تكاليف 
ال�صرياميك  اأعلى من تكلفة �صنع وقود  التقنية  هذه 

عليه” �صنعمل  ما  “هذا  اأن  واأ�سار اإىل  التقليدي”. 

ال�سيليكون  كربيد  ك�سوة  درا�سة  التالية يف  تتمثل اخلطوة 
اليورانيوم -  اإمكانية ا�ستخدام وقود  يف التحقق من 

الك�سوة  مادة  مع  اليورانيوم  دي�سيليد  ووقود  املوليبدينوم 
هذه.

دقيقة هند�سة 

 MUPN )MUPN العمل م�ستمر لتطوير وقود 
متت،  املختلط(.  والبلوتونيوم  اليورانيوم  نيرتيد  تعني 

الأبحاث  نائب مدير معهد  �سكوبوف،  مليخائيل  وفًقا 
الرو�سي للمواد غري الع�سوية )VNIINM، جزء من 

الوقود  لتجميع  التف�سيلي  الت�سميم  ترقية  رو�ساتوم(، 
BREST-OD-300 يف العام  للتحميل الأول يف 

العوامل  املهند�سون على حتديد وخف�س  2021، ويعمل 
VNIINM ت�سميمات  لتقليل الحرتاق. طور  املوؤدية 

و   1200-BN للمفاعلني  الوقود  لق�سبان  تخطيطية 
ق�سبان  لتح�سني  املقرتحات  من  عدًدا  وقدم   ،  1200-BR

لتقليل  اإجراء عمل فرتات ا�سرتاحة جانبية  الوقود، مثل 
نيرتيد  با�ستخدام  الدقيق  والوقود  الوقود،  حجم كريات 

واإدخال طبقة  الزحف  وتقليل  النكما�س  لزيادة  الألومنيوم 
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ال�سائل لزيادة الحرتاق. فرعية من املعدن 

بالف�سل ال�سغرية  الأكتينيدات  على  حمكوم 

الأكرث  العنا�سر  هي  والنبتونيوم  والأمري�سيوم  الكوريوم 
ن�ساطا يف الوقود النووي امل�سع. من املربمج اأن يتم 

�سيتم  الكوريوم، يف حني  العنا�سر، وتخزين  ا�ستخراج هذه 
�سريع  نيوتروين  مفاعل  والنبتونيوم يف  الأمريي�سيوم  حتميل 

هناك. وحرقهما 

املفاعالت  اأبحاث  األك�سندر توزوف، مدير معهد  يقول 
الذرية )RIAR(، اإن مفهوم حرق الأمريي�سيوم 

�سريع  نيوتروين  ملفاعل  اجلانبية  البطانية  والنبتونيوم يف 
املحتوية  الوقود  يتم ت�سنيع ق�سبان  بالفعل.  قد مت تطويره 
بق�سبان  ي�سمى  )ما  والنبتونيوم  الأمريي�سيوم  اأكا�سيد  على 

أخبار روساتوم
بو�ساطة   )MABR ال�سغرى،  الأكتينيدية  الحرتاق 

 MABRs ال�سغط الهتزازي عن ُبعد. مت حتميل 
املنطقة  فتحات  يف  خمتلفة  نيوترونية  باأطياف  التجريبية 
النتائج  BOR-60. مت احل�سول على  للمفاعل  الن�سطة 

م�ستمر.  الت�سعيع  ولكن  الت�سعيع،  بعد  ما  لتحليل  الأوىل 
لتجميعات  مف�سلة  ت�سميمات  املهند�سون  طّور  كما 

.MABR

TVS-Kvadrat موثوقية الوقود 

النووي ملفاعالت  للوقود  املوؤمتر  اإحدى جل�سات  خ�س�ست 
امل�ساركون يف هذه  الت�سميم. قال  اأجنبية  املاء اخلفيف 
TVS-Kvadrat قد  اجلل�سة اإن جتميعات الوقود 

 900-PWR اجتازت اختبارات التاأهيل يف املفاعل 
TVS- الوقود  الت�سميم. متتعت جمموعات  اأوروبي 

الت�سعيع  بعد  ما  حتليل  نتائج  ن�سر  بعد   ،Kvadrat
من قبل مركز اأبحاث م�ستقل، بنجاح جتاري يف ال�سوق 
PWR الوحيد يف العامل  العاملية. اإنه الوقود النووي 

الأ�سلي من حيث  امل�ستقل متاًما عن مطوري تقنية املفاعل 
اأنه  اأثبت  الإنتاج، وقد  الفكرية وعمليات  امللكية  حقوق 

موثوق به وفعال من حيث التكلفة. 

الرجوع اىل بداية الق�صم
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�صبيكة ر�صا�ص - بزموت: 
دوران طبيعي

تفتح هذه املقالة �سل�سلة جديدة من املقالت 
�سنطلعكم،  املفاعالت”.  “تقنيات  بعنوان 

خالل هذا العام، على اأنواع جديدة غريبة 
من املفاعالت النووية التي طورها باحثو 

مبفاعالت  �سنبداأ  رو�ساتوم.  ومهند�سو 
�سبيكة  على  املحتوية  ال�سريعة  النيوترونات 

ا�ستخدام تقنية  ر�سا�ص -بزموت. مت 
الر�سا�ص - البزموت املعروفة منذ فرتة 

طويلة، يف البداية يف املفاعالت البحرية، 
ولكن يتم الآن يتم تطبيقها من قبل املهند�سني 

متباينة  مفاعالت  ت�ساميم  لتطوير  الرو�ص 
ال�ستطاعة.

ميزات املربد

الن�سهار خ�سائ�س  �سهلة  بزموت   - ر�سا�س  �سبيكة  متتلك 
ال�سبيكة بدرجة حرارة  تتميز هذه  حرارية مفيدة. 

)للمقارنة،  مئوية  درجة   123 تبلغ  ن�سبًيا  منخف�سة  ان�سهار 
لي�ست  الر�سا�س عند 327 درجة مئوية(، ولذا  ين�سهر 

للحرارة. وعلى  لإن�ساء مواد هيكلية مقاومة  هناك حاجة 
النقي�س من ذلك، فاإن درجة غليانها مرتفعة )1670 

0C(، مما يجعل من املمكن احل�سول على بخار �سديد 
يوؤخذ يف  اأن  ن�سبًيا )يجب  ال�سخونة عند �سغط منخف�س 

العتبار ال�سغط العايل يف دارة املربد الأولية عند ت�سميم 
مفاعالت املاء امل�سغوط، مبا يف ذلك املفاعالت املاء – 

مائية )VVER(. فكلما ارتفعت درجة حرارة البخار، 
كلما زادت كفاءة حمطة توليد الكهرباء. وعلى عك�س 

الن�سهار  �سهلة  �سييكة ر�سا�س - بزموت  فاإن  ال�سوديوم، 
ل تتفاعل مع الهواء اأو املاء، مما ي�ستبعد احتمال حدوث 

الهيدروجني. ينبعث منها  اأو حرائق  انفجارات 
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التاريخ قليل من 

البداية  تهدف يف  ال�سريعة  النيوترونية  املفاعالت  كانت 
اأن يكون  اإىل ت�سنيع البلوتونيوم، حيث كان من املفرت�س 

النووية  النووي متجدًدا حتى يف فجر ال�سناعة  الوقود 
ال�سوفييتية. كان ال�سبب عادًيا - مل تكن هناك روا�سب 

ال�سوفييتي  املكت�سفة يف الحتاد  اليورانيوم  كبرية من 
يف ذلك الوقت، و�سعت البالد جاهدة لتحقيق هدف 

ر�سا�س  “خ�سرت” �سبيكة  كافية.  لتوليد طاقة  ا�سرتاتيجي 
ال�سوديوم  “املناف�سة” مع  �سهلة الن�سهار  - بزموت 

البلوتونيوم  لأن  ال�سريعة،  النيوترونية  للمفاعالت  كمربد 
با�ستخدام ال�سوديوم. ومع ذلك،  اأ�سرع  كان ينتج ب�سورة 

األك�سندر  مل يتم ن�سيان �سبيكة ر�سا�س - بزموت. اقرتح 
وكبري  ال�سوفييتي  النووي  امل�سروع  اآباء  اأحد  ليبون�سكي، 
ا�ستخدام  ال�سريع،  املفاعل  تطوير  برنامج  الباحثني يف 

للغوا�سات. النووية  املفاعالت  يف  ال�سبيكة 

�سبيكة  تدر�س خ�سائ�س  ولكن مل  الفكرة مبتكرة،  كانت 
ر�سا�س - بزموت �سهلة الن�سهار بدقة. مت بناء الع�سرات 
اإجراء البحث والت�سميم  اأنه مت  من من�ساآت الختبار، بيد 

والبناء لغوا�سة نووية يف وقت واحد تقريًبا نظرا لإحلاح 
املهمة. لعب نق�س املعرفة دوره: كان على املهند�سني 

امل�ساكل  الت�سغيل، وحتديد  اأثناء  املفاعل  درا�سة خ�سائ�س 
“اأثناء  والت�سغيل  الإنتاج  وثائق  لها و�سبط  واإيجاد حلول 

لهذه اجلهود،  نتيجة  نووية،  بقيت �ست غوا�سات  التنقل”. 
مزودة مبفاعالت �سبيكة ر�سا�س - بزموت يف اخلدمة 

العام 1996. وبلغت مدة خدمتها الإجمالية  البحرية حتى 
ما يقرب من 80 �سنة - مفاعلية يف اأمناط ت�سغيل خمتلفة، 

اأولية م�سدق  موؤكدة وحلول ت�سميم  تكنولوجية  مع مزايا 
. عليها

100-SVBR النزول اإىل الياب�سة: 

الت�سعينيات تطوير ت�سميم  الثاين من  الن�سف  مت يف 
با�ستطاعة  خمطط ملحطة طاقة ذرية مكّونة من وحدتني 

تقنيات المفاعالت
1600 ميغاواط لكل منهما، مزّودتني ب 16 مفاعل 

– بزموت،  نيوتروين �سريع حمتو على �سبيكة ر�سا�س 
العمل  تعليق  لكل منهما. مت  100 ميغاواط  با�ستطاعة 

يف وقت لحق، ثم ا�ستوؤنف يف العام 2006، حيث �سرع 
و�سرعان ما  املهند�سون يف ت�سميم مفاعل جتريبي. 

يقع  التي  اإنريغو  اإيركوت�سك  ومن�ساأة  رو�ساتوم  اأ�س�ست 
الهند�سية   AKME �سركة  اإيركوت�سك،  مقرها يف مدينة 
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حالًيا(. التطوير  )قيد  امل�سروع  لتنفيذ 

�سريع  نيوتروين  ملفاعل  املتوقعة  الطاقة  ا�ستطاعة  ترتاوح 
اإليه  ُي�سار  حمتو على �سبيكة ر�سا�س - بزموت )الذي 
باللغة الرو�سية( من 100   SVBR اخت�ساًرا با�سم 

اإىل 130 ميغاواط. ميكن اأن يعمل املفاعل اإما على 
البلوتونيوم، وهما  اليورانيوم -  اأو على مزيج  اليورانيوم 

ا  اأي�سً اأك�سيدي ونرتيدي،. ميكن  على الرتتيب وقودان 
SVBR-100 مبجموعات وقود حمتوية على  حتميل 

الثانوية. من املربمج  عدة درجات مئوية من الأكتينيدات 
اأن يتم و�سع املفاعل يف �سندوق مغلق، و�ستو�سع جميع 

اأنظمته يف غالف واق بجدران، يبلغ ارتفاعها 1.5 مرتا.

مفاعلني  تطوير  على  م�ستقل  ب�سكل  رو�ساتوم  تعمل  كما 
اآخرين مربدين ب�سبيكة ر�سا�س - بزموت، هما 

.1-SVGTو  SVET-M

SVET-M املفاعل 

معياريا  “مفاعال  الرو�سية  باللغة   SVET-M يعني 
اإنه مفاعل نيوتروين  ر�سا�س - بزموت طبيعي الدوران”. 

به مو�سوعة  الأولية اخلا�سة  التربيد  اأنظمة  �سريع متكامل: 
داخل احمتو واحد بدون اأنابيب وتركيبات دارة اأولية - 
الطبيعي  الدوران  اإن  اإليها.  لي�ست هناك حاجة  بب�ساطة 

اأن املفاعل  الأ�سا�سية. هذا يعني  للمربد هي ميزته 
ل يحتوي على م�سخات تدوير واأنه يتم ت�سغيل املربد 

املفاعل  الن�سطة من  املنطقة  ال�سغط يف  ب�سبب اختالف 
اأن درجة  “البارد” ن�سبًيا. ومبا  ال�ساخن ومولد البخار 

حرارة �سبيكة ر�سا�س - بزموت تختلف اختالًفا كبرًيا يف 
الأق�سام ال�ساخنة و”الباردة” من الدارة، فاإن هذا يوّلد 

وي�سمح بخف�س  اأخرى(  اأعلى )مقارنة مبربدات  �سغًطا 
ارتفاع املفاعل ومن ثم توفري املواد الهيكلية.

SVET-M يف عدد من الت�ساميم التي  يتم تطوير 
اإىل   1 ترتاوح ا�ستطاعتها من الطاقة الكهربائية من 

50 ميغاواط، واأكرثها تطورًا هو ت�سميم 10 ميغاواط. 

تقنيات المفاعالت
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ت�سل درجة حرارة البخار اخلارج من جهاز الت�سخني 
اإىل 445 درجة مئوية. تزيد درجة احلرارة املرتفعة من 

 ،100-SVBR كفاءة وحدة املفاعل. ميكن، على غرار 
اأو على  اإما على اليورانيوم   SVET-M ت�سغيل 

الرتتيب  البلوتونيوم، وهما على  اليورانيوم -  مزيج 
 SVET-M وقودان اأك�سيدي ونرتيدي. مت تطوير 

يف OKB Gidropress )جزء من ق�سم 
 Rosatom( الهند�سة يف رو�ساتوم: اأتوم اإنريغ ما�س

من  النتهاء  مت   .))AtomEnergoMash
.2022 العام  للمفاعل يف  التخطيطي  الت�سميم 

1-SVGT املفاعل 

SVGT-1 اإىل “مفاعل ر�سا�س - بزموث  يرمز 
1 ميغاواط”. لقد مت تطويره  توربيني غازي با�ستطاعة 

الطاقة )جزء  وهند�سة  للفيزياء  ليبون�سكي  معهد  يف 
اإىل  التابع لرو�ساتوم(، وهو ينتمي  من ق�سم الأبحاث 
للطاقة  الدولية  الوكالة  نطاق  الدقيقة على  املفاعالت 

الذرية. اإنه مزيج من مفاعل ر�سا�س - بزموت وحمطة 
رئي�س خمرب  اأنطون فريبت�سكي،  اأو�سح  توربينات غازية، 
معهد  ال�سريعة يف  املفاعالت  وبرجميات  ال�سالمة  تقييم 

 .Atominfo.ru ليبون�سكي، يف مقابلة مع بوابة 
اأي�سا  بت�سميم دوران طبيعي، فهو   1-SVGT يتميز 

ل يحتوي على م�سخات. اإن املفاعل حاليا هو يف املرحلة 
اإعداد خطة ملتابعة الدرا�سات  الأولية من التطوير. مت 

�سيبداأ  التف�سيلي.  الت�سميم  لتطوير  الالزمة  الهند�سية 
العمل على  املهند�سون، يف حالة املوافقة على اخلطة، 

�ست�ستغرق  �سنوات.  ثالث  غ�سون  يف  التف�سيلي  الت�سميم 
�سبع  الأولية، من  للتقديرات  وفًقا  باأكملها،  الت�سميم  دورة 

اإىل ع�سر �سنوات.

تقنيات المفاعالت

اأن ملفاعالت ر�سا�س - بزموت  يعتقد جميع املطورين 
الطاقة  املتزايد مبحطات  اآفاق جيدة على خلفية الهتمام 

الذرية ال�سغرية والأمان املتاأ�سل يف دوران املربد. 

الرجوع اىل بداية الق�صم
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الهدف: االكتفاء الذاتي
اأردنا اأن نبداأ حديثنا املنتظم حول اجتاهات 

ال�سوق النووية، والأول للعام 2023، مبراجعة 
الكتاب الأحمر، وهو من�سور ي�سدر كلَّ �سنتني 

التابعة ملنظمة  النووية  الطاقة  عن وكالة 
امليدان القت�سادي  التعاون والتنمية يف 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بال�سرتاك مع 

الذرية، ويقّدم بياناٍت عامليًة عن �سوق 
اليورانيوم وموارده. لكن الن�سَر قد تاأخَر 

رغم اأن الكتاَب جاهٌز، لذلك، فلنتحدث عن 
اأ�سواق  املحاولت الأمريكية والأوروبية جلعل 

النووي لديها مكتفية ذاتًيا. الوقود 

كان عام النتظار يف الغالب

الكندية كاميكو من  اليورانيوم  تعدين  �سركة  تتمكن  مل 
املنتج يف منجم  اليورانيوم  احل�سول على ح�ستها من 

تقريًبا،  ال�سابق  العام  نهاية  اإنكاي يف كازاخ�ستان حتى 
فر�ستها  التي  لرو�سيا  املناه�سة  العقوبات  ب�سبب  وذلك 
احلكومة الكندية، حيث متتلك كاميكو ح�سة 40 ٪ يف 

اإنكاي، وهو م�سروع م�سرتك مع كازاتومربوم. فقد  منجم 
ال�سحفي  بيانها  الإمدادات يف  ال�سركة عن تعطل  اأبلغت 

حول اأداء الربع الأول من عام 2023. وقبل فر�س 
اإىل كندا  ُتر�سل  الأ�سفر  الكعك  العقوبات، كانت �سحنات 

بطر�سبورغ. �سانت  من 

مت �سحن الدفعة الأوىل من الكعكة ال�سفراء يف وقت 
اأيلول/�سبتمرب، اإىل كندا.  متاأخر من العام 2022، يف 
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ولكن هذه املرة عرب طريق النقل الدويل العابر لبحر 
ا با�سم املمر الأو�سط، عرب  اأي�سً قزوين، واملعروف 

اأذربيجان وجورجيا. يف 20 دي�سمرب/ كانون الأول، 
“و�صلت،  اإعالًنا جاء فيه:  اأ�سدرت �سركة كازاتومربوم 

كازاتومربوم  ل�صركة  اململوك  اليورانيوم  �صحنة  اأخرًيا، 
اإىل ميناء كندي”. اإنكاي  اململوك ل�صركة  واليورانيوم 

للربعني  كاميكو  ل�سركة  ال�سحفية  البيانات  حّذرت  كما 
الثاين والثالث من عام 2022 من اأن التاأخريات قد توؤثر 

اأرباح الأ�سهم وتوزيعات الأرباح، ف�ساًل عن ح�سة  يف 
وعائداته. اإنكاي  وتوقيت 

بعبارة اأخرى، اأّدت اإجراءات احلكومة الكندية اإىل 
اأ�سارت  فقد  ا.  اأي�سً الكندية  ال�سركة  نتائج عك�سية على 

اأثناء الإبالغ عن نتائج الربع الثالث من عام  كازاتومربوم 
ب�صحنات  مرتبطة  قيود  حالًيا  توجد  “ال  اأنه  2022، اإىل 

العامل”.  اأنحاء  املنتجات لعمالئنا يف جميع 

املخلفات من  الفنلندي  اليورانيوم 

للبدء يف  الفنلندية عن خطط  اأعلنت �سركة تريافامي 
النيكل  اإنتاجها من  اليورانيوم من خملفات  ا�ستعادة 

ال�سركة خطوتها:  وتو�سح  �سوتكامو.  والزنك يف منجم 
فنلندًيا  منتًجا  تريافامي  �صت�صبح  اال�صتعادة،  بدء  “مع 

اتجاهات
بناء االكتفاء  ا، دوًرا يف  اأي�صً �صتلعب،  لليورانيوم، وبالتايل 

الذاتي من الطاقة يف اأوروبا”. ومن املفرت�س اأن تبداأ 
ا�ستعادة اليورانيوم يف موعد ل يتجاوز �سيف العام 

2024 واأن ت�سل طاقته الكاملة اإىل حوايل 200 طن من 
وللمقارنة، جتدر   .2026 العام  �سنوًيا بحلول  اليورانيوم 

الإ�سارة اإىل اأن فنلندا حتتاج اإىل 421 طًنا من اليورانيوم 
3، يف حني يبلغ جممل ما  اأولكيلوتو  �سنوًيا بعد ت�سغيل 

الأوروبية حوايل  النووية  الطاقة  ت�ستهلكه جممل حمطات 
النووية  للجمعية  وفًقا  �سنوًيا،  اليورانيوم  49000 طن من 

العاملية.

اليورانيوم.  الثانية من تريافامي لإنتاج  هذه هي املحاولة 
حيث مّتت املحاولة الأوىل يف العام 2011. ففي فرباير/ 
للتعدين  تالفيفارا  وّقعت �سركة   ،2011 العام  �سباط من 

لتمويل  كاميكو  �سركة  مع  اتفاقيًة  �سوتكامو،  منجم  وم�سّغل 
350 طًنا  تبلغ  �سنوية  بطاقٍة  اليورانيوم  م�سنع ل�ستعادة 

ا�ستثماراتها  توؤتي  اأن  اليورانيوم. وقد خططت كاميكو  من 
الثانية على  التفاقية  ت  اليورانيوم. حيث ن�سّ ثمارها مع 

�سروط ال�سحن حتى نهاية العام 2027.

ال�سركة  ا�ستثمرت   ،2012 لعام  ال�سنوي  للتقرير  وفًقا 
الكندية 40 مليون دولر كندي يف امل�سروع، والذي مل يتم 

ب�سال�سة على اأر�س الواقع. حيث كان هناك ما ل يقّل عن 
اأربع ت�سربات من بركة املخلفات )بركة روا�سب اجلب�س( 

يف �سوتكامو خالل العامني 2012-2013. كما لّوثت 
اليورانيوم  تركيز  املجاورة، وجتاوز  البحريات  النفايات 
به  امل�سموح  واملتو�سطة احلد  املنخف�سة  املياه  يف طبقات 

ملياه ال�سرب �ست مرات. فاأحدث الأثر البيئي موجات من 
اأو�ساط اجلمهور واأدى اإىل اإفال�س تالفيفارا.  ال�سدمة يف 

بيكا بريا  التنفيذي  حيث مت تغرمي موؤ�س�سها ومديرها 
اأعلنت �سركة  واأُغلق امل�سروع. وقد  ن�سف مليون يورو، 

اأنها �سطبت 70  كاميكو يف تقريرها ال�سنوي لعام 2013 
تالفيفارا. ا�ستثماراتها يف  مليون دولر كندي من 

اأكتوبر/  ففي  تالفيفارا.  خليفة  تريافامي  �سركة  اأ�سبحت 
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ت�سرين الأول من العام 2017، تقدمت ال�سركة بطلب 
الرقابة  اليورانيوم من هيئة  اإنتاج  ترخي�س  للح�سول على 

�سباط  STUK وح�سلت عليها يف فرباير/  الفنلندية 
اإعادة اإطالق عمليات ا�ستعادة  من العام 2020. وتتطلب 

ال�سركة لك�سب حوايل  20 مليون يورو. وتخطط  اليورانيوم 
25 مليون يورو �سنوًيا، وذلك بعد و�سول امل�سنع اإىل طاقته 

الكاملة.

اأن تركيز  ما يجعل م�سروع ال�ستعادة �سعًبا حًقا هو 
ف�سله  ويجب  للغاية،  منخف�س  املوجود هناك  اليورانيوم 

املتبقيان حتًما يف املخلفات. ووفًقا  والنيكل  الزنك  عن 
اليورانيوم  حمتوى  يرتاوح  لفنلندا،  اجليولوجي  للم�سح 

يف ال�سخر الزيتي الأ�سود يف �سوتكامو من 0.001٪ اإىل 
اإنكاي على ٪0.04  0.004٪. وللمقارنة، حتتوي خامات 

اأعلى بع�سر مرات على الأقل. من اليورانيوم، وهو 

اأهمية حملية  لذلك، فاإن م�سروع تريافامي التجاري له 
�صايف  من  قليلًة  “ن�صبًة  اليورانيوم  ا�ستعادة  �ستمثل  فقط. 

القادمة”، ح�سب  ال�صنوات  املقدرة يف  مبيعات تريافامي 
اأن توؤدي العمليات  ما تقول ال�سركة. من املحتمل جًدا 

للمحطات  اليورانيوم  اإمدادات  اإىل تغيري هيكل  اجلديدة 
الذاتي من  الكتفاء  تزيد  لن  لكنها  الفنلندية،  النووية 

اتجاهات
اأن تطلق  لل�سركة  ال�سوق الأوروبية. وميكن  اليورانيوم يف 

اأوروبا” ل�سبب  لليورانيوم يف  “اأكرب منتج  على نف�سها ا�سم 
وحيد، وهو عدم وجود عمليات تعدين يورانيوم اأخرى يف 

املنطقة.

الأمريكي اليورانيوم  دعم 

اليورانيوم يف الوليات املتحدة يف  كانت �سناعة تعدين 
املا�سية. فقد جاء  القليلة  ال�سنوات  ُيرثى لها خالل  حالة 

اإدارة  اإنتاج اليوارنيوم املحلي الذي ن�سرته  يف تقرير 
مناجم  “اأنتجت  املتحدة:  الوليات  الطاقة يف  معلومات 
اأوك�صيد ثالثي  اليورانيوم االأمريكية 21000 رطل من 

اأو اليورانيوم املرّكز يف العام   ،)U3O8( اليورانيوم
2021. ومت حجب بيانات االإنتاج يف العام 2020، لكن 

2021 انخف�ص بن�صبة 88٪ عن م�صتويات االإنتاج  اإنتاج 
لعام 2019”.  وقد اأنتجت الوليات املتحدة، خالل ت�سعة 
اأ�سهر من العام 2022، 19233 رطاًل من اأوك�سيد ثالثي 

اليورانيوم. وجتدر الإ�سارة، اإىل اأن اإدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية ح�سبت الإنتاج فقط خالل الربعني الأولني يف 

وبالتايل  اأدناه(،  ال�سا�سة  لقطة  )انظر  املوؤقتة  تقديراتها 
اأقل. فاإن املبلغ الناجت 
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الوليات املتحدة  اليورانيوم يف  كانت ثالثة مناجم تنتج 
خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من عام 2022، وهي: 

رطاًل(   101(  Nichols Ranch ISR Project
Smith Ranch- 367 رطاًل( و( Ross CPP و
من  رطاًل(.   2777(  Highland Operation

اأن هذه املناجم الثالثة تعمل فقط على نطاق  الوا�سح 
جتاري.

يف اأواخر يونيو/ حزيران 2022، قّدمت الإدارة الوطنية 
لالأمن النووي، وهي وكالة تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، 

اأك�سيد ثالثي  طلًبا ل�سراء ما ي�سل اإىل مليون رطل من 
خ�س�س  كما  ال�سرتاتيجي.  لالحتياطي  اليورانيوم 

اأمريكي لهذا الغر�س  75 مليون دولر  الكونغر�س الأمريكي 
يف العام 2020.

ترتاوح قيمة التعوي�س الواحد من 100000 اإىل 500000 
اأك�سيد ثالثي اليورانيوم. ميكن توفريه من قبل  رطل من 

اأنتج اليورانيوم يف من�ساأة ا�ستعادة حملية يف اأي وقت  بائع 
منذ 1 يناير/ كانون الثاين 2009. ومن املثري لالهتمام اأن 
اليورانيوم املراد �سراوؤه يجب اأن يكون من املخزون املخزن 

ميرتوبولي�س  هانيويل  اليورانيوم  من�ساأة حتويل  بالفعل يف 
اإلينوي. وورك�س يف 

بناًء على العرو�س الواردة، مت اختيار خم�س �سركات، 
 Strataو Energy Fuels Inc مبا يف ذلك

 Peninsula ل�سركة  تابعة  )�سركة   .Energy Inc
و  enCore Energyو  )Energy Limited

 .Uranium Energy Corpو  Ur Energy
وتراوح �سعر ال�سراء بني اأقل قلياًل من 60 دولر اأمريكي 

اإىل اأكرث بقليل من 70 دولًرا اأمريكًيا للرطل. يف عام 
2021، كان متو�سط ال�سعر املرجح 33.91 دولًرا اأمريكًيا 

للتقرير  وفًقا  اليورانيوم، وذلك  اأك�سيد ثالثي  للرطل من 
اليورانيوم للعام 2021. يف العام 2022،  ال�سنوي لت�سويق 

تتاأرجح حول  الفورية والأ�سعار طويلة الأجل  كانت الأ�سعار 
اأمريكًيا للرطل. 50 دولًرا 

اتجاهات

اأوك�سيد ثالثي اليورانيوم يعادل 385  مليون رطل من 
اليورانيوم. كمرجع، حتتاج املحطات النووية يف  طًنا من 
الوليات املتحدة اإىل 17587 طًنا من اليورانيوم �سنوًيا، 
العام  العاملية. يف  النووية  لتقديرات اجلمعية  وذلك وفًقا 

لعام  اليورانيوم  لت�سويق  ال�سنوي  للتقرير  ووفًقا   ،2021
الطاقة  مفاعالت  وم�صغلو  مالكو  "ا�صرتى   ،2021

46.7 مليون  املدنية االأمريكية ما جمموعه  النووية 
)اأو  اليورانيوم  اأوك�صيد ثالثي  اإ�صرتليني من  جنيه 
االأمريكيني  املوردين  ال�صحنات من  ما يعادلها( من 

واملوردين االأجانب خالل عام 2021." ومبا اأن 46.7 
مليون رطل تنتج ما يقرب من 17963 طًنا من اليورانيوم، 

الوطنية  الإدارة  التي تنوي  اإ�سرتليني  فاإن مليون جنيه 
اأن ت�سمى  النووي الأمريكي �سراءها بالكاد ميكن  لالأمن 

احتياطًيا لأنها تغطي فقط ما يزيد قلياًل عن 2 ٪ من 
اأنه يتم تكوين  اأي  للوليات املتحدة.  ال�سنوي  الطلب 

اأنف�سهم.  امل�ستهلكني  قبل  من  ال�سرتاتيجية  الحتياطيات 
لعام  اليورانيوم  لت�سويق  ال�سنوي  التقرير  يقول  حيث 

االأمريكية  التجارية  املخزونات  اإجمايل  "بلغ   :2021
اأك�صيد ثالثي  اإ�صرتليني من  141.7 مليون جنيه 

اليورانيوم يف نهاية العام 2021، بزيادة 8٪ من 131 
اإ�صرتليني يف نهاية عام 2020". مليون جنيه 

اليورانيوم  �سركات  التي متّولها احلكومة  امل�سرتيات  �ستمنح 
اأنه لي�س من  فر�سًة لك�سب بع�س املال، على الرغم من 

�سبيل  على  اليورانيوم".  "�سركات  ت�سميتها  متاًما  ال�سحيح 
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Energy Fuel Inc اآخر مرة  املثال، باعت �سركة 
يورانيوم يف العام 2019 مقابل 66000 دولر اأمريكي، يف 

حني كان م�سدرها الأ�سا�سي للدخل خالل الأعوام 2019-
" معاجلة مواد التغذية البديلة وغريها". وقد بلغت   2021
مبيعاتها 3.18 مليون دولر اأمريكي يف عام 2021 و1.66 

مليون دولر اأمريكي فقط يف عام 2020 وذلك ب�سبب 
تاأثرها بوباء كوفيد. جنت ال�سركة من خالل بيع الأ�سول 
العمومية  بلغت م�ساريفها  ل�سداد ديونها.   2021 العام  يف 

والإدارية وحدها حوايل 14-15 مليون دولر اأمريكي 
�سنوًيا يف 2019-2021. وتاأمل ال�سركة يف جني 18.5 

اليورانيوم لالحتياطي  بيع  اأمريكي عن طريق  مليون دولر 
ال�سرتاتيجي.

احلقيقي  الو�سع  ومعرفة  البيانات  مقارنة  �سعًبا  لي�س 
اأن العتماد على ال�سادرات  اإدراك  لل�سركة. ومن الأ�سهل 
اليورانيوم  لتقرير  ال�سنوي  التقرير  فقد جاء يف  �سي�ستمر. 

اليورانيوم  من  العظمى  الغالبية  "كانت   :2021 للعام 
الذي مت ت�صليمه يف العام 2021 من م�صدر اأجنبي، 

وكانت كازاخ�صتان امل�صدر االأول بن�صبة 35٪ من 
االأ�صل  ذات  املواد  ا�صتحوذت  الت�صليم.  اإجمايل عمليات 

الكندي على ثاين اأكرث املواد بن�صبة 14.8٪ من 
بن�صبة  الثالثة  املرتبة  اأ�صرتاليا  احتلت  بينما  االإجمايل، 
14.4٪ من اإجمايل عمليات الت�صليم"، يف العام 2021، 

القائمة بح�سة  تلك  الرابعة يف  املرتبة  احتلت رو�سيا 
13.5٪. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن الأ�سعار الرو�سية هي 
تقريًبا من  اأقل مبرتني  اإنها  للم�ستهلكني حيث  الأف�سل 

اأ�سعار املنتجني الأمريكيني واأقل بـ 1.5 مرة من متو�سط 
ال�سوق.

البحث عن وقود بريطاين جديد

�سندوًقا  �ستوؤ�س�س  اأنها  الربيطانية  احلكومة  اأو�سحت 
جديدة  وقود  اإنتاج  قدرات  يف  اال�صتثمار  "لت�صجيع 
للتقليل من االعتماد على  املتحدة،  اململكة  وقوية يف 

ال�صلة من رو�صيا". املدنية وال�صلع ذات  النووية  الطاقة 

اتجاهات

واإر�سادات طلب  ال�سحفي  للبيان  املجردة  القراءة  ُتظهر 
�سندوق الوقود النووي اأنه ل يوجد �سيء وراء اإعالن 

على  عالوة  الرو�سية.  الب�سائع  على  العتماد"  "تقليل 
اأن  اإر�سادات التطبيق مبا�سرة عك�س ذلك،  ذلك، تقول 

املفاعالت النووية يف اململكة املتحدة لديها كل ما حتتاجه 
النووية  املفاعالت  تزويد  مّت  "فقد  ب�سكل �سحيح:  للعمل 
تقريًبا،  املتحدة،  اململكة  يف  واحلالية جميعها  التاريخية 
اململكة  تقودها  التي  التوريد  �صل�صلة  با�صتخدام  بالوقود 

اأدى ذلك  اليورانيوم والوقود. وقد  املتحدة لتخ�صيب 
اإمكانية حملية ت�صمل البحث والتطوير يف جمال  اإىل 

والت�صنيع  التخ�صيب  من�صاآت  اإىل  و�صواًل  النووي  الوقود 
وامل�صتثمرة جيًدا على نطاق جتاري، وكلها  احلديثة 

مدعومة بقوة عاملة ذات مهارات عالية".

اأن اململكة املتحدة تريد بناء مفاعالت  اجلديد هو 
جديدة )24 جيجاواط من ال�سعة اجلديدة بحلول 

عام 2050( وحتتاج اإىل وقود لها. قيل هذا بو�سوح يف 
اأن االأ�صطول املحلي  "يف حني  اإر�سادات التطبيق:  مقدمة 
يتكون، حتى االآن، من تقنية مفاعل واحد يف الغالب - 

بالغاز- وكالهما  املربدة  املتقدمة  واملفاعالت  ماغنوك�ص 
اأن يتكون االأ�صطول  مفاعالت مربدة بالغاز -يتوقع 

املتحدة من جمموعة متنوعة من  اململكة  امل�صتقبلي يف 
اأخرى من مفاعالت  اأنواًعا  التي تغطي  تقنيات املفاعالت 
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ال�صغرية  املعيارية  واملفاعالت   )GWe( جيجاوات
 ،)AMR( املتقدمة املعيارية  )SMR( واملفاعالت 

اأنواَع وقود جديدة ومتقدمة.  والتي يتطلب كثرٌي منها 
اململكة  التوريد يف  اأن حتتاج �صل�صلة  لذلك من املحتمل 

تلبية الطلب على جمموعة  اإىل  امل�صتقبل  املتحدة يف 
من اأنواع الوقود املختلفة". ومل يتم ذكر رو�سيا يف دليل 

الإطالق. على  التطبيق 

75 مليون  اإىل  النووي ما ي�سل  الوقود  �سي�ستثمر �سندوق 
13 مليون  ا�ستثمار  بالفعل  اإ�سرتليني، ولكن قد مت  جنيه 

لتو�سيع قدرة حتويل  املبلغ  اإ�سرتليني من هذا  جنيه 
النووي.  الوقود  لت�سنيع  �سربينغفيلدز  موقع  اليورانيوم يف 

اإ�سرتليني على م�ساريع  50 مليون جنيه  اإنفاق  �سيتم  كما 
اإ�سرتليني  12 مليون جنيه  اأما املبلغ املتبقي وقدره  جديدة. 

بعد. تخ�سي�سه  يتم  فلم 

اتجاهات
الأ�سا�سية  اإىل حّد ما: من اخل�سائ�س  النتيجة وا�سحة 

ُينتج  اليورانيوم  اأن  العاملي  الطبيعي  اليورانيوم  ل�سوق 
اجليو�سيا�سي  التحول  ت�سبّب  خمتلفة.  مناطق  يف  وُي�ستهلك 
الذي �سّكل العامل يف عام 2022 يف خماوف ب�ساأن �سالمة 
الواقع، مت ك�سر �سل�سلة واحدة فقط  التوريد. يف  �سال�سل 
واأثرت يف �سوق الوقود. امل�سهد الإعالمي الغربي املدعوم 

مليء  لل�سركات  ال�سحفية  والبيانات  الدولة  باإعالنات 
باأفكار الكتفاء الذاتي من الوقود النووي، لكن هذا 

اأوروبا �سواء الآن  اأو  الكتفاء م�ستحيل يف الوليات املتحدة 
اأو يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة على الأقل. 

الرجوع اىل بداية الق�صم
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مراجعة العام 2022
كان عام 2022 حافاًل بالفعاليات اخلا�سة 
امل�سرية: فقد مت �سبُّ  النووية  بال�سناعة 

اخلر�سانة الأوىل لوحدتني من حمطة ال�سبعة 
امل�سرية  الوفود  �ساركت  بينما  النووية،  للطاقة 

القطاعية  يف جميع الجتماعات واملوؤمترات 
املقالة نظرة على  الرئي�سة. تلقي هذه 

الأحداث الأكرث حيويًة يف العام املا�سي.

ال�سبعة م�سروع 

امل�سريني على مدار  املنظمني  ا�ستمرت الت�سالت مع 
اأ�سدرت هيئة الرقابة النووية  العام. يف فرباير/ �سباط، 

لختيار  ت�سريًحا   )ENRRA( امل�سرية  والإ�سعاعية 
موقع بناء ملن�ساأة تخزين جاف - حيث �سيتم الحتفاظ 

بالوقود النووي امل�ستهلك املرتاكم على مدى 60 عاًما من 
بال�سبعة. النووية  الطاقة  توليد  عمر اخلدمة ملحطة 

اأبريل/ ني�سان، زار وفٌد رو�سي- م�سري موقع  يف منت�سف 
النائب  لوك�سني،  األيك�سي  اأع�سائها  وكان من بني  البناء. 

الأول للمدير العام لإدارة العمليات يف �سركة رو�ساتوم 
الوكيل، رئي�س  اإك�سبورت؛ واأجمد  اأتوم �سرتوي  ورئي�س 

الوفد  وتفّقد  النووية امل�سرية.  اإدارة هيئة املحطات  جمل�س 
البناء  و�ساحات  والثانية  الأوىل  للوحدتني  الأ�سا�س  حفر 

التح�سريية  الأعمال  وحمطات اخلر�سانة. كما مت عر�س 
اجلارية، مبا يف ذلك بناء مرافق البنية التحتية وامليناء 

والذي �سيح�سل على مكونات كبرية احلجم  البحري، 
النووية. الطاقة  الوزن ملحطة  وثقيلة 
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يف مايو/ اأيار، قام وفٌد م�سري برئا�سة اأجمد الوكيل، 
امل�سرية،  النووية  اإدارة هيئة املحطات  رئي�س جمل�س 
خالل  الرو�سية.  امليكانيكية  الهند�سة  م�سانع  بزيارة 

كولبينو  الت�سنيع يف  من�ساأة  ا�ست�سافت  العمل هذه،  زيارة 
النووية  الطاقة  ت�سنع معدات  والتي  )�سانت بطر�سربغ(، 

العمل  اإنتاج قطع  بدء  ل�سركة رو�ساتوم، حفاًل مبنا�سبة 
التي �سيتم حتويلها اإىل وعاء �سغط مفاعل الوحدة الأوىل 

ال�سبعة. يف حمطة 

اأ�سدرت هيئة الرقابة النووية  اأواخر يونيو/ حزيران،  يف 
الأوىل من  الوحدة  بناء  والإ�سعاعية امل�سرية ت�سريح 

يوليو/ متوز،   20 النووية. وبحلول  للطاقة  ال�سبعة  حمطة 
اأول �سب خر�ساين لقاعدة  اأقيمت مرا�سم احتفال لبدء 
ليخان�سيف يف  األيك�سي  الأوىل. وقد �سّرح  ال�سبعة  وحدة 

حلم  النووية  ال�صناعة  كانت  “لقد  البناء:  اإطالق  حفل 
ال�صعب امل�صري الأكرث من ن�صف قرن، لذلك تت�صرف 

رو�صاتوم يف حتويل هذا احللم اإىل حقيقة”.

اإزهورا الرو�سية  اأيلول، بداأت م�سانع  اأوائل �سبتمرب/  يف 
)جزء من رو�ساتوم( يف ت�سنيع مفاعل نووي للوحدة 

الأوىل من حمطة ال�سبعة النووية. يف 19 نوفمرب/ ت�سرين 
الثاين، يوم الطاقة النووية يف م�سر، مت �سب اخلر�سانة 

اأ�سدرت  الثانية من حمطة الطاقة النووية.  الأوىل للوحدة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بناء  امل�سرية رخ�سة  والإ�سعاعية  النووية  الرقابة  هيئة 
الثانية. وقد قال حممد �ساكر، وزير الكهرباء  الوحدة 
والطاقة املتجددة يف م�سر، يف حفل �سّب اخلر�سانة 
م�صتوى  الرو�صي  امل�صري  الفريق  “ُيظهر  الأوىل: 

عاٍل للغاية من االحرتاف وينجز االأعمال قبل املوعد 
املحدد”.

الب�سرية املوارد 

اأن  ال�سبعة على  ببناء  العقود اخلا�سة  تن�سُّ حزمة 
�ست�ساعد  بل  نووية فح�سب،  تبني حمطة  لن  رو�ساتوم 

العاملني. حيث بداأ تدريب  ا يف تدريب موظفيها  اأي�سً م�سر 
املوظفني يف �سبتمرب/ اأيلول من العام 2021، اإ�سافة اإىل 
عدة مئات من الطالب امل�سريني الذين يقومون، حالًيا، 

اأكادميية رو�ساتوم  بالدرا�سة يف فرع �سانت بطر�سربغ من 
التقنية. ومن املقرر اأن يكمل حوايل 1700 موظف 

درا�ساتهم بحلول دي�سمرب/ كانون الأول من العام 2028. 
تدريًبا عملًيا على جهاز حماكاة مثبت  �سينفذون  كما 

يف وحدات الطاقة اجلديدة يف حمطة لينينغراد للطاقة 
ا�ست�سافت جامعة  النووية. يف فرباير/ �سباط 2022، 

التطبيقية )جزء من احتاد جامعات  للفنون  توم�سك 
للخريجني  الثالث  الدبلوم  توزيع  رو�ساتوم( حفل  �سركة 

وهند�ستها  النووية  املحطات  ت�سميم  يف  املتخ�س�سني 
. وت�سغيلها

التجارية الأن�سطة 

اأ�سبوع  ا�ست�سافت دبي  الأول،  يناير/ كانون  يف منت�سف 
رو�ساتوم كجزء من اإك�سبو 2020. حيث حتّدث كبار 

املدراء يف ال�سركة النووية الرو�سية وزمالوؤهم من 
العربية املتحدة وم�سر وتركيا عن تطور الطاقة  الإمارات 

ناق�سوا،  اإفريقيا. وقد  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  النووية يف 
واأهمية حمطة  ال�سبعة  التحديد، معامل م�سروع  على وجه 

م�سر. لقت�ساد  النووية  الطاقة 

يف يونيو/ حزيران، �ساركت رو�ساتوم يف املعر�س واملوؤمتر 
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 Africa Health ExCon الطبي الإفريقي الأول
2022، الذي اأقيم يف القاهرة. وقد جمع احلدث 

اأكرث من  وفوًدا من  وال�سيدلة  ال�سحية  للرعاية  املخ�س�س 
100 دولة. حيث قّدمت �سركة رو�ساتوم جمموعًة وا�سعًة 

النووي. كما وّقعت �سركة رو�ساتوم  من منتجات الطب 
هيلث كري )جزء من رو�ساتوم( وجمموعة فاركو لالأدوية، 

الرائدة، مذكرة تعاون يف  الدوائية امل�سرية  ال�سركة 
املوؤمتر. حيث اتفق الطرفان على توحيد اجلهود يف تطوير 

اإ�سعاعية جديدة، واإجراء جتارب ما قبل ال�سريرية  اأدوية 
وت�سجيل منتجات جديدة يف م�سر ودول  وال�سريرية، 

وت�سويقها. اأخرى 

الثاين 2022 حدثني  كما �سهد �سهر نوفمرب/ ت�سرين 
اأتوم  مهمني يف �سناعة الطاقة النووية، الأول هو منتدى 
اإك�سبو 2022 الدويل والذي نظمته رو�ساتوم يف رو�سيا؛ 
 COP( والثاين هو موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ

ال�سيخ مب�سر. �سارك امل�سوؤولون امل�سريون  27( يف �سرم 
النووية  للطاقة  ال�سبعة  بينما كانت حمطة  اإك�سبو،  اأتوم  يف 

حمور نقا�س يف موؤمتر تغري املناخ حيث قدمت رو�ساتوم 
اخلا�س برناجمها 

املنتدى  القاهرة  ا�ست�سافت  الأول،  يف دي�سمرب/ كانون 
النووية  الطاقة  توليد  لآفاق  املخ�س�س  ال�ساد�س  العربي 
الرئي�سيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  وقد جمعت  املياه.  وحتلية 
النووية املدنية من م�سر  ال�سوق  الرائدة يف  وال�سركات 

املتحدة  العربية  والإمارات  وال�سودان  واملغرب  وتون�س 
اأخرى.  ال�سعودية ودول  العربية  واململكة  والعراق  ولبنان 

للمنتدى،  البالتيني  الراعي  بو�سفها  رو�ساتوم،  لعبت  وقد 
دوًرا ن�سًطا يف برنامج الأعمال واملعر�س. على وجه 
الفر�سة  رو�ساتوم  لزوار جناح  اأتيحت  اخل�سو�س، 

تفاعلي  مل�ساهدة منوذج  املعزز  الواقع  تطبيق  ل�ستخدام 
الت�سميم  الرو�سية  النووية  الطاقة  الأبعاد ملحطة  ثالثي 

.1200-VVER بتقنية  تتميز  التي 

الأول  الرئي�س  نائب  كورت�سجني،  األك�سندر  �سارك 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اأتوم �سرتوي  مل�سروعات بناء حمطة الطاقة النووية يف 
م�ساهمة  م�ستديرة حول  مناق�سة طاولة  اإك�سبورت، يف 

وقد  العربية.  للدول  امل�ستدامة  التنمية  النووية يف  الطاقة 
االقت�صادي  “اال�صتقرار  قائاًل:  كورت�سجني  ال�سيد  �سّرح 

والقدرة على التنبوؤ هما ما يجعل الطاقة النووية ال 
التنمية  ويلبي متطلبات  الطاقة  اأمن  وي�صمن  لها،  مثيل 
اأن  واأ�ساف  املناخي”.  الكربون والعمل  واإزالة  امل�صتدامة، 
20 مليون  اأكرث من  النووية �ستزود  حمطة ال�سبعة للطاقة 

ت�سغيلها  اإجمايل �سكان م�سر( عند  م�سري )19٪ من 
منخف�سة  الطاقة  م�سادر  ح�سة  و�ست�سل  بالكهرباء 

انبعاثات  بينما �ستنخف�س  اإىل ٪22،  البالد  الكربون يف 
اأك�سيد الكربون بن�سبة 7٪ من احلجم احلايل. ثاين 

اآفاق التعاون يف ال�ستخدامات الأخرى  كما ناق�س املنتدى 
نائب  فورونكوف،  األك�سندر  اأ�سار  النووية. حيث  للطاقة 

الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الرئي�س ومدير رو�ساتوم يف 
جمرد  من  بكثري  اأكرث  هي  “رو�صاتوم  اإفريقيا: 

وا�صعًة  اإننا نقّدم جمموعًة  النووية.  حمطات للطاقة 
لتحلية  النووية  التكنولوجيا  وحلول  منتجات  من 

الطب  البحر ومعاجلتها، وتطبيقات خمتلفة يف  مياه 
رّواًدا  التي نعترب فيها  والزراعة وال�صناعة، والنظائر 

اإننا �صعداء بتعزيز  على م�صتوى العامل، وما اإىل ذلك. 
اإفريقيا و�صنظل  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  التعاون مع دول 
ال�صلمية  اال�صتخدامات  منفتحني على احلوار حول هذه 

النووية وغريها”.  للطاقة 
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