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  لالتفاق المعقودإضافي بروتوآول
  ١٩٧٣يناير / آانون الثاني٣٠في 

  بين المملكة المغربية والوآالة الدولية للطاقة الذرية
 طار معاهدةإمن أجل تطبيق الضمانات في 

 ألسلحة النوويةعدم انتشار ا
 
 
  
  
ة  بين  ١٩٧٣يناير / آانون الثاني٣٠في  لالتفاق المعقود    ضافييرد نص البروتوآول اإل     -١ حكومة المملك

ة ة   المغربي لحة النووي شار األس دم انت دة ع ار معاه ي إط ضمانات ف ق ال ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي  ١ والوآال
ع األعضاء    مستنسخًا في مرفق هذه الوثيقة لكي يطلع عليه        ان   و . جمي افظين     آ رَّ     مجلس المح د أق البروتوآول  ق

 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢النمسا، في  بفي فييناالبروتوآول ع ـِّوقم ـُث .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦ في ضافياإل

سان  ٢١، بدأ نفاذ هذا البروتوآول في       ضافي من البروتوآول اإل   ١٧وبموجب المادة     -٢ ل   / ني ، ٢٠١١أبري
ار ي الت ن  أي ف ة م ه الوآال ـَّت في ذي تلق ةيخ ال ة المغربي ار المملك أن  إخط د ب ًا يفي ربًا مكتوب توفالمغ د اس  ى ق

 .المتطلبات القانونية والدستورية الالزمة لبدء النفاذ
  
 
  
  
  
  
  

  
  .INFCIRC/228 المذآور مستنسخًا في الوثيقة االتفاقرد ي  ١
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INFCIRC/228/Add.1 
 المرفق

 

   لالتفاق المعقودإضافيبروتوآول 
  ١٩٧٣يناير /ن الثاني آانو٣٠في 

   والوآالة الدولية للطاقة الذريةالمملكة المغربيةحكومة بين 
  طار معاهدةإمن أجل تطبيق الضمانات في 

  عدم انتشار األسلحة النووية
  
  
  
  

ة      لما آانت     ة المغربي ة المملك ي          (حكوم ا يل ي ستدعى فيم ة         ") المغرب "الت ة الذري ة للطاق ة الدولي ي  (والوآال الت
ضمانات في               ") الوآالة"ا يلي   ستدعى فيم  ق ال شار األسلحة          إطرفين في اتفاق معقود من أجل تطبي دة عدم انت طار معاه

  ؛١٩٧٥فبراير / شباط١٨بدأ نفاذه في ") اتفاق الضمانات"سيدعى فيما يلي (النووية 
  

طيد فعالية نظام  لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزيز عدم االنتشار النووي عن طريق تو         منهما دراآًاإو  
  ضمانات الوآالة وتحسين آفاءته؛

  
ي إلى أنه يجب على الوآالة أن تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة         إ شيرانيذ  إو   ة   إتجنب  : لى ما يل ة التنمي عاق

ام المتعلق      رام األحك سلمية، واحت ة ال شطة النووي ال األن ي مج دولي ف اون ال رب أو التع ة للمغ صادية والتكنولوجي ة االقت
ي                       ع االحتياطات الت اذ جمي راد، واتخ وق األف سارية وحق بالصحة واألمان والحماية المادية وغيرها من األحكام األمنية ال

  لى علمها؛إ تصلتكفل حماية األسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي 
  

سق مع هدف                   يتعين أن يظل تواتر وآثافة األنشطة        ولما آان    ى المت د الحد األدن ذا البروتوآول عن المبينة في ه
  توطيد فعالية ضمانات الوآالة وتحسين آفاءتها؛

  
  : اآلن على ما يلياتفقا المغرب والوآالة قد نإف  
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  العالقة بين البروتوآول واتفاق الضمانات

  ١المـــادة 

در              ذا البروتوآول بق ى ه ة               تنطبق أحكام اتفاق الضمانات عل ذا البروتوآول ومتوافق ام ه صلة بأحك ا تكون مت  م
  .ن أحكام هذا البروتوآول هي التي تنطبقإانات مع أحكام هذا البروتوآول، فوفي حالة تنازع أحكام اتفاق الضم. معها

  توفيــــــر المعلومــــــات

  ٢المـــادة 

  :عالن يحتوي على ما يليإزود المغرب الوآالة بي  -أ

ووي   البحوث اإلنمائيةألنشطة م  وصف عا   ‘١’   ود الن ي ال  المتعلقة بدورة الوق ى    الت ة  تنطوي عل واد نووي  م
ا أو     يوالمضطلع بها في أي بقعة والتي        د  – تولى المغرب تمويله ا، أو       – بالتحدي صها أو مراقبته  ترخي

  .المضطلع بها نيابة عنه؛ ومعلومات تحدد مكان تلك األنشطة

ا مع                  معلومات تحددها الوآا    ‘٢’   اءة، وُيتفق عليه ة أو الكف لة على أساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفعالي
ة     وفي    مرافقالمغرب، بشأن األنشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات، المضطلع بها في            اآن واقع أم

  .مواد نووية يشيع فيها استخدام خارج المرافق

ع وصف عام لكل مبنى مقام في آل           ‘٣’   ى           ، يتضمن    موق ات المبن ى ومحتوي ذا آانت   إأوجه استخدام المبن
  .للموقعويتضمن الوصف خريطة . تتضح من هذا الوصف محتوياته ال

ذا         ‘٤’   ق األول به ي المرف ددة ف شطة المح ي األن شارك ف ان ي ل مك ي آ ذة ف ات المنف م العملي وصف لحج
  .البروتوآول

و              ‘٥’   ز اليوراني اجم ومصانع ترآي ان من شغ          معلومات تحدد مك ا الت وم وحالته ز الثوري يلية م ومصانع ترآي
سبة للمغرب              نتاجية التقديرية السنوية واإل   نتاجوقدرتها اإل  اجم والمصانع بالن ك المن راهن لتل  السنوي ال

ة       . آكل اج ذآر المغرب اإل   ي وبناء على طلب الوآال ز              نت ه أو لمصنع ترآي نجم بعين راهن لم سنوي ال  ال
  .للمواد النووية حصر مفّصل إجراءمعلومات يستلزم تقديم تلك ال وال. بعينه

ثرائها لى الترآيب والنقاء المناسبين لصنع الوقود أو إل      إمعلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل          ‘٦’  
  : وذلك على النحو التالي نظيريًاإثراء

واد    )أ(     ك الم ات تل ة    –آمي ر نووي ة أو غي راض نووي ي أغ ستخدم ف ت ت واء آان ا  وترآي– س به
ل          ه مث ان في المغرب توجد في الكيميائي وأوجه استخدامها الفعلي أو المزمع، بالنسبة لكل مك

وم و                ة من اليوراني ان متري اً    /هذه المواد بكميات تتجاوز عشرة أطن اً  أو عشرين طن  من   متري
د،       ري واح ن مت ى ط د عل ات تزي ا آمي د به ي توج رى الت اآن األخ سبة لألم وم، وبالن الثوري

ا ف ل،  مجموعه رب آك ا يخص المغ ن    إيم ة م ان متري شرة أطن اوز ع ا يتج ان مجموعه ذا آ
 حصر   إجراءوال يستلزم تقديم هذه المعلومات      .  من الثوريوم   مترياً اليورانيوم أو عشرين طناً   

  ؛ للمواد النوويةمفصل
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واد    )ب(     ك الم ارج المغرب لتل صدير خ ة ت ل عملي ات آ صًا –آمي ر خصي ن أجل أغراض غي  م
  :والترآيب الكيميائي لتلك المواد ووجهتها، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي – نووية

ان          )١(       عشرة أطنان مترية من اليورانيوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل العام عشرة أطن
ى  إمترية بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج المغرب من اليورانيوم المصدر            ل

  ة آل منها عن عشرة أطنان مترية؛نفس الدولة والتي تقل آمي

اً  عشرين طناً   )٢(       اً                    متري ام عشرين طن ا مجموعه يتجاوز خالل الع وم، أو م   من الثوري
وم المصدر       بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة      متريًا ى  إخارج المغرب من الثوري ل

  ؛ متريًانفس الدولة والتي تقل آمية آل منها عن عشرين طنًا

  من أجل أغراض غير نوويةخصيصًا – آل عملية استيراد داخل المغرب لتلك المواد آميات  )ج(    
ع،      – ي أو المزم تخدامها الفعل ه اس راهن وأوج ا ال واد ومكانه ك الم ائي لتل ب الكيمي  والترآي

  :عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي

ان   عشرة أطنان مترية من اليورانيوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل ال       )١(       عام عشرة أطن
ا                      ة آل منه ل آمي ي تق ة داخل المغرب والت مترية بالنسبة لعمليات استيراد اليورانيوم المتتابع

  عن عشرة أطنان مترية؛

اً  عشرين طناً   )٢(       اً                    متري ام عشرين طن ا مجموعه يتجاوز خالل الع وم، أو م   من الثوري
ا عن           بالنسبة لعمليات استيراد الثوريوم المتتابعة داخ      متريًا ل المغرب والتي تقل آمية آل منه

  ؛ متريًاعشرين طنًا

ًا     تخداماً علم تخدامها اس زم اس واد المعت ذه الم ل ه ات عن مث ديم معلوم شترط تق ه ال ي ووي،  بأن ر ن  غي
  .بمجرد بلوغها شكل استخدامها النهائي غير النووي

ات        )أ(  ‘٧’   شأن آمي ة   معلومات ب واد النووي ضمانا      الم اة من ال ادة   ت بمقتضى     المعف اق     ٣٧الم  من اتف
   وبشأن أوجه استخدامها وأماآنها؛،الضمانات

سبة           ) قد تأخذ شكل تقديرات   (معلومات    )ب(     ان بالن واد  بشأن الكميات واالستخدامات في آل مك للم
ادة   المعفاة من الضمانات بمقتضى     النووية ضمانات   ) ب (٣٦الم اق ال م تأخذ    من اتف ا ل  ولكنه

ذآورة في              بعد شكل االستخدا   ات الم م النهائي غير النووي، عندما تكون بكميات تتجاوز الكمي
واد   حصر مفصل   إجراءوال يستلزم تقديم هذه المعلومات .  من اتفاق الضمانات  ٣٧المادة   للم
 .النووية

ة اإل   ةضافي ومات بشأن المكان أو المعالجة اإل    معل  ‘٨’   ات المتوسطة أو القوي ى    شعاع  للنفاي وي عل ي تحت  الت
راء يورانيوم شديد اإل   بلوتونيوم أو    وم   ث ضمانات بمقتضى         ٢٣٣- أو يوراني ا ال ي رفعت عنه ادة   والت الم

ضمانات١١ اق ال ن اتف ذ.  م ارة وألغراض ه إن عب رة ف ة اإل"ه الفق ات " ةضافيالمعالج شمل عملي ال ت
ى فصل العناصر، من              ضافية النفايات أو عمليات تكييفها اإل      تعبئ إعادة ة عل ر المنطوي أجل خزن     غي

  .النفايات أو التخلص منها



 

4 

ك               األنواع المحددة معلومات بشأن     ‘٩’   اني، وذل  من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الث
  :على النحو التالي

واد              )أ(     دات والم ك المع ان      : بالنسبة لكل عملية تصدير خارج المغرب لتل ا، ومك ا، وآمياته هويته
  ي الدولة المتلقية، وتاريخ التصدير أو تاريخ التصدير المتوقع حسب االقتضاء؛استخدامها المزمع ف

د    )ب(     ة، تأآي ه الوآال دد تقدم ب مح ى طل اء عل ستوردة،  يبن ة م اره دول رب، باعتب وفره المغ
  .المغربلى إ تصدير مثل هذه المعدات والمواد لى الوآالة بشأنإلمعلومات التي تقدمها دولة أخرى ل

أنشطة بما في ذلك    (خطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيما يخص تطوير دورة الوقود النووي             ال  ‘١٠’  
ة  وث اإلنمائي ة البح ووي    المزمع ود الن دورة الوق ة ب ي     ) المتعلق ة ف سلطات المالئم دها ال دما تعتم عن

  .المغرب

  : المغرب آل جهد معقول من أجل تزويد الوآالة بالمعلومات التاليةيبذل  -ب

ووي  البحوث اإلنمائيةألنشطة وصف عام     ‘١’   ود الن ى     المتعلقة بدورة الوق ي ال تنطوي عل ة   الت واد نووي  م
اإل د ب ى وجه التحدي ادة وثراءوتتصل عل ووي أو معالجةإع ود الن ات المتوسطة أو  معالجة الوق  النفاي

وم أو          شعاعالقوية اإل  ى بلوتوني وي عل ـد اإل     التي تحت وم شدي راء يوراني وم   أو ث ، المضطلع   ٢٣٣- يوراني
 ترخيصها أو مراقبتها، – بالتحديد –تولى تمويلها أو يبها في أي بقعة داخل المغرب ولكن المغرب ال    

رة ف       . ؛ ومعلومات تحدد مكان تلك األنشطة     عنهأو المضطلع بها نيابة      ذه الفق ن مصطلح   إوألغراض ه
ة" ة اإل "معالج طة أو القوي ات المتوس عاع النفاي شمل ش ات  ال ي ادةعملي ات  إع ات أو عملي ة النفاي  تعبئ

  .تكييفها غير المنطوية على فصل العناصر، من أجل خزن النفايات أو التخلص منها

اآن      ‘٢’   ي أم ذ ف ي تنف شطة، الت ك األن ضطلع بتل ذي ي ان ال شخص أو الكي ة ال شطة وهوي ام لألن وصف ع
اً    ، والتي ترى الوآالة أنها ربما آا      موقعتحددها الوآالة خارج     اً  نت مرتبطة ارتباط ك      وظيفي شطة ذل  بأن

ة         . الموقع شاور مع       . ويخضع توفير هذه المعلومات لطلب محدد من جانب الوآال دم المعلومات بالت وتق
  .الوآالة وفي توقيت سريع

ا يكون      م ألي معلومات قدّ    أو توضيحاً  سهابًاإقدم المغرب   يبناء على طلب الوآالة       -ج در م ها بموجب هذه المادة، بق
  .ذلك ذا صلة بأغراض الضمانات

  ٣المـــادة 

ة أ    ي  -أ رات الفرعي ي الفق ددة ف ات المح ة المعلوم رب للوآال دم المغ ‘ ٧’أ و) أ(‘٦’أ و‘ ٥’أ و‘ ٤’أ و‘ ٣’أ و‘ ١’ق
  . من بدء نفاذ هذا البروتوآول يومًا١٨٠ في غضون ٢من المادة ‘ ١’ والفقرة الفرعية ب٢من المادة ‘ ١٠’أ و

تيفاءات للمعلومات المشار           / أيار ١٥غرب للوآالة، بحلول    قدم الم ي  -ب رة أ أعاله     إمايو من آل عام، اس ا في الفق ليه
سابق               إو. عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة       ى المعلومات ال ذا لم تكن هناك أي تغيرات قد طرأت عل

  .تقديمها، أوضح المغرب ذلك
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ـن أ                /يار أ ١٥قدم المغرب للوآالة، بحلول     ي  -ج رتين الفرعيتي ام، المعلومات المحددة في الفق ) ب(‘٦’مايو من آل ع
  . عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة٢من المادة ) ج( و

ة أ         ي  -د رة الفرعي ة شهور المعلومات المحددة في الفق ادة   ) أ(‘٩’قدم المغرب للوآالة آل ثالث ذه   . ٢من الم دم ه وتق
  . من تاريخ انتهاء فترة الثالثة شهورتين يومًاالمعلومات في غضون س

ة أ       ي  -هـ رة الفرعي ة المعلومات المحددة في الفق دم المغرب للوآال ادة   ‘ ٨’ق ل  ٢من الم اً ١٨٠ قب  أي إجراء من   يوم
ان عن         / أيار ١٥قدم بحلول   ية، آما   إضافيمعالجة   ي تطرأ في المك مايو من آل عام معلومات عن التغييرات الت
  .ي تغطي السنة التقويمية السابقةالفترة الت

  .٢من المادة ‘ ٢’تفق المغرب والوآالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أي  -و

ادة  ) ب(‘٩’قدم المغرب للوآالة المعلومات المذآورة في الفقرة الفرعية أ ي  -ز اً    ٢من الم  من   في غضون ستين يوم
  .آالةالطلب المقدم من الو

  المعاينة التكميلية

  ٤المـــادة 

  : من هذا البروتوآول٥طار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة إات التالية في جراءتطبق اإل  

ادة   إلى التحقق من المعلومات المشار إ  أو تلقائياً ال تسعى الوآالة آلياً     -أ ة     ٢ليها في الم ة معاين ؛ ولكن يكون للوآال
 :ما يلي

شار   ‘١’   ان م ة أإأي مك رة الفرعي ي الفق ه ف ة أ‘ ١’لي رة الفرعي ادة ‘ ٢’أو الفق ى أساس ٥من الم ك عل ؛ وذل
   أو أنشطة نووية غير معلنة؛مواد نوويةانتقائي من أجل التأآد من عدم وجود أي 

ادة               إأي مكان مشار      ‘٢’   ة ج من الم ك من أجل      ٥ليه في الفقرة الفرعية ب أو الفقرة الفرعي حسم أي  ، وذل
ق         ٢تساؤل يتعلق بصحة واآتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة           أو من أجل حسم أي تضارب يتعل

  بتلك المعلومات؛

، وذلك بالقدر الالزم للوآالة من أجل أن تؤآــد ٥من المادة ‘ ٣’ليه في الفقرة الفرعية أإأي مكان مشار   ‘٣’  
ع خارج      أو   لمرفقخراج من الخدمة     اإل  إعالن المغرب بشأن حالة    – اناتألغراض الضم  – مكان واق

  .مواد نووية آان يشيع فيه استخدام المرافق

ة            ‘١’  -ب رة الفرعي ا في الفق ة المغرب     ‘ ٢’باستثناء الحالة المنصوص عليه اه تعطي الوآال سبقاً ًاإخطار أدن   م
   ساعة على األقل؛ ٢٤بالمعاينة قبل 

ي    ‘٢’   ان ف ة أي مك علمعاين ا موق ًااق – م ات   تران صميمية أو بالعملي ات الت ن المعلوم ق م ارات التحق  بزي
ذا طلبت الوآالة إ المسبق، خطار تكون مدة اإل– الموقعالتفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك   

  .ن تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائيةأذلك، ساعتين على األقل، ولكن يجوز 
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  .، ويحدد أسباب المعاينة واألنشطة الالزم تنفيذها أثناء تلك المعاينةًا المسبق مكتوبخطاريكون اإل  -ج

ساؤل أو            -د ذا الت سم ه سير ح يح وتي ة توض رب فرص ة المغ ي الوآال ضارب تعط ساؤل أو ت ود ت ة وج ي حال ف
ديم طلب إل      و. التضارب  ل تق ذه الفرصة قب أخير        معاجراءتعطى ه ة أن ت ر الوآال م ت ا ل ة، م ة إجراء ين  المعاين

ه        سيخ ساؤل أو           . ل بالغرض الذي التمست من أجل شأن الت تنتاجات ب ة أي اس ستخلص الوآال ى أي حال ال ت وعل
  . المغرب هذه الفرصةإعطاءالتضارب لحين 

  .وافق المغرب على غير ذلكيال أثناء ساعات العمل العادية ما لم إال تجرى المعاينة   -هـ

ك            يحق للمغرب أن يرافق ممثلو المغرب مفتشي ال         -و ؤدي ذل ة، شريطة أال ي ه من معاين ى  إوآالة أثناء ما يجرون ل
  .عاقتهم عن ذلك على نحو آخرإتأخر المفتشين عن االضطالع بوظائفهم أو 

  ٥المـــادة 

  :المغرب للوآالة معاينة ما يلي وفري  

  ؛ ماموقعأي موضع في   ‘١’  -أ

  ؛٢من المادة ‘ ٨’لى أإ ‘٥’حدده المغرب بموجب الفقرات الفرعية من أيأي مكان   ‘٢’  

ة أي   ‘٣’   ن الخدم رج م ق أخ ة   ، أو أي مرف ن الخدم رج م ق أخ ارج المراف ع خ ان واق ه  مك شيع في ان ي  آ
  .مواد نوويةستخدام ا

ة أ       -ب رة الفرعي ب الفق رب بموج دده المغ ان ح ة أ ‘ ١’أي مك رة الفرعي ة أ ‘ ٤’أو الفق رة الفرعي أو ) ب(‘٩’أو الفق
بذل المغرب، إذا   يأعاله؛ شريطة أن    ‘ ١’ليها في الفقرة الفرعية أ    إماآن المشار   ف األ ، خال ٢ب من المادة     الفقرة

  . وفر مثل هذه المعاينة، آل جهد معقول لتلبية متطلبات الوآالة بوسائل أخرى ودون تأخيريعجز عن أن 

ة     من أجل    ليها في الفقرتين أ و ب أعاله،        إأي مكان آخر تحدده الوآالة، خالف األماآن المشار           -ج ات بيئي أخذ عين
ه     ان بعين ذل المغرب، إذا عجز عن أن           ي؛ شريطة أن     من مك ة              ي ب ول لتلبي د معق ة، آل جه ذه المعاين ل ه وفر مث

  .متطلبات الوآالة في أماآن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير

  ٦المـــادة 

  :، أن تضطلع باألنشطة التالية٥يجوز للوآالة، عند تنفيذ المادة   

ًا  -أ ة وفق سبة للمعاين ة أبالن رة الفرعي ادة ‘ ٣’أو أ‘ ١’ للفق ن الم راء: ٥م ة؛  إج ات بيئي ع عين صرية، وجم ة ب  مراقب
ة       –ات وقياسها؛ وترآيب أختام وغيرها      شعاعواستخدام أجهزة الكشف عن اإل     ات الفرعي  مما تنص عليه الترتيب

ى جدواها من             من أجهزة بيان وآشف حاالت التالعب؛ وتنفيذ تدابير موضوعية            – ة عل أخرى برهنت التجرب
شاورات       ") المجلس"الذي سيدعى فيما يلي     (الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين       على استخدامها وأعقبت م

  .بين الوآالة والمغرب
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اً      -ب ة وفق ة أ     بالنسبة للمعاين رة الفرعي ادة     ‘ ٢’ للفق ردات         إجراء : ٥من الم ة بصرية، وعد مف ة   مراقب واد النووي ؛ الم
راءو ن اإل     إج شف ع زة الك تخدام أجه ف؛ واس ر متل و غي ى نح ات عل ذ عين ة وأخ ر متلف ات غي عاع قياس ات ش

دابير                          ذ ت ة؛ وتنفي ات بيئي ا؛ وجمع عين شئها وترتيبه واد ومن ات الم صلة بكمي سجالت ذات ال وقياسها؛ وفحص ال
ق المجلس ع        ة وواف ة التقني ى جدواها من الناحي ة عل ى استخدامها وأعقبت  موضوعية أخرى برهنت التجرب ل

  .مشاورات بين الوآالة والمغرب

ًا  -ج ة وفق سبة للمعاين ادة بالن ن الم رة ب م راء: ٥ للفق ات بي إج ع عين صرية؛ وجم ة ب زة  مراقب تخدام أجه ة؛ واس ئي
ن اإل شف ع عاعالك جالت اإلش ص س ها؛ وفح اجات وقياس دابير نت ذ ت ضمانات؛ وتنفي صلة بال شحن المت  وال

ـت                   موضوعية أخرى برهنت   ى استخدامها وأعقبـــ ة ووافق المجلس عل ة التقني  التجربة على جدواها من الناحي
  .مشــــاورات بيـــن الوآالـــة والمغرب

ادة       بالنسبة للمعاينة وفقاً    -د ساؤل أو           : ٥ للفقرة ج من الم ائج عن حسم الت ة عجز النت ة؛ وفي حال ات بيئي ع عين جم
ادة  التضارب في المكان الذي حددته الوآال   ذا       ٥ة بموجب الفقرة ج من الم ستخدم في ه ة أن ت ه يجوز للوآال  فإن

ذ       شعاعالمكان أجهزة المراقبة البصرية وأجهزة الكشف عن اإل        ين         –ات وقياسها، وأن تنف ه ب حسب المتفق علي
  . تدابير موضوعية أخرى– المغرب والوآالة

  ٧المـــادة 

ذا البروتوآول         إجراءب ترتيبات تكفل    بناء على طلب المغرب، تتخذ الوآالة والمغر        -أ  معاينة محكومة بموجب ه
ان أو                   ق باألم ات تتعل اء بمتطلب من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق باالنتشار، أو من أجل الوف

ة،  ة المادي اتالحماي ة المعلوم ن أجل حماي ة أوأو م ة الفكري شمولة بالملكي ة الم ة التجاري ن الناحي  . الحساسة م
ي         ان المعن وهــــذه الترتيبـــات ال تمنع الوآالة من تنفيذ األنشطة الالزمة لتوفير تأآيدات موثوقة بشأن خلو المك

ال المعلومات                     مواد نووية من أي    ق بصحة واآتم ساؤل يتعل ك حسم أي ت  وأنشطة نووية غير معلنة، بما في ذل
  .لومات، أو أي تضارب يتعلق بتلك المع٢ليها في المادة إالمشار 

ة في         ٢ليها في المادة    إ المعلومات المشار    هيجوز للمغرب، عند تقديم     -ب ع ، إبالغ الوآالة بالمواضع القائم  أو  الموق
  .المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة

ة        –يجوز للمغرب     -ج أ  أن   – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزم ساقاً       إ يلج ة ات ة المحكوم ى المعاين ام    مع  ل  أحك
  .الفقرة أ أعاله

  ٨المـــادة 

ة       يليس في هذا البروتوآول ما يمنع المغرب من أن             ى الوآال اآن أخرى باإل   إجراء عرض عل ة ألم ضافة   معاين
ادتين  إلى األماآن المشار   إ ين         ي، أو من أن  ٩ و ٥ليها في الم ان مع شطة تحقق في مك ة االضطالع بأن . طلب من الوآال

  . لمثل هذا الطلب– دون تأخير – معقول لالستجابة وتبذل الوآالة آل جهد

  ٩المـــادة 

؛ شريطة   أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة     وفر المغرب للوآالة معاينة األماآن التي تحددها الوآالة من أجل           ي  
رب يأن  ذل المغ ن أن  –ب ز ع ة يإذا عج ذه المعاين ل ه ي    – وفر مث ة ف ات الوآال ة متطلب ول لتلبي د معق ل جه اآن  آ أم
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ى استخدام                       . بديلـــــة د وافق عل ا يكون المجلس ق ة     وال تلتمس الوآالة مثل هذه المعاينة إال بعد م ات البيئي  من  أخذ العين
  .ية المتعلقة بذلك، وبعد مشاورات بين الوآالة والمغربجرائ وعلى الترتيبات اإلمناطق شاسعة

  ١٠المـــادة 

  :تقوم الوآالة بإبالغ المغرب بما يلي  

األنشطة المنفذة بموجب هذا البروتوآول، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت                    -أ
  . من تاريخ تنفيذ الوآالة لتلك األنشطةليها، وذلك في غضون ستين يومًاإالوآالة انتباه المغرب 

ة انتباه المغرب إليها، وذلك في أقرب وقت نتائج األنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوآال           -ب
  . الوآالة من النتائجـُّت من تاريخ َتثبضون ثالثين يومًاممكن لكن على أي حال في غ

  .وتقدم هذه االستنتاجات سنويًا. االستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار هذا البروتوآول  -ج

  تسمية مفتشي الوآالــــــــة

  ١١ـــادة الم

ة              إخطاريتولى المدير العام      ‘١’  -أ أي موظف من موظفي الوآال تعانة ب ى االس ة المجلس عل  المغرب بموافق
ق   خطار في غضون ثالثة شهور من استالمه اإل         –قم المغرب   يوما لم   .  للضمانات للعمل مفتشاً   المتعل

تش   إ في المغرب، ف     مفتشًا بإعالم المدير العام برفضه أن يكون هذا الموظف          – بموافقة المجلس  ن المف
   المغرب بشأنه على هذا النحو، يعتبر مسمى للتفتيش في المغرب؛إخطارالذي تم 

وراً       ‘٢’   ام ف ه لطلب    يبادر المدير الع ه ، استجابة من سحب       يقدم إبالغ المغرب ب ه، ب ادرة من  المغرب أو بمب
  . في المغربتسمية أي موظف مفتشًا

ة لإل   يفترض بعد سبعة أيام من     -ب اريخ إرسال الوآال د المسجل       إ المشار  خطار  ت رة أ أعاله بالبري ه في الفق ى  إلي ل
  .خطارالمغرب أن المغرب قد تسلم اإل

  التأشيـــــرات

  ١٢المـــادة 

تش المسمى المحدد في                      ي   منح المغرب في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة، المف
دخول    الطلب ما هو مناسب من       ور    /الخروج و  /تأشيرات متعددة مرات ال ضاء    –أو العب د االقت تش من       – عن ين المف  لتمك

ه         ى             . دخول أراضي المغرب والبقاء فيها لغرض االضطالع بمهام دة سنة عل ا صالحة لم تم طلبه وتكون أي تأشيرات ي
  .األقل ويتم تجديدها، حسب االقتضاء، لتغطي مدة تسمية المفتش في المغرب
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  ات الفرعيـــــــةالترتيب

  ١٣المـــادة 

لى ضرورة أن تحدَّد في ترتيبات فرعية آيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها      إشير المغرب أو الوآالة     يحيثما    -أ
دء     تفق المغرب والوآالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً          يفي هذا البروتوآول،      من تاريخ ب
اً       نفاذ هذا البروتوآول؛   سعين يوم اريخ اإلشارة         أو في غضون ت ة إذا           إ من ت ات الفرعي ذه الترتيب ى ضرورة ه ل

  .صدرت تلك اإلشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول

ة    -ب ق للوآال ة     –يح ة الزم ات فرعي اذ أي ترتيب دء نف ين ب ذا     – لح ي ه ا ف صوص عليه دابير المن ق الت  أن تطب
  .البروتوآول

  نظم االتصــــاالت

  ١٤المـــادة 

شي   ي  -أ ين مفت صاالت ب ذه االت ة ه ل حماي مية وتكف رة لألغراض الرس صاالت ح ة ات ة بإقام سمح المغرب للوآال
دها              /الوآالة في المغرب ومقر الوآالة الرئيسي و       ي تول ك إرسال المعلومات الت ا في ذل ة، بم ا اإلقليمي أو مكاتبه

 إرساًال غير آلي –  وغيابيًا حضوريًا إرساًال– التابعة للوآالة –أو المراقبة أو أجهزة القياس /أجهزة االحتواء و
صعيد              – بالتشاور مع المغرب   –ويحق للوآالة أن تنتفـــع     . وآلي ى ال ة عل  من نظم االتصاالت المباشرة المقام

ستخدمة في المغرب                    ر الم . الدولي، بما فيها نظم األقمار االصطناعية وغيرها من أشكال االتصال عن بعد، غي
ا يخص إرسال                             رة فيم ذه الفق ذ ه ة تفاصيل تنفي ات الفرعي وبناء على طلب المغرب أو الوآالة تحدد في الترتيب

اس      /المعلومات التي تولدها أجهزة االحتواء و      ة    –أو المراقبة وأجهزة القي ة للوآال   أو  حضورياً   إرساالً  – التابع
  . إرساًال غير آلي وآلي– غيابيًا

رة أ أعاله، الحاجة                  تراعى حق المراعاة    -ب ، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفق
ي           المشمولة بالملكية الفكرية  لى حماية المعلومات    إ  أو الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات التصميمية الت
  .عتبرها المغرب ذات حساسية خاصةي

  حمايـة المعلومـات السريـــــــة

  ١٥ادة المـــ

ر                  صارماً تطبق الوآالة نظاماً    -أ صناعية وغي ة وال ة والتكنولوجي شاء األسرار التجاري  يكفل الحماية الفعالة ضد إف
اء        إ يصللى علمها، بما في ذلك ما       إ تصلذلك من المعلومات السرية التي       لى علمها من مثل هذه المعلومات أثن

  .تنفيذ هذا البروتوآول

  : تتعلق بما يلي أحكامًا– فيما يتضمن –ليه في الفقرة أ أعاله إر يتضمن النظام المشا  -ب

  المبادئ العامة والتدابير المرتبطة بها للتعامل مع المعلومات السرية؛  ‘١’  

  شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية؛  ‘٢’  
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  .ءات انتهاآهاات التي تتخذ في حاالت انتهاك السرية أو ادعاجراءاإل  ‘٣’  

  .ليه في الفقرة أ أعاله ويستعرضه بصفة دوريةإيوافق المجلس على النظام المشار   -ج

  المرفقــــان

  ١٦المـــادة 

رفقين، ف     .  ال يتجزأ منه   يشكل مرفقا هذا البروتوآول جزءاً      -أ ديل الم دا أغراض تع ة  إوفيما ع " بروتوآول "ن آلم
  . تعني البروتوآول والمرفقين معًاعلى النحو المستخدمة به في هذا الصك

شئه المجلس                 –يجوز للمجلس     -ب وح العضوية ين راء عامل مفت ة     – بناء على مشورة يسديها فريق خب ديل قائم  تع
اني      ديل من    . األنشطة المحددة في المرفق األول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الث سري أي تع وي

  . اعتماد المجلس لههذا القبيل بعد أربعة شهور من

  بدء النفـاذ

  ١٧المـــادة 

ة من المغرب              يبدأ نفاذ هذا البروتوآول     -أ ه الوآال اً  ًاإخطار في التاريخ الذي تتلقى في د          مكتوب أن المغرب ق د ب  يفي
  .أو الدستورية الالزمة لبدء النفاذ/ المتطلبات القانونية وىاستوف

دء        -ب سبق ب اريخ ي ول، أن   يجوز للمغرب، في أي ت ذا البروتوآ اذ ه ه س  ينف ن أن اً  يعل ذا البروتوآول تطبيق  طبق ه
  .مؤقتًا

وراً      -ج أي              إ ب  يبادر المدير العام ف ة ب دول األعضاء في الوآال ع ال ذا البروتوآول        إبالغ جمي ق ه ق بتطبي عالن يتعل
  .، وببدء نفاذ هذا البروتوآول مؤقتًاتطبيقًا

  التعاريـــــف

 ١٨المـــادة 

  : البروتوآوللغرض هذا  

أي جانب              المتعلقة بدورة الوقود النووي    البحوث اإلنمائية أنشطة    -أ د ب   تعني األنشطة التي ترتبط على وجه التحدي
  : لعمليات أو نظم يتعلق بأي بند من البنود التاليةإنمائي

  تحويل المواد النووية،  -    

   المواد النووية،إثراء  -    

  صنع الوقود النووي،  -    

  المفاعالت،  -    
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  المرافق الحرجة،  -    

   معالجة الوقود النووي،إعادة  -    

وم أو           شعاع معالجة النفايات المتوسطة أو القوية اإل       -     ى بلوتوني وي عل ي تحت وم شديد     الت يوراني
راءاإل ومث شمل  (٢٣٣- أو يوراني ادةوال ت صل  إع ه ف تم في ذي ال ي ف ال ة، أو التكيي  التعبئ

  ،)ين أو التخلصالعناصر، ألغراض التخز

تطبيقات ب التي تتصل البحوث اإلنمائيةلكنها ال تشمل األنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية النظرية أو األساسية أو          
ة وتحسين            ار الصحية والبيئي ة، واآلث ة والزراعي ة والهيدرولوجي النظائر المشعة في الصناعة والتطبيقات الطبي

  .الصيانة

ا                يعني المنط  الموقـــع  -ب ق، بم واء مرف صلة من أجل احت قة التي حددها المغرب في المعلومات التصميمية ذات ال
واد                   ه استخدام م شيع في في ذلك المرافق المغلقة، وفي المعلومات ذات الصلة بشأن مكان واقع خارج المرافق ي

ا استخدا                  شيع فيه ان ي ة      نووية، بما في ذلك األماآن المغلقة الواقعة خارج المرافق التي آ واد نووي ويقتصر  (م م
ل أو   ق بالتحوي شطة تتعل ا االضطالع بأن تم فيه ان ي ي آ اخنة أو الت ا س ا خالي د به ي توج اآن الت ى األم ك عل ذل

راءاإل ود أو  ث نع الوق ادة أو ص هإع ان،       ).  معالجت ق أو المك ع المرف اورة م شآت المتج ع المن شمل جمي ا ي آم
شمل   ية ت دمات أساس تعمال خ ديم أو اس ة بتق يالمرتبط ا يل واد   :  م ة الم ي معالج ستخدمة ف ساخنة الم ا ال الخالي

ة           اني المقترن ا؛ والمب تخلص منه ات وال المشععة التي ال تحتوي على مواد نووية؛ ومنشآت معالجة وخزن النفاي
  . أعاله٢من المادة ‘ ٤’بأنشطة معينة حددها المغرب بموجب الفقرة الفرعية أ

م   -ج ذي ت ق ال ةإالمرف ن الخدم ه م م  المك أو ،خراج ذي ت ق ال ارج المراف ع خ ةإان الواق ن الخدم ه م ي خراج ، يعن
ة أو         المنشأة، أو  ة الستخدامها بحيث                إ المكان، التي تم فيها إزال دات الالزم ة والمع بطال مفعول الهياآل المتبقي

ة أو معا    واد النووي ة الم ي مناول تعمالها ف ن اس ن الممك د م م يع ث ل زن وبحي ي الخ تعمالها ف ذر اس ا أو يتع لجته
 .استخدامها

ات                 المكان المغلق الواقع خارج المرافق      ، أو المرفق المغلق   -د ا العملي ي أوقفت فيه ان، الت شأة، أو المك ي المن ، يعن
  .خراجها من الخدمةإوأزيلت منها المواد النووية لكن لم يتم 

  .٢٣٥-ئة أو أآثر من نظيــر اليورانيوم في الما٢٠ يعني اليورانيوم الذي يحتوي على ثراءاليورانيوم الشديد اإل  -هـ

ة  أخذ عينات بيئية من مكان بعينه   -و ثالً ( يعني جمع عينات بيئي ة والمسحات      م ات والترب اء والنب واء والم )  من اله
تنتاجات                      ى الخروج باس ة عل ساعدة الوآال ه مباشرة، بغرض م من مكان حددته الوآالة، ومن البقعة المجاورة ل

  .ن المحدد من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنةبشأن خلو هذا المكا

)  من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحاتمثًال(يعني جمع عينات بيئية  أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة  -ز
 شاسعة   من مجموعة أماآن حددتها الوآالة، بغرض مساعدة الوآالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو منطقة             

  .من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة

ادة العشرين                    المواد النووية   -ح وارد في الم  تعني أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف ال
ام األساسي ات . من النظ ات أو مخلف ى الخام ق عل ه ينطب ار أن ى اعتب ادة المصدرية عل سر مصطلح الم وال يف
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اتال اذ   . خام دء نف د ب ة، بع ام األساسي للوآال ن النظ شرين م ادة الع ذه المجلس بموجب الم رار يتخ ذا وأي ق ه
سري           إالبروتوآول، بحيث يضيف مادة      ـة، ال ي شطارية خاصـــ ادة ان ادة مصدرية أو م ر م ي تعتب واد الت لى الم

  .قبله المغربيال عندما إبموجب هذا البروتوآول 

  : يعنيالمرفق  -ط

صنع     ‘١’   ل، أو م صنع تحوي ًا، أو م ًا حرج اعًال، أو مرفق اجمف صنع إنت ادة، أو م صنعًا إع ة، أو م  معالج
  لفصل النظائر، أو منشأة خزن مستقل؛

  .أو أي مكان يشيع فيه استخدام مواد نووية بكميات تزيد على آيلو جرام فعال  ‘٢’  

ات           ال تمثل مرفقاً   يعني أي منشأة، أو مكان،       المكان الواقع خارج المرافق     -ي ة بكمي واد نووي ، يشيع فيها استخدام م
  .تبلغ آيلوجرامًا فعاًال أو أقل
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اللغ    من،  ٢٠٠٤ من سنة    سبتمبر/في اليوم الثاني والعشرين من شهر أيلول       فيينا في   تحرر   سختين ب ة    ن تين العربي
  .والفرنسية، علمًا بأن النصين متساويان في الحجية

  

  

  : للطاقة الذرية الوآالة الدوليةعن            :غربيةالمملكة الم حكومة عن

  

  

  

  )توقيع(                  )توقيع(
  محمد البرادعي                محمد بوطالب

  المدير العام              وزير الطاقة والمعادن

  



 

 

  المرفق األول

  ٢من المادة ‘ ٤’قائمة األنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ

  من البروتوآول

  .الجزء الدَّوار من الطاردات المرآزية أو تجميع الطاردات المرآزية الغازيةتصنيع أنابيب   ‘١’

ة   اردات المرآزي ن الط دَّوار م ب الجزء ال رة  أنابي ي الفق وارد وصفها ف دران ال ة الج ي االسطوانات الرقيق  تعن
  .من المرفق الثاني) ب(١-١-٥الفرعية 

ة       التمهيديةوصفها في الملحوظة    دات الوارد    تعني الطار  الطاردات المرآزية الغازية     رة الفرعي  ١-٥ السابقة للفق
  .من المرفق الثاني

  .تصنيع الحواجز االنتشارية  ‘٢’

ة            الحواجز االنتشارية    من المرفق   ) أ(١-٣-٥ تعني المرشحات المسامية الرقيقة الوارد وصفها في الفقرة الفرعي
  . الثاني

  .ليزرتصنيع أو تجميع النظم المعتمدة على ال  ‘٣’

ة           النظم المعتمدة على الليزر      رة الفرعي وارد وصفها في الفق ردات ال ى المف  من  ٧-٥ تعني النظم التي تشتمل عل
  .المرفق الثاني

  .تصنيع أو تجميع أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية  ‘٤’

اني    ١-٩-٥ تعني المفردات المشار إليها في الفقرة الفرعية   أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية       من المرفق الث
  .من المرفق الثاني) أ(١-٩-٥والتي تحتوي على مصادر أيونية والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية 

  .تصنيع أو تجميع األعمدة أو معدات االستخراج  ‘٥’

 ٣-٦-٥  و٢-٦-٥ و ١-٦-٥ـة  تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرات الفرعي    األعمدة أو معدات االستخراج     
  . من المرفق الثاني٨-٦-٥ و ٧-٦-٥ و ٦-٦-٥ و ٥-٦-٥ و

  .تصنيع فوهات الفصل النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي  ‘٦’

 تعني فوهات الفصل وأنابيب الفصل الدوامي الوارد وصفها في  أنابيب الفصل الدوامي   أوفوهات الفصل النفاثة      
  .ثاني على التوالي من المرفق ال٢-٥-٥ و ١-٥-٥الفقرتين الفرعيتين 

  .تصنيع أو تجميع نظم توليد بالزما اليورانيوم  ‘٧’

وم    ا اليوراني د بالزم رة نظم تولي ي الفق ي ورد وصفها ف وم والت ا اليوراني د بالزم ى تولي ادرة عل نظم الق ي ال تعن
  . من المرفق الثاني٣-٨-٥الفرعية 
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  .تصنيع أنابيب الزرآونيوم  ‘٨’

  . من المرفق الثاني٦-١ األنابيب الوارد وصفها في الفقرة الفرعية  تعنيأنابيب الزرآونيوم  

  .تصنيع أو تحسين الماء الثقيــل أو الديوتريوم  ‘٩’

ديوتريوم    ل أو ال اء الثقي ل  الم اء الثقي ديوتريوم والم ي ال ديوتريوم( يعن سيد ال ر  ) أآ ومي آخ ب ديوتري وأي مرآ
  .٥٠٠٠لى إ ١لهيدروجين لى ذرات اإتتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم 

  .تصنيع الجرافيت النووي الرتبة  ‘١٠’

ه أفضل من             الجرافيت النووي الرتبة     افئ           ٥ يعني الجرافيت الذي يكون مستوى نقائ ون من مك  أجزاء في الملي
  .٣سم/ جم١ر٥٠البورون والذي تكون آثافته أآبر من 

  .تصنيع قوارير الوقود المشعع  ‘١١’

ش    ود الم ارورة الوق ل و ععق ي نق ستخدم ف اًء ي ي وع ة   / تعن ة الكيميائي ه الوقاي ل ل شعع ويكف ود الم زن الوق أو خ
  .ية ويبدد حرارة االضمحالل أثناء عمليات المناولة والنقل والخزنشعاعوالحرارية واإل

  .تصنيع قضبان التحكم في المفاعالت  ‘١٢’

  . من المرفق الثاني٤-١لفقرة الفرعية تعني القضبان الوارد وصفها في اقضبان التحكم في المفاعالت   

  .تصنيع الصهاريج واألوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية  ‘١٣’

 ٢-٣ تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتيـن         الصهاريج واألوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية       
  . من المرفق الثاني٤-٣و 

  .شععتصنيع آالت تقطيع عناصر الوقود الم  ‘١٤’

  . من المرفق الثاني١-٣تعني المعدات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع   

  .بناء الخاليا الساخنــــــة  ‘١٥’

، وتكون مزودة بتدريع يعادل أو   ٣ م ٦ي عن   جمالو خاليا مترابطة ال يقل حجمها اإل       تعني خلية أ   الخاليا الساخنة   
ا      ٠ر٥ئ  يتجاوز ما يكاف   دات تصلح          ٣سم / جم  ٣ر٢  م من الخرسانة، وتكون آثافته زودة بمع ر، وتكون م  أو أآث

  .لعمليات التشغيل عن بعد

  



 

 

 المرفق الثاني

 قائمة األنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية، ألغراض التبليغ عن الصادرات

 ٢من المادة ‘ ٩’ للفقرة الفرعية أوالواردات وفقًا

 فاعالت والمعدات الالزمة لهاالم -١

 المفاعالت النووية الكاملة ١-١

ك    داوم، وذل وم ومت شطاري محك سلي ان ى تفاعل تسل افظ عل ى العمل بحيث تح ادرة عل ة ق اعالت نووي هي مف
دل                اعالت ذات مع ي تعرف آمف صفرية الت اج باستثناء مفاعالت الطاقة ال  ١٠٠ تصميمي أقصى ال يتجاوز       إنت

 .ونيوم سنويًاجرام من البلوت

 ةإيضاحيملحوظة   

ضمن   ووي"يت ل الن ًا" المفاع صاالً  أساس ه ات صلة ب اء المفاعل أو المت ل وع ودة داخ رًا األصناف الموج ،  مباش
دائي لقلب           رد االبت ى المب ادة عل والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب، والمكونات التي تحتوي ع

 . أو تتحكم فيه مباشرًاالمفاعل أو تتصل به اتصاًال

ديها           د تكون ل ي ق ول   -وال يقصد استبعاد المفاعالت الت ى نحو معق ر من أجل     -عل ة التغي اج  قابلي د   إنت ة تزي  آمي
راً  ى  آثي نوياً   ١٠٠ عل وم س ة   .  جرام من البلوتوني درج ضمن فئ صفرية  "وال تن ة ال اعالت الطاق اعالت " مف المف

 .ية للبلوتونيومنتاجمستويات قدرة عالية، بغض النظر عن طاقتها اإلالمصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند 

 أوعية الضغط الخاصة بالمفاعالت ٢-١

هي أوعية معدنية، تكون على شكل وحدات آاملة أو على شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع ومصممة                      
وارد في ا             أو معدة خصيصاً   ه ال ة      الحتواء قلب المفاعل النووي، حسب تعريف رة الفرعي  أعاله، وتكون     ١-١لفق

 .قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد االبتدائي

 ةإيضاحيملحوظة  

 األلواح العلوية ألوعية ضغط المفاعالت باعتبار تلك األلواح أجزاء رئيسية من أوعية الضغط     ٢-١يشمل البند    
  .منتجة داخل المصنع

ة الخاصة بالقلب         ( المفاعل الداخلية    ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات       مثل األعمدة واأللواح االرتكازي
وارض،      ة، والع دروع الحراري تحكم، وال ضبان ال ه ق ب توجي ة، وأنابي ة لألوعي ات الداخلي ن المكون ا م وغيره

ة الضغط            ). ار وغيرها ــــة، وألواح االنتش  ـب الشبكي ــوألواح القل  اج إوفي بعض الحاالت يتضمن صنع أوعي  نت
شغيل         . بعض المكونات الحاملة الداخلية   ة ت ان وعولي سبة ألم ة بالن ة الحيوي در من األهمي وهذه األصناف على ق

ورد المفاعل                  (المفاعل   ا م ي يتحمله ا والمسؤولية الت ي يكفله ضمانات الت يس من       )ومن ثم بالنسبة لل الي ل ، وبالت
ولذا، على الرغم من أن التوريد . المفاعل نفسهالشائع توريدها خارج نطاق ترتيبات التوريد األساسية الخاصة ب       

صاً    دة خصي صممة والمع ناف الم ذه األص صل له ة      – المنف ة، وذات أهمي ة التكلف رة وباهظ دة وآبي ي فري وه
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ر         إ خارج نطاق مجال االهتمام، ف      واقعاً  ال يعتبر بالضرورة توريداً    – حيوية د يعتب اط التوري ن هذا النمط من أنم
 .غير مرجح

  تحميل وتفريغ وقود المفاعالتآالت ٣-١

 حسب تعريفه الوارد في      - الوقود في المفاعل النووي      دخال إل اولة المصممة أو المعدة خصيصاً    هي معدات المن   
شغيل المفاعل أو                  أعاله أو إل   ١-١رعية  الفقرة الف  اء ت ه أثن ود وتفريغ خراجه منه، وتكون قادرة على تحميل الوق

يح              تستعمل أجهزة معقدة تقنياً    ا يت ود بم ل ترتيب أو رص الوق اء          إجراء تكف دة أثن ل المعق ات التحمي اف  إ عملي يق
 .التشغيل مثل العمليات التي ال تتاح فيها عادة مراقبة الوقود أو معاينته مباشرة

 قضبان التحكم في المفاعالت ٤-١

وارد في     للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل النووي       هي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً        حسب تعريفه ال
 . أعاله١-١الفقرة الفرعية 

 ةإيضاحيملحوظة  

ات        –يتضمن هذا الصنف      ى الجزء الخاص بامتصاص النيوترون ة    – عالوة عل ة أو التعليقي  الهياآل االرتكازي
 .ذا تم توريدها بصورة منفصلةإالالزمة 

 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعالت ٥-١

وارد              هي أنابيب مصممة أو معد      ه ال ة خصيصا الحتواء عناصر الوقود والمبرد االبتدائي للمفاعل، حسب تعريف
 .)بوصة مربعة/ رطًال٧٤٠( ميجاباسكال ٥ر١ أعاله، عند ضغط تشغيل يتجاوز ١-١في الفقرة الفرعية 

 أنابيب الزرآونيوم ٦-١

 آيلوجرام ٥٠٠بكميــات تتجــاوز هي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة مــن فلــز الزرآونيــوم وسبائكــه          
ى   إخالل أي فترة ممتدة      صاً          شهراً  ١٢ل دة خصي ـل    ، وهي مصممة أو مع ـدام داخل المفاعـ حسب   – لالستخـــ

ـة           رة الفرعيـ وارد في الفق افنيوم     –  أعاله  ١-١تعريفه ال سبة اله ا ن ل من     إ وتكون فيه وم أق ى الزرآوني ى  إ ١ل ل
 . جزء من حيث الوزن٥٠٠

 مبرد االبتدائيمضخات ال ٧-١

 لتمرير المبرد االبتدائي داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في هي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً    
  . أعاله١-١الفقرة الفرعية 

 ةإيضاحيملحوظة  

ع        يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً          على نظم معقدة مختومة بختم واحد أو عدة أختام لمن
ي     تسر ذا   . ب المبرد االبتدائي، ومضخات محفوزة باسطوانات، ومضخات ذات نظم آتلية بقصور ذات شمل ه وي

 .أو المعايير المكافئة NC-1  للمعيارالتعريف المضخات المصدقة وفقًا
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 المواد غير النووية الالزمة للمفاعالت -٢

 الديوتيريوم والماء الثقيل ١-٢

، وأي مرآبات أخرى للديوتيريوم، تزيد في أي منها         )أآسيد الديوتيريوم (ء الثقيل   المقصود هو الديوتيريوم والما    
ى        إنسبة ذرات الديوتيريوم     دروجين عل ى ذرات الهي ى   إ ١ل ك من أجل االستخدام داخل المفاعل             ٥٠٠٠ل ؛ وذل

ة  رة الفرعي ي الفق وارد ف ه ال ووي، حسب تعريف ى ١-١الن د عل ات تزي ن ذ٢٠٠ أعاله، بكمي وجرام م رات  آيل
 . شهرًا١٢لى إالديوتيريوم يتلقاها أي بلد خالل أي فترة ممتدة 

 الجرافيت من المرتبة النووية ٢-٢

ى من              ه أعل ه            ٥هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائ وروني، وتكون آثافت افئ الب ون من المك  أجزاء في الملي
وو             ٣سم/ جرام ١ر٥٠أآبر من    رة        ، وذلك من أجل االستخدام داخل المفاعل الن وارد في الفق ه ال ي حسب تعريف
ة  اوز ١-١الفرعي ات تتج وجرام ٤١٠×  ٣ أعاله، بكمي ًا٣٠( آيل ًا طن رة ) متري د، خالل أي فت ا أي بل ، يتلقاه

 . شهرًا١٢لى إممتدة 

  ملحوظة 

ا     ة م دد الحكوم غ، تح ي   إألغراض التبلي اله ه ة أع ستوفية للمواصفات المبين ت الم ت صادرات الجرافي ذا آان
 .ستخدام في مفاعالت نووية أم اللال

  معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصا لهاإعادةمصانع  -٣

 ملحوظة تمهيدية 

شديدة         إ معالجة الوقود النووي المشعع   إعادةتؤدي    شطارية ال واتج االن وم عن الن وم واليوراني ى فصل البلوتوني ل
ة   إجراؤه بطرق تقنية مختلفة؛     إوهذا الفصل يمكن    . ا بعد اليورانيوم   وغيرها من عناصر م    شعاعاإل  ال أن الطريق

Purex                 ًذه الطرق شيوعا ر ه سنين أآث ى مر ال اً      قد أصبحت عل ا حظ ول    في االستخدام وأوفره .  من حيث القب
ة وتنطوي هذه الطريقة على      وم والبلو               إذاب م فصل اليوراني ووي المشعع في حمض النتريك ث ود الن وم   الوق توني

ل       ي البوتي فات ثالث ن فوس زيج م تعمال م ك باس ذيبات وذل تخالص بالم ق االس ن طري شطارية ع واتج االن والن
 .المخلوط بمخفف عضوي

ة   ستخدم الطريق ي ت ق الت شابه المراف ي  Purex وتت ا يل ضمن م ام تت ن مه ه م ا تؤدي ود : فيم ع عناصر الوق تقطي
ول       اتج عن المعالجة      المشعع، واالستخالص بالمذيبات، وخزن المحل اك        .  الن ضاً ويمكن أن تكون هن دات   أي  مع

وم     رات البلوتوني ل نت ا، وتحوي وم، حراري رات اليوراني ن نت رات م زع النت ة  إلن زات، ومعالج يد أو فل ى أآاس ل
ا    محاليل نفايات النواتج اال    ائي            إنشطارية لتحويله ل األجل أو النه ى شكل يصلح للخزن الطوي واع  إ. ل ال أن األن

ة                     المحددة ستخدم الطريق ي ت ين المرافق الت  للمعدات التي تؤدي تلك المهام، وأشكالها الهندسية، قد تتفاوت فيما ب
Purex                 الزم ووي المشعع ال ود الن ة الوق وع وآمي ا ن دة أسباب منه ادة ، وذلك لع ه، وأوجه االستعمال    إع  معالجت

 .تصميم تلك المرافقالمزمعة للمواد المستخلصة، ومبادئ األمان والصيانة المتوخاة عند 
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ادة مصنع إل "وتشمل عبارة     ود المشعع       ع ادة اتصاالً      "  معالجة عناصر الوق ي تتصل ع ات الت دات والمكون  المع
واد                    مباشرًا دفقات للم  بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه، وآذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من ت

  .النووية والنواتج االنشطارية

وم و        وهذه ا   ل البلوتوني ة لتحوي نظم الكامل ا ال ا فيه اج لعمليات، بم ق       إنت دها عن طري وم، يمكن تحدي ز البلوتوني  فل
ثالً  (التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية       ثالً   (ات شعاع والتعرض لإل ) بفضل الشكل الهندسي م دريع م ) بفضل الت

 .)بفضل االحتواء مثًال(ومخاطر التسمم 

المعدات المصممة أو "اف المعدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة     ويرد فيما يلي سرد ألصن     
 : معالجة عناصر الوقود المشعععادةإل" المعدة خصيصًا

 آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع ١-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ذوبان          ة المشععة لل ادة النووي داً  . تقوم هذه المعدات بشق آسوة الوقود من أجل تعريض الم  استعمال  واألشيع ج
صًا ارض مصممة خصي زات، ومق ع الفل ائز إ لتقطي ان من الج ضًان آ زة أي ل أجه ة مث دات متقدم تعمال مع  اس

  .الليزر

صاً                 دة خصي د، وتكون مصممة أو مع ستخدم في مصانع          هي معدات يتم تشغيلها عن بع ا ت ادة  آيم  المعالجة   إع
ذا      بمعناها المحدد أعاله، ويكون الغرض منها تقط       ووي المشعع أو حزم ه ود الن يع أو فرم أو جز مجمعات الوق

 .الوقود أو قضبانه

 ذابةأوعية اإل ٢-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ة            . ، عادة، أجزاء الوقود المستهلك المقطعة     ذابةتتلقى أوعية اإل    ة ضد مخاطر الحرجي ة المأمون وفي هذه األوعي
 .ال األغلفة التي تسحب من خطوط العملياتإ تبقى منها تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فال

ة              ة ضد مخاطر الحرجي ة أو         (هي صهاريج مأمون أن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقي آ
 المعالجة بمعناها المحدد أعاله؛ وغرضها إعادة آيما تستخدم في مصانع ، ومصممة أو معدة خصيصاً    )مسطحة
ساخنة األآ           الوقود النووي ا   إذابة سوائل ال داً  ـّلمشعع؛ وهي قادرة على مقاومة ال ا وصيانتها       الة ج  ويمكن تحميله

 .عن بعد

 ذابةأجهزة ومعدات االستخالص باإل ٣-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ة اإل        آالً ذابةتتلقى أجهزة االستخالص باإل     وارد من أوعي ة  من محلول الوقود المشعع ال ول العضوي   ذاب  والمحل
دات االستخالص باإل     . اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية   الذي يفصل    ا تصمم مع ة وعادة م  بحيث  ذاب

ا    شغيلي دون حاجته ا الت داد عمره ل امت شغيلية صارمة مث ارامترات ت ي بب ة، أو  إتف ات صيانة معين ى متطلب ل
 .عالجةزاء تغيرات ظروف المإحاللها؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها؛ ومرونتها إسهولة 
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زة استخالص باإل  ةهي أجه صًاذاب دة خصي ضية، أو خالطات  –  مصممة أو مع ة أو النب دة المبطن ل األعم مث
ادة  آيما تستخدم في مصانع      – التصفية أو الطاردات المرآزية التالمسية     ود المشعع      إع ويجب أن    . معالجة الوق

ى    –وهي تصنع عادة    . ال لحمض النتريك  ـّ عالية المقاومة للتأثير األآ    ذابةتكون أجهزة االستخالص باإل    بناء عل
 )بما في ذلك تقنيات اللحام الخاصة، وتقنيات الفحص وتوآيد الجودة ومراقبة الجودة    (مواصفات بالغة الصرامة    

وم أو                  – انيوم أو الزرآوني  من الصلب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة من الكربون، أو من التيت
  .اد العالية الجودةغير ذلك من المو

 أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية ٤-٣

 ملحوظة تمهيدية 

وللمضي في معالجة تلك    .  تدفق ثالثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة       إلى ذابةتفضي مرحلة االستخالص باإل    
  :السوائل الثالثة تستخدم أوعية التجميع أو الخزن على النحو التالي

سيد  إالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول   يرآز ب   )أ(   لى أآ
 .ويعاد استخدام هذا األآسيد في دورة الوقود النووي. يورانيوم

ائل    شعاعيرآز بالتبخير، عادة، محلول النواتج االنشطارية الشديدة اإل        )ب(   د    . ، ويخزن آمرآز س ويمكن بع
 .لى شكل مناسب للخزن أو التخلص النهائيإالمرآز وتحويله ذلك تبخير هذا 

ه    )ج(  ين انتقال زن لح ي ويخ وم النق رات البلوتوني ول نت ز محل ة إيرآ ة الالحق ل المعالج ى مراح صفة . ل وب
ة عن                   ة الناجم خاصة تصمم أوعية تجميع أو خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مشاآل الحرجي

 .رآيز وشكل السائل المتدفقحدوث تغيرات في درجة ت

صاً           ستخدم في مصانع          هي أوعية تجميع أو خزن مصممة أو معدة خصي ا ت ادة  آيم ود المشعع      إع .  معالجة الوق
ة         . ال لحمض النتريك  ـّويجب أن تكون هذه األوعية عالية المقاومة للتأثير األآ         واد معين ادة من م صنع ع وهي ت

وم أو                مثل الصلب غير القابل للصدأ، المحتوي ع       انيوم أو الزرآوني ون، أو من التيت لى نسبة منخفضة من الكرب
سم                            د، ويمكن أن تت شغيلها وصيانتها عن بع صميمها بحيث يمكن ت تم ت ة الجودة، وي واد العالي غير ذلك من الم

  :بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية

 ،%٢ نشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني اليقل عنإجدران أو  )١( 

 بالنسبة لألوعية االسطوانية،)  بوصات٧( مم ١٧٥أو قطر ال يتجاوز  )٢( 

 .بالنسبة لألوعية المسطحة أو الحلقية)  بوصات٣( مم ٧٥أو عرض ال يتجاوز   )٣( 

 لى أآسيد البلوتونيومإنظم تحويل نترات البلوتونيوم  ٥-٣

 ملحوظة تمهيدية 

وم            المعالجة تنطو  إعادةفي معظم مرافق      رات البلوتوني ول نت ل محل ى تحوي ة عل ة النهائي ذه العملي اني   إي ه ى ث ل
وم سيد البلوتوني ي  . أآ ة ه ذه العملي ي ه ة ف ام الداخل م المه صل  :وأه يب وف ة، والترس يم العملي زن وضبط لق  خ

  .اتالسوائل عن األجسام الصلبة، والتكليس، ومناولة النواتج، والتهوية، وتصريف النفايات، ومراقبة العملي
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صاً   دة خصي ة مصممة أو مع م آامل وم هي نظ رات البلوتوني ل نت ة إ لتحوي وم، وهي مطوع سيد البلوتوني ى أآ ل
 .ات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر اإلمكانشعاعبصفة خاصة لتجنب آثار الحرجية واإل

  فلز البلوتونيوم من أآسيد البلوتونيومإنتاجنظم  ٦-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ادة عملية، التي يمكن أن ترتبط بمرافق       تنطوي هذه ال    وم              إع سيد البلوتوني اني أآ ورة ث ى فل ادة   – المعالجة، عل ع
ز           إنتاج من أجل    – ال جداً ـّبواسطة فلوريد هيدروجين أآ    ك باستخدام فل د ذل زل بع ذي يخت وم ال د البلوتوني  فلوري
ة  . يوم بلوتونيوم فلزي وخبث فلوريد الكالس   إنتاجآالسيوم شديد النقاء من أجل       وأهم المهام الداخلة في هذه العملي

ال              (الفلورة  : هي ز     )باستخدام معدات مصنوعة من فلز نفيس أو مبطنة بفلز نفيس على سبيل المث زال الفل ، واخت
ثال    ( ة م ق خزفي ة         ) باستخدام بوات ات، ومراقب ة، وتصريف النفاي واتج، والتهوي ة الن ث، ومناول واستخالص الخب

  .العمليات

اج  من أجل   لة مصممة أو معدة خصيصًاهي نظم آام    صفة خاصة لتجنب        إنت وم، وهي مطوعة ب ز البلوتوني  فل
  .اإلمكانات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر شعاعآثار الحرجية واإل

  عناصر الوقودإنتاجمصانع  -٤

 :المعدات"  عناصر الوقودإنتاجمصانع "تشمل عبارة  

 المواد النووية أو التي تعالج هذا التدفق معالجة مباشرة         إنتاج بتدفق    مباشراً التي عادة ما تتصل اتصاالً      )أ( 
 أو تكفل تنظيمه،

  .أو التي تختم المواد النووية داخل الكسوة )ب( 

   لها، بخالف األجهزة التحليليةمصانع فصل نظائر اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصًا -٥

المعدات المصممة أو   "معدات التي تعتبر مندرجة ضمن المعنى المقصود بعبارة         يرد فيما يلي سرد  ألصناف ال       
 :لفصل نظائر اليورانيوم" المعدة خصيصا، بخالف األجهزة التحليلية

صًا ١-٥ دة خصي ات المصممة أو المع ات والمكون ة، والمجمع ة الغازي اردات المرآزي اردات الط ي الط  لالستخدام ف
 المرآزية الغازية

 تمهيدية ملحوظة 

ـن      ــتتألف الطاردة المرآزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة رقيقة الجدران يت            ـا بيــ ــ ٧٥راوح قطرهـــ ـم ـــ  م
غ نحو             )  بوصة ١٦( مم   ٤٠٠و  )  بوصات ٣( موجودة داخل حيز مفرغ الهواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبل

 ةـــون نسبــولبلوغ سرعة عالية يجب أن تك. لرأسيث أو أآثر مع بقاء محورها المرآزي في الوضع ا/ م٣٠٠
ومن   – للمكونات الدوارة، ويجب أن تكون مجمعة الجزء الدوار          لى الكثافة عالية في المواد اإلنشائية     إ المقاومة

ردة  ا المف م مكوناته داً  – ث ديدة ج ة ش صنوعة بدق در    م تالل بق ل االخ ل تقلي ن أج ان م الف بعض  . اإلمك وبخ
راء زية األخرى تتميز الطاردة المرآزية الغازية المستخدمة في          الطاردات المرآ  وم بوجود عارضة       إث  اليوراني

ستخدم في                – واحدة أو أآثر   –دوارة   ة ت  قرصية الشكل داخل غرفة الجزء الدوار؛ ووجود مجموعة أنابيب ثابت
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ال ى األ إدخ صلة عل وات منف الث قن ن ث ألف م وم وتت د اليوراني ادس فلوري از س تخراج غ ان  واس ا قنات ل، منه ق
دوار                       ة المحور ال ى محيط غرف دوار حت د من محور الجزء ال ز        . متصلتان بتجاويف تمت ا توجد داخل الحي آم

المفرغ الهواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعها، على الرغم من أنها مصممة خصيصا، وال                 
ا     إ. لى مواد فريدة من نوعها    إيحتاج تصنيعها    اج      ال أن أي مرفق ط ة يحت ذه          إردات مرآزي ى عدد ضخم من ه ل

 . يدل على غرض االستخدام النهائي هامًاالمكونات، بحيث يمكن أن توفر آمياتها مؤشرًا

 المكونات الدوارة ١-١-٥

 :مجمعات الجزء الدوار الكاملة )أ( 

ا                  ة الجدران، مصنوعة من م دة واحدة أو عدد   هي اسطوانات رقيقة الجدران، أو عدة اسطوانات مترابطة رقيق
رد وصفها في     إمن المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتها        ي ي ضاحي الملحوظة اإل لى آثافتها والت  الخاصة  ةي

ي    إذا آانت االسطوانات مترابطة ف  إبهذا الجزء؛ و   ة الت ات المرن نها توصل فيما بينها عن طريق المنافخ أو الحلق
الي     ي الت زء الفرع ي الج فها ف رد وص ر     ). ج(١-١-٥ي دة أو أآث ة واح ة داخلي دوار بعارض زء ال ز الج ويجه

ذا آان هذا   إ، وذلك   )هـ(و  ) د(١-١-٥ وبسدادات طرفيـة حسـب الوصف الوارد في الجزأيـن الفرعييـن التالييـن        
ى  إومع ذلك ال يمكن توريد المجمعة الكاملة .  في صورته النهائية  الجزء معداً  ال على شكل أجزاء مرآبة آل عل

  .حدة

 :أنابيب الجزء الدوار )ب( 

صًا  دة خصي ة الجدران، مصممة أو مع اوز هي اسطوانات رقيق سمك ال يتج م ١٢، ب وبقطر )  بوصة٠ر٥( م
سبة    إحدى؛ وتصنع من ) بوصة١٦( مم  ٤٠٠و  )  بوصات ٣( مــم   ٧٥يتراوح بين    اع ن ز بارتف  المواد التي تتمي

  . الخاصة بهذا الجزءةيضاحيظة اإلالملحولى آثافتها والتي يرد وصفها في إصالبتها 

 :الحلقات أو المنافخ )ج(  

 لتوفير ساندة موضعية ألنبوب الجزء الدوار أو لوصل عدد من أنابيب               هي مكونات مصممة أو معدة خصيصاً      
م ـــــ  م ٣ا  ـــــ اوز سمك جداره   ــيتج رة ال ـــــة قصي ــــن اسطوان ــارة ع ــــوالمنفاخ عب . الجزء الدوار فيما بينها   

. دة بلولب ؛ وهــي مــزو) بوصة١٦( مم   ٤٠٠و  )  بوصات ٣( مـــم   ٧٥، ويتراوح قطرها بين     ) بوصة ٠ر١٢(
افخ من   ذه المن سبة صالبتها  إحدىوتصنع ه اع ن ز بارتف ي تتمي واد الت ي  إ الم رد وصفها ف ي ي ا والت ى آثافته ل

 . الخاصة بهذا الجزءةيضاحيالملحوظة اإل

 :العارضات )د( 

ين            هي مكو   ا ب راوح قطره شكل، يت م    ٧٥نات قرصية ال م    ٤٠٠و  )  بوصات  ٣( م ، مصممة أو    ) بوصة  ١٦( م
قالع عن غرفة ردة المرآزية من أجل عزل غرفة اإل لترآيبها داخل أنبوبة الجزء الدوار في الطا معدة خصيصاً 

د الي                 ساعدة دورة غاز سادس فلوري ا م وم داخل   الفصل الرئيسية، وفي بعض الحاالت يكون الغرض منه وراني
ى  إ المواد التي تتميز بارتفاع نسبة صالبتها  إحدىوتصنع من  . غرفة الفصل الرئيسية في أنبوبة الجزء الدوار       ل

 . الخاصة بهذا الجزءةيضاحيالملحوظة اإلآثافتها، والتي يرد وصفها في 
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 :السدادات السفلية/السدادات العلوية )هـ( 

راوح قط          شكل، يت ين     هي مكونات قرصية ال ا ب م    ٧٥ره م    ٤٠٠و  )  بوصات  ٣( م ، مصممة أو    ) بوصة  ١٦( م
وم                           معدة خصيصاً  د اليوراني ى سادس فلوري وي عل الي تحت دوار وبالت ة الجزء ال ايتي أنبوب ى نه ق عل  لكي تنطب

زء       وي، آج ظ أو تحت دعم أو تحف االت أن ت ي بعض الح ا ف ون الغرض منه دوار، ويك زء ال ة الج ل أنبوب داخ
دوارة للمحرك والمحمل األسفل     ) السدادة العلوية(لمحمل األعلى  من ا متكامل، عنصراً  أو أن تحمل العناصر ال

سبة صالبتها              إحدىوتصنع من   ). السدادة السفلية ( اع ن ز بارتف ي تتمي واد الت رد وصفها في          إ الم ا، وي ى آثافته ل
 . الخاصة بهذا الجزءةيضاحيالملحوظة اإل

 ةإيضاحيملحوظة  

 :المكونات الدوارة للطاردة المرآزية هيالمواد المستخدمة في  

ل عن           )أ(  ة ال تق ة شد نهائي ى مقاوم ادر عل اراجينغ ق والذ م و  ٩١٠ × ٢ر٠٥ف ع ـــــــ ر مربـــــــ مت/نتني
 ؛)بوصة مربعة/ رطل٣٠٠ ٠٠٠(

ل عن       أوسبائك  )ب(  ة ال تق ة شد نهائي ى مقاوم وتن   ٩١٠ × ٠ر٤٦لومينيوم قادرة عل ع ــــــ ر مربــــ مت/ني
  ؛)بوصة مربعة/ رطل٦٧ ٠٠٠(

ـن               )ج(  ـل عـ ـي ال يقـ  ٦١٠ × ١٢ر٣ومواد خيطية مناسبة السـتخدامها في هيـاآل مرآـبة، بمعامـل نـوعـ
ر  ٦١٠ × ٠ر٣متر، ومقاومة شد نهائية نوعية ال تقل عن       وعي  '( مت سمة    'المعامل الن  هو حاصل ق

وعي،     ) متر مربع /نيوتن(معامل يونغ    ر مكعب   /وتنني (على الوزن الن شد    'في حين أن      ) مت ة ال مقاوم
ة ة النوعي ة  'النهائي شد النهائي ة ال سمة مقاوم ي حاصل ق وتن( ه ع/ني ر مرب وعي ) مت وزن الن ى ال عل

 .)متر مكعب/نيوتن(

 المكونات الساآنة ٢-١-٥

 :محامل التعليق المغنطيسي )أ( 

ة من مغنطيس حلق       ى      هي مجمعات محملية مصممة أو معدة خصيصا، ومكون وي عل ق داخل وعاء يحت ي معل
د  يط للتخمي وم        . وس د اليوراني ادس فلوري ـة س ى مقاوم ادرة عل ادة ق ن م اء م صنع الوع ة  (وي ر الملحوظ أنظ

وتقترن القطعة المغنطيسية بقطعة قطبية أو بمغنطيس ثان مرآب على السدادة العلوية         ). ٢-٥للجزء   اإليضاحية
ا الخارجي                  ويجوز أن ي  ). هـ(١-١-٥المذآورة في الجزء     سبة قطره د ن ة ال تزي ى شكل حلق كون المغنطيس عل

ى        إ داخلي عل ا ال ل عن              . ١:١ر٦لى قطره ة ال تق ة أولي ز بنفاذي ى شكل يتمي ا يجوز أن يكون المغنطيس عل آم
ري٠ر١٥ ر / هن ق   ١٢٠ ٠٠٠(مت ة المطل دات المتري ام الوح ن    ) بنظ ل ع سبة ال تق ة بن سية متبقي ، أو بمغنطي
ى الخواص   إضافة  وباإل). اورستد-غاوس ٧١٠(متر مكعب / آيلوجول٨٠يزيد على ، أو ناتج طاقة %٩٨ر٥ ل

سية عن المحاور الهندسية محدوداً                  سامحية     المادية العادية يشترط أن يكون انحراف المحاور المغنطي  بحدود ت
داً  غيرة ج ن   (ص ل م م أو ٠ر١أق ة٠ر٠٠٤ م يس     ) بوص ادة المغنط ون م ة أن تك صورة خاص شترط ب ، أو ي

 .سةمتجان
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 :المخمدات/المحامل )ب( 

د   /هي محامل مصممة أو معدة خصيصا، مكونة من مجمعة محور           ادة    . قدح مرآبة على مخم ويكون المحور ع
لحاقه بالسدادة   نهايتيه ومزود بوسيلة إل    إحدىعبارة عن عمود دوار فوالذي مقوى على شكل نصف آروي في            

ـزء  ي الجـــ ذآورة ف سفلية الم ـ(١-١-٥ال ي ن) ه ه األخرىف زودًا. هايت دوار م ود ال ون العم ن يجوز أن يك  ولك
ات   . لمة نصف آروية في سطحه ـُرّية بثـُويكون القدح على شكل آ. بمحمل هيدرودينامي ملحق به   ذه المكون وه

 . ما يزود بها المخمد بصورة منفصلةآثيرًا

 :المضخات الجزيئية )ج( 

صاً          دة خصي زات  هي اسطوانات مصممة أو مع اً      بتحزي ة مصنوعة آلي ة داخلي ة     لولبي وب داخلي ة، وبثق  أو مبثوق
)  بوصات  ٣(م  ـــــ  م ٧٥ن  ــــراوح بي ــــــي يت ــــالقطر الداخل : وتكون أبعادها النموذجية آما يلي    . مصنوعة آليا 

م ٤٠٠و  دار عن ) بوصة١٦( م ل سمك الج م ١٠، وال يق ا ) بوصة٠ر٤( م ل الطول عن القطر آم ، وال يق
  .) بوصة٠ر٠٨(لتحزيزات المقطعي مستطيال، وال يقل عمقهــا عـــن مليمتريـــن يكون شكل ا

 :أجزاء المحرك الساآنة )د( 

صاً   دة خصي شكل مصممة أو مع ة ال اآنة حلقي زاء س سية هي أج ة مغنطي ريعة ببطائي ات س ة ( لمحرآ أو ممانع
ة داخل              ) مغنطيسية ة تزامني ردد         وتيار متناوب متعدد األطوار من أجل عملي راغ في نطاق ت  ٢٠٠٠ – ٦٠٠ف

ر   ١٠٠٠ – ٥٠هرتز وفي نطاق قدرة      ددة األطوار حول               .  فولط أمبي ات متع ساآنة من لفيف وتتكون األجزاء ال
 .) بوصة٠ر٠٨(قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكوَّن من طبقات رقيقة ال يزيد سمكها على مليمترين 

 :المتلقيات الطاردية المرآزية/األوعية )هـ( 

ويتكون .  الحتواء مجمعة األنابيب الدوارة في الطاردة المرآزية الغازيةهي مكونات مصممة أو معدة خصيصاً    
، مزودة بنهايات مضبوطة آليا لوضع      ) بوصة ١ر٢( مم   ٣٠لى  إالوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها        

ل ذه المحام ر لترآيب ه دة أو أآث شفة واح زودة ب ل، وم ذه النها. المحام ًاوه ات المصنوعة آلي وازي ي داها إ ت ح
د عن                  ا ال يزي ى المحور الطولي لالسطوانة بم د عل ا يجوز أن يكون هيكل     .  درجة ٠ر٠٥األخرى وتتعام آم

دة أنابيب دوارة               سع لع ة             . الوعاء على شكل خاليا النحل بحيث يت ى مقاوم ادرة عل واد ق ة من م وتصنع األوعي
  .ة بهذه المواد لحمايتهاالتآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلي

 :المجارف )و( 

داخلي    ا ال صل قطره ب ي ي أنابي ى إه م ١٢ل صًا) بوصة٠ر٥( م دة خصي صممة أو مع از ، م تخالص غ  الس
وب                 ة لألنب ة المحوري زودة بفتحة      (سادس فلوريد اليورانيوم من داخل األنبوب الدوار بواسطة الحرآ ا م أي أنه

ال            مواجهة للتدفق المحيطي للغاز داخل       وب المي ة األنب ى نصف القطر      إاألنبوب الدوار، عن طريق حني نهاي ل
ازات            ) على سبيل المثال   واد        . ولديها قابلية لتثبيتها في النظام المرآزي الستخالص الغ وتصنع األنابيب من م

  .قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم، أو تطلى بطبقة من هذه المواد
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  الغاز بالطرد المرآزيإثراء لمصانع ة المصممة أو المعدة خصيصًاضافيدات والمكونات اإلالنظم والمع ٢-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ة  إثراءة من أجل مصانع    ضافيالنظم والمعدات والمكونات اإل      الغاز بالطرد المرآزي هي نظم المصانع المطلوب
وين       غاز سادس فلوريد اليورانيوم في الطاردات المرآزية وت        دخالإل ا لتك ا بينه ة فيم وصيل الطاردات المرآزي

وغ        راء مراحل تعاقبية للتمكن من بل وى بصورة مطردة واستخراج          إث واتج ' أق ات ' و   'ن د   'نفاي  سادس فلوري
ة، باإل     وم من الطاردات المرآزي ة        إضافة  اليوراني ة أو مراقب شغيل الطاردات المرآزي ة لت دات المطلوب ى المع ل

  .المصنع

 سادس فلوريد اليورانيوم من الصلب باستخدام محّميات مسخنة، ويجري توزيعه بشكله الغازي ويتم عادة تبخير 
ة   ب توصيل تعاقبي ق أنابي ن طري ة ع اردات المرآزي ى الط ا أن . عل واتج'آم ات' و 'ن د 'نفاي ادس فلوري  س

ق                      ا عن طري تم تمريره ة ي أنابيب توصيل    اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من الطاردات المرآزي
صفر      ٧٠( آيلفن   ٢٠٣تعمل عند درجة حرارة     (لى مصائد باردة    إتعاقبية   ، حيث يجري     )) درجة مئوية تحت ال

ا  إتكثيفها قبل االستمرار في نقلها      ا أو خزنه راء  ألن مصنع اإل ونظراً . لى حاويات مناسبة لترحيله  يتكون من   ث
ة              ن طول األن  إآالف الطاردات المرتبة بطريقة تعاقبية، ف      شمل آالف اللحامات وآمي ومترات ت غ عدة آيل ابيب يبل

داً             . آبيرة من األشكال التصميمية المتكررة     ة ج ستويات عالي ات ونظم األنابيب بم  من   وتصنع المعدات والمكون
  .حيث التفريغ والنظافة

 نظم سحب النواتج والنفايات/نظم التغذية ١-٢-٥

 :ل على ما يلي، تشتمهي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصًا 

ات     ات(محّمي وم      ) أو محط د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري ستخدم ف ة ت اردات   إتغذي سلة الط ى سل ل
ة   / رطالً  ١٥( آيلوباسكال أو    ١٠٠لى  إالمرآزية التعاقبية بضغط يصل      ل      )بوصة مربع دل ال يق ، وبمع

  ساعة؛/ آيلوجرام١عن 

ة      ة الغازي ن الحال والت م صلبة  إمح ة ال ى الحال اردةأو(ل صائد ب ستخدم إل)  م ةت د  زاح ادس فلوري  س
ـاليوراني سل ـــ ن السل ـة التعاقبيـــوم م ضغــ صل ــة ب ى إط ي كال أو ٣ل ل٠ر٥( آيلوباس ة / رط بوص
يلفن     ٢٠٣لى  إالمحوالت قابلة للتبريد     وتكون). مربعة صفر        ٧٠( درجة آ ة تحت ال ا   ) درجة مئوي ، آم

 ؛)درجة مئوية ٧٠( درجة آيلفن ٣٤٣لى  إتكون قابلة للتسخين

 .، تستخدم لحبس سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات'نفايات' و 'نواتج'محطات     

ة                    والمصنع والمعدات واألنابيب تصنع آلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطن
داً         )ة الخاصة بهذا الجزء   يضاحيأنظر الملحوظة اإل  (بمثل هذه المواد     ة ج ستويات عالي صنع بم  من حيث     ، آما ت
 .التفريغ والنظافة

 نظم أنابيب التوصيل اآللية ٢-٢-٥

صاً      دة خصي صممة أو مع يل م م توص ب ونظ م أنابي ي نظ سلة    ه ل سل وم داخ د اليوراني ادس فلوري ة س  لمناول
ادة من        . الطاردات المرآزية التعاقبية   ي، حيث تكون آل طاردة              وتكون شبكة األنابيب ع نظام التوصيل الثالث
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وتصنع . مرآزية موصلة بكل من الموصالت وبالتالي تكون هناك آمية آبيرة من األشكال المتكررة في الشبكة          
ضاحي أنظر الملحوظة اإل    (آلها من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم           ذا الجزء     ي ، )ة الخاصة به

  . من حيث التفريـغ والنظافةة جدًاآما تصنع بمستويات عالي

 المصادر األيونية/المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ٣-٢-٥

صاً       دة خصي صممة أو مع اب م ة األقط سية أو رباعي ة مغنطي ات آتلي ي مطياف ذ عين ه ى أخ ادرة عل ـ، ق ات ـــ
الخواص        من التغذية أو النواتج أو النفايات من المجاري الغازية لسا          'مباشرة' ز ب دس فلوريد اليورانيوم، وتتمي

 :التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على  -١ 

 مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بالنيكروم أو المونل، أو مطلية بالنيكل؛  -٢ 

 ؛يلكترونمصادر تأيين بالرجم اإل  -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري  -٤ 

 مغيرات التردد ٤-٢-٥

سية      أيضًاتعرف  (هي مغيرات تردد      صاً   )  بالمحوالت أو المقومات العك دة خصي ة    مصممة أو مع  من أجل تغذي
رات،        )د(٢-١-٥أجزاء المحرك الساآنة المعرفة في       ذه المغي ل ه ة لمث ، أو أجزاء أو مكونات أو مجمعات فرعي

  :وتتميز بالخواص التالية

  هرتز؛٢٠٠٠ - ٦٠٠ بذبذبة خرج متعدد األطوار -١ 

 ؛%)٠ر١بتحكم في الذبذبة بنسبة أفضل من (واستقرار عال  -٢ 

 ؛%)٢أقل من (وتشوه توافقي منخفض  -٣ 

 %٨٠وآفاءة بنسبة أعلى من  -٤ 

 ةإيضاحيملحوظة  

وم            مباشراً  ما أنها تتصل اتصاالً   إاألصناف المذآورة أعاله      د اليوراني از معالجة سادس فلوري تحكم    بغ ا ت أو أنه
ة          مباشراً تحكمًا از من طاردة مرآزي ة ومرور الغ ة      إ في الطاردات المرآزي سلة تعاقبي ى أخرى ومن سل ى  إل ل
  .أخرى

وم،                        صدأ، واأللوميني ل لل ر القاب شمل الصلب غي وم ت د اليوراني والمواد القادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوري
  %.٦٠التي تحتوي على نسبة منه ال تقل عن وسبائك األلومينيوم، والنيكل أو سبائكه 
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  باالنتشار الغازيثراء لالستخدام في اإلالمجمعات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصًا ٣-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ارة عن حاجز                    وم هي عب ري لليوراني ازي للفصل النظي شار الغ المجمعة التكنولوجية الرئيسية في أسلوب االنت
اص لالنت   سامي خ از    م د الغ راري لتبري ادل ح ازي، ومب ضغط    (شار الغ ة ال ق عملي ن طري سخينه ع تم ت ، )ي

ة وأنابيب         ة وصمامات تحكمي د         . وصمامات ختامي ازي سادس فلوري شار الغ ا االنت ستخدم تكنولوجي ا ت در م وبق
ــ  واد ال   يجب أن تصن) المالمسة للغاز (ن جميــع أسطــح المعــدات واألنابيــب واألجهزة       إاليورانيـوم، ف ع من م

ذه المجمعات بحيث يمكن          ويتطلب مرفق االنتشار الغازي عدداً    . تتأثر بمالمسة سادس فلوريد اليورانيوم      من ه
 . لالستعمال النهائي هامًاللكميات أن توفر مؤشرًا

 حواجز االنتشار الغازي ١-٣-٥

صاً    )أ(  دة خصي صممة أو مع ة م سامية رقيق حات م ـول الم مرش ون الط ث يك  ١٠٠٠ - ١٠٠سامي ، بحي
ى         م    ٥أنغستروم، وال يزيد سمك المرشح عل ى            ) بوصة  ٠ر٢( م ة عل د قطر األشكال األنبوبي ، وال يزي

م ٢٥ دة( م ل    ). بوصة واح ة التآآ ى مقاوم ادرة عل ة ق رة أو خزفي ة أو متبلم واد معدني ن م صنع م وت
  بسادس فلوريد اليورانيوم؛

صنع مث    ومرآبات أو مساحيق معدة خصيصاً     )ب(  ذه المرشحات    ل ساحيق     . ل ه ات والم ذه المرآب شمل ه وت
ل عن   ه ال تق سبة من ى ن ة عل بائكه المحتوي ل أو س وليمرات %٦٠النيك وم، أو الب سيد األلوميني ، أو أآ

ا عن      الهيدروآربونية المفلورة فلورة آاملة المقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم، سبة نقائه ل ن التي ال تق
ا %٩٩ر٩ م جزيئاته ل حج ن ، ويق م    ١٠ ع ث حج ن حي ة م انس عالي ة تج ز بدرج ات، وتتمي  ميكرون

  . لصنع حواجز االنتشار الغازيالجزيئات، وتكون معدة خصيصًا

 أوعية االنتشار ٢-٣-٥

د  )  بوصة ١٢( مم   ٣٠٠هي أوعية اسطوانية محكمة األختام مصممة أو معدة خصيصا، يزيد قطرها على               ويزي
د     ، أو أ) بوصة٣٥( مم ٩٠٠طولها على    داخل وتوصيلتي مخارج يزي وعية مستطيلة بأبعاد مماثلة، بتوصيلة م

م    ٥٠قطر آل منها على      ازي          )بوصتين ( م شار الغ واء حاجز االنت ك الحت ى          . ، وذل ادرة عل واد ق وتصنع من م
  . أو رأسيًامقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه المواد، وتكون مصممة لترآيبها أفقيًا

 الضاغطات ونفاخات الغاز ٣-٣-٥

سادس      إزاحية إرية أو نابذة بالطرد المرآزي أو   هي ضاغطات محو    درة امتصاص ل يجابية، أو نفاخات غاز بق
ـال     إدقيقة، وبضغط تصريف يصل   / متر مكعب١فلوريد اليورانيوم ال تقل عن    ـات آيلوباسكـــــ ـدة مئـــ ى عـ ل

الطويل األجل في بيئة سادس فلوريد اليورانيوم بمحرك آهربائي ، مصممة للتشغيل )بوصة مربعة/ رطل١٠٠(
از             إضافة  بقوة مناسبة أو بدونه، باإل     ضاغطات ونفاخات الغ ذه ال ل ه سبة     . لى مجمعات منفصلة من مث ا أن ن آم

ين           راوح ب ة سادس        ١:٦ و   ١:٢ضغط هذه الضاغطات ونفاخات الغاز تت ى مقاوم ادرة عل واد ق ، وتصنع من م
 .نيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه الموادفلوريد اليورا
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 سدادات العمود الدوار ٤-٣-٥

سدادات، من أجل                           ة وتوصيالت تصريف لل صا، بتوصيالت تغذي دة خصي هي سدادات مفرغة مصممة أو مع
ضمان ع       إغالق  شغيل ل از بمحرآات الت ضاغطات أو نفاخات الغ دوارة لل دة ال ذي يوصل األعم ود ال ة  العم ولي

ع   سدادات لمن واء  ال سرب اله د      إت سادس فلوري ة ب از، المليئ ة الغ ضاغط أو نفاخ ة لل ة الداخلي ل الغرف ى داخ  ل
وم  از         . اليوراني سرب الغ دل ت ادة بحيث ال يتجاوز مع ام ع ذه األخت ل ه داخل   إوتصمم مث ى ال نتيمتر ١٠٠٠ل  س

  .)دقيقة/ بوصة مكعبة٦٠(دقيقة /مكعب

 انيوممبادالت الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليور ٥-٣-٥

، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم     هي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصاً       
واد    ذه الم ل ه ة بمث صدأ  (أو مبطن ل لل ر القاب صلب غي تثناء ال ذه   ) باس ن ه ة م اس أو أي توليف ة بالنح أو مبطن

ل عن   دل يق سربي بمع ضغط الت ر ال ن أجل تغي زات، م كال ١٠الفل ة/ رطل٠ر٠٠١٥( باس ي ) بوصة مربع ف
 .)بوصة مربعة/ رطال١٥( آيلوباسكال ١٠٠الساعة حيث يكون فرق الضغط 

  باالنتشار الغازيثراء لالستخدام في اإلة المصممة أو المعدة خصيصًاضافيالنظم والمعدات والمكونات اإل ٤-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ات اإل  دات والمكون نظم والمع ة إلراءثة لمصانع اإلضافيال ازي هي نظم المصنع المطلوب شار الغ  دخال باالنت
ة                         وين مراحل تعاقبي ا لتك ا بينه ازي، وتوصيل المجمعات فيم شار الغ ة االنت سادس فلوريد اليورانيوم في مجمع

 نــوم مــد اليورانيـــ سادس فلوري'نفايات' و 'نواتج' أقوى بصورة مطردة واستخراج إثراءللتمكن من بلوغ   
ن أي انقطاع    إ لخواص القصور الذاتي العالية لمجمعات االنتشار التعاقبية، ف        ونظرًا. نتشار التعاقبية مجمعات اال 

شار        . لى عواقب خطيرة  إفي تشغيلها، وال سيما وقف تشغيلها، يؤدي         تم في أي مصنع لالنت ولذا فمن المهم أن ت
نظ              ع ال ة       الغازي المحافظة بشكل صارم وبصورة دائمة على التفريغ في جمي ة األوتوماتي ة والحماي م التكنولوجي

ى الحاجة   إويؤدي هذا آله . من الحوادث وتنظيم تدفق الغاز بطريقة أوتوماتية دقيقة  دد     إل ز المصنع بع ى تجهي ل
 .آبير من النظم الخاصة للقياس والتنظيم والمراقبة

ات،                     وم من اسطوانات موضوعة داخل محّمي د اليوراني ر سادس فلوري شكله       ويتم عادة تبخي ه ب  ويجري توزيع
 سادس فلوريد اليورانيوم 'نفايات' و   'نواتج'أما  . لى نقطة الدخول عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية       إالغازي  

ة                     ق أنابيب توصيل تعاقبي ا عن طري تم تمريره اط الخروج في ة من نق ا  إالمتدفقة على هيئة تيارات غازي ى  إم ل
وم         لى محطات ضغط، حيث يجري تح     إمصائد باردة أو     د اليوراني ل        إويل غاز سادس فلوري ك قب ائل، وذل ى س ل

راء  ألن مصنع اإل ونظرًا. لى حاويات مناسبة لنقله أو خزنه إاالستمرار في نقله     ازي يتكون من     ث شار الغ  باالنت
غ عدة         إعدد آبير من مجمعات االنتشار الغازي المرتبة في سلسلة تعاقبية ف           ن طول أنابيب التوصيل التعاقبية يبل

ات  . ومترات تشمل آالف اللحامات وآميات آبيرة من األشكال التصميمية المتكررة       آيل وتصنع المعدات والمكون
 . من حيث التفريغ والنظافةونظم األنابيب بمستويات عالية جدًا

 نظم سحب النواتج والمخلفات/نظم التغذية ١-٤-٥

ر            ي ظ ل ف ى العم ادرة عل صا، ق دة خصي صممة أو مع ة م م معالج ي نظ ـاوز  ه ـط ال يتجــ  ٣٠٠وف ضغــ
 :، وتشتمل على ما يلي)بوصة مربعة/ رطال٤٥(آيلوباسكال 
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وم               ) أو نظم  (محّميات      د اليوراني ر سادس فلوري ستخدم في تمري ة، ت ازي        إتغذي شار الغ سلة االنت ى سل ل
 التعاقبية؛

ادس فلوريد اليورانيوم   س زاحةتستخدم إل ) أو مصائد باردة  (لصلبة  لى الحالة ا  إومحوالت لتحويل الغاز        
 من السلسلة التعاقبية؛

از     ل الغ ن   إومحطات لتحوي وم م د اليوراني ادس فلوري از س د غ ث يجري ضغط وتبري ائل، حي ى س ل
 السلسلة التعاقبية للحصول على سائل سادس فلوريد اليورانيوم؛

 .لى حاوياتإ لنقل سادس فلوريد اليورانيوم 'مخلفات' أو 'نواتج'ومحطات    

 نظم أنابيب التوصيل ٢-٤-٥

 لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة االنتشار هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصاً        
ة موصلة بكل        "الثنائي"وعادة تكون شبكة األنابيب من النظام المجمعي        . الغازي التعاقبية  ، حيث تكون آل خلي

 .مجمع

 النظم الفراغية ٣-٤-٥

صاً              )أ(  دة خصي درة شفط     هي متنوعات فراغية ونظم توصيل فراغية ومضخات فراغية مصممة أو مع  بق
 .)دقيقة/ مكعبًا قدمًا١٧٥(دقيقة / أمتار مكعبة٥ال تقل عن 

صنع                 ومضخات فراغية مصممة خصيصاً    )ب(  وم، ت د اليوراني ى سادس فلوري وي عل  للعمل في أجواء تحت
، أو تكون مبطنة بأي %٦٠بائك المحتوية على النيكل بنسبة تزيد على من األلومينيوم أو النيكل أو الس   

واد     ذه الم ذه المضخات أن تكون دوارة أو           . من ه ة، وأن تكون ذات سدادات    إويجوز له ة  إيجابي زاحي
 .وفلوروآربونية وموائع عمل خاصة

  والتحكم الخاصةغالقصمامات اإل ٤-٤-٥

صاً        وتحكم منفاخية يدوية     إغالقهي صمامات     دة خصي ادرة         أو أوتوماتية مصممة أو مع واد ق ، مصنوعة من م
صمام من        راوح قطر ال وم، يت ى  إ ٤٠على مقاومة سادس فلوريد اليوراني م  ١٥٠٠ل ى  إ ١ر٥( م ، ) بوصة ٥٩ل

 . باالنتشار الغازيثراءة لمصانع اإلضافيلترآيبها في النظم الرئيسية واإل

 المصادر األيونية/يورانيومالمطيافات الكتلية لسادس فلوريد ال ٥-٤-٥

ات      هي مطيافات آتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة خصيصاً            " مباشرة "، قادرة على أخذ عين
ع الخواص                  ز بجمي وم، وتتمي د اليوراني سادس فلوري ة ل ات من المجاري الغازي واتج أو المخلف ة أو الن من التغذي

 :التالية

 ؛٣٢٠ تزيد على تحليل وحدة لكتلة ذرية -١ 

  مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما مطلية بالنيكل؛ -٢ 
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 ؛يلكترونمصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري -٤ 

 ةإيضاحيملحوظة  

از معالجة سادس فل        مباشراً  ما أنها تتصل اتصاالً   إاألصناف المذآورة أعاله      تحكم       بغ ا ت وم أو أنه د اليوراني وري
ـن            .  في التدفق داخل السلسلة التعاقبية      مباشراً تحكمًا ـا مــ صنع آلهـ وجميع األسطح التي تالمس غاز المعالجة ت

وألغراض األجزاء المتصلة . مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه المواد
از     شار الغ ر                       بمفردات االنت وم الصلب غي د اليوراني سادس فلوري ة التآآل ب ى مقاوم ادرة عل واد الق شمل الم ي، ت

ى النيكل                     وي عل ي تحت سبائك الت القابل للصدأ واأللومينيوم وسبائك األلومينيوم وأآسيد األلومينيوم والنيكل أو ال
د   ، والبوليمرات الهيدروآربونية المفلورة فلورة آاملة القادرة%٦٠بنسبة ال تقل عن       على مقاومة سادس فلوري

  .اليورانيوم

  األيروديناميثراء الستخدامها في مصانع اإلدة خصيصًاالنظم والمعدات والمكونات المصممة أو المع ٥-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ات اإل   ي عملي تم ف راءي ف       ث از الخفي ازي والغ وم الغ د اليوراني ادس فلوري ن س زيج م غط م امي ض  األيرودين
وى طاردة         ) الهليوم الهيدروجين أو ( د ق ق تولي ، ثم يمرر عبر عناصر فصل حيث يتم الفصل النظيري عن طري

ا            . مرآزية عالية بواسطة شكل هندسي منحني الجدار       وع وهم ذا الن ان من ه ة  : وقد استحدثت بنجاح عمليت عملي
ة      وفي آلتا العمليتين تشمل الم    . الفصل بالفوهة النفاثة، وعملية الفصل الدوامي باألنابيب       سية لمرحل ات الرئي كون

ى عناصر الفصل الخاصة      وي عل ة اسطوانية تحت دوامي  (الفصل أوعي ة أو أنابيب الفصل ال ، )الفوهات النفاث
ة عن الضغط              اج أي مصنع     . والضواغط الغازية ومبادالت الحرارة المستخدمة في سحب الحرارة الناجم ويحت

ات          وفر الكمي ى ت اً مؤشراً أيرودينامي لعدد من هذه المراحل، حت ائي   هام ات  ونظراً .  لالستخدام النه  ألن العملي
زة    ب واألجه دات واألنابي ع أسطح المع صنع جمي وم، يجب أن ت د اليوراني ادس فلوري ستخدم س ة ت األيرودينامي

 .من مواد ال تتأثر بمالمستها لسادس فلوريد اليورانيوم) المالمسة للغاز(

 ةإيضاحيملحوظة  

ستخدم         مباشراً ما أنها تتصل اتصاالً   إا في هذا الجزء     األصناف التي يرد بيانه     وم الم  بغاز سادس فلوريد اليوراني
ة           مباشراً  في العملية، أو تتحكم تحكماً     سلة التعاقبي ه داخل السل از          .  في تدفق ع األسطح المالمسة لغ وتصنع جمي

وم                     د اليوراني سادس فلوري ة التآآل ب ى مقاوم ادرة عل واد ق ذه      المعالجة بالكامل من م ل ه ة من مث ى بطبق أو تطل
واد ردات اإل. الم ق بمف راءوألغراض الجزء المتعل ل ث ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد الق شمل الم امي، ت  األيرودين

وم، والنيكل أو                   بائك األلوميني وم، وس صدأ، واأللوميني بسادس فلوريد اليورانيوم النحاس، والصلب غير القابل لل
سبة ال ت  ى ن وي عل ي تحت بائكه الت ن س ل ع ة  % ٦٠ق ورة آامل ورة فل ة المفل وليمرات الهيدروآربوني ه، والب من

 .والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

 فوهات الفصل النفاثة ١-٥-٥

ى           . هي فوهات نفاثة بمجمعاتها مصممة أو معدة خصيصاً         ة عل وات منحني ة من قن وتتألف فوهات الفصل النفاث
م    ١ر انحنائها على    شكل شق طولي ال يزيد نصف قط       ين       ( م ادة ب راوح ع ى   إ ٠ر١يت م ٠ر٠٥ل ى     )م ادرة عل ، ق
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ة    مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم ولها حافة قاطعة داخل الفوهة النفاثة        ر الفوه دفق عب  تفصل الغاز المت
  .لى جزأينإ

 أنابيب الفصل الدوامي ٢-٥-٥

صًا  دة خصي ا مصممة أو مع دوامي للفصل هي أنابيب بمجمعاته ستدقة . ال شكل أو م وهي أنابيب اسطوانية ال
راوح              واد، يت ذه الم الطرف، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية به

ر  ١:٢٠لى قطرها على  إ سم، وال تزيد نسبة طولها       ٤ سم و  ٠ر٥قطرها بين    ويجوز  .  ولها مدخل مماس أو أآث
 . نهايتيها أو آلتيهماإحدىلحقات على شكل فوهات نفاثة في بمأن تجهز األنابيب 

 ةإيضاحيملحوظة  

 النهايتين أو عبر دوارات دوامية، أو في عدة مواضع           إحدى نبوب الفصل الدوامي ماساً   ألى  إيدخل غاز التغذية     
 .مماسة على طول محيط األنبوب

 الضاغطات ونفاخات الغاز  ٣-٥-٥

ادرة    إزاحية إبذة بالطرد المرآزي أو    رية أو نا  هي ضاغطات محو    واد ق يجابية، أو نفاخات غاز مصنوعة من م
د                     زيج من سادس فلوري على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه المواد، بقدرة امتصاص لم

 .قةعن مترين مكعبين في الدقي ال تقل) الهيدروجين أو الهليوم(الغازات الحاملة له /اليورانيوم

 ةإيضاحيملحوظة  

  .١:٦ و ١:١ر٢تتراوح نسبة الضغط النموذجية بالنسبة لهذه الضاغطات ونفاخات الغاز بين  

 سدادات العمود الدوار  ٤-٥-٥

صاً          سدادات، من        هي سدادات للعمود الدوار مصممة أو معدة خصي ة وتوصيالت تصريف لل ، بتوصيالت تغذي
د     إغالق أجل   ذي يوصل األعم ود ال شغيل، من أجل          العم از بمحرآات الت ضاغطات أو نفاخات الغ دوارة لل ة ال

واء أو غاز            إضمان عولية السدادات لمنع تسرب غاز المعالجة         سرب اله سدادات لى الخارج، أو ت ى داخل    إ ال ل
 .الغازات الحاملة له/الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز، المليئة بمزيج من سادس فلوريد اليورانيوم

 مبادالت الحرارة للتبريد الغازي  ٥-٥-٥

د                هي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصاً        سادس فلوري ة التآآل ب ى مقاوم ادرة عل واد ق ، مصنوعة من م
 .اليورانيوم أو مطلية بمثل هذا المواد

 أوعية فصل العناصر  ٦-٥-٥

ادرة      هي أوعية مصممة أو معدة خصيصاً      واد ق سادس      لفصل العناصر، مصنوعة من م ة التآآل ب ى مقاوم  عل
 .فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد بغرض احتواء أنابيب الفصل الدوامي أو فوهات الفصل النفاثة
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 ةإيضاحيملحوظة  

 مم، أو يمكن أن     ٩٠٠ مم ويزيد طولها على      ٣٠٠يجوز أن تكون هذه األوعية اسطوانية الشكل يتجاوز قطرها           
 . أو رأسيًاة الشكل ذات أبعاد متماثلة، وقد يتم تصميمها بحيث يمكن ترآيبها أفقيًاتكون أوعية مستطيل

 نظم سحب النواتج والمخلفات/نظم التغذية  ٧-٥-٥

راء  لمصانع اإل هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً       ة       ث ى مقاوم ادرة عل واد ق  مصنوعة من م
 :ة بمثل هذه المواد وتشتمل على ما يليالتآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلي

 ؛ثراءلى عملية اإلإمحّميات أو مواقد أو نظم تغذية تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم  )أ( 

وم       زاحةإلتستخدم  ) أو مصائد باردة  (لى الحالة الصلبة    إمحوالت لتحويل الغاز     )ب(  د اليوراني  سادس فلوري
 بالتسخين؛ لنقله بعد ذلك ثراءمن عملية اإل

از   )ج(  ل الغ صليد أو لتحوي ات للت ستخدم إل إمحط ائل ت ى س ةل ة   زاح ن عملي وم م د اليوراني ادس فلوري  س
  لى الصورة السائلة أو الصلبة؛إ عن طريق ضغطه وتحويله ثراءاإل

  . لنقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات'مخلفات' أو 'نواتج'محطات  )د( 

 لنظم أنابيب التوصي  ٨-٥-٥

ل           ة بمث وم أو مطلي د اليوراني هي نظم أنابيب توصيل مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوري
ة      هذه المواد، مصممة أو معدة خصيصاً     ة التعاقبي سلة األيرودينامي وم داخل السل د اليوراني .  لمناولة سادس فلوري

ة أو مجموعة   'الثنائي'صيل وعادة ما تكون شبكة األنابيب هذه ذات تصميم يتميز بالتو     ، حيث تكون آل مرحل
 .مراحل موصلة بكل موصل

 النظم والمضخات الفراغية ٩-٥-٥

صاً   )أ(  دة خصي صممة أو مع ة م م فراغي ن  نظ ل ع فط ال تق درة ش ة٥ بق ار مكعب ن  / أمت ون م ة، تتك دقيق
وي   واء تحت ي أج ل ف صممة للعم ة، وم ة ومضخات فراغي ة وموصالت فراغي ات فراغي ى متنوع  عل

  سادس فلوريد اليورانيوم،

وم،            ومضخات فراغية مصممة أو معدة خصيصاً      )ب(  د اليوراني  للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوري
واد                ويجوز  . تصنع من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه الم

 .وائع عمل خاصةلهذه المضخات أن تستخدم سدادات فلوروآربونية وم

  والتحكم الخاصةغالقصمامات اإل  ١٠-٥-٥

سادس      إغالقهي صمامات    ة التآآل ب ى مقاوم ادرة عل  وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية، مصنوعة من مواد ق
صمام من                 راوح قطر ال ى   إ ٤٠فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد، يت م، وهي مصممة أو        ١٥٠٠ل  م

 .األيرودينامي ثراءة لمصانع اإلضافيلترآيبها في النظم الرئيسية واإل معدة خصيصًا
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  المصادر األيونية/المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ١١-٥-٥

 'مباشرة'، قادرة على أخذ عينات هي مطيافات آتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة خصيصاً   
ة أو   ن التغذي واتج'م ات'و  أ'الن ع       'المخلف ز بجمي وم وتتمي د اليوراني سادس فلوري ة ل اري الغازي ن المج  م
 :الخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

 مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهاتين المادتين أو مطلية بالنيكل؛ -٢ 

 ؛يلكترونمصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

 .مجمعي مناسب للتحليل النظيرينظام  -٤ 

 الغازات الحاملة له/نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم ١٢-٥-٥

صاً   دة خصي صممة أو مع ة م م معالج ي نظ ه  ه ة ل ازات الحامل ن الغ وم ع د اليوراني ادس فلوري صل س  لف
  .)الهيدروجين أو الهليوم(

 ةإيضاحيملحوظة  

ون   إد اليورانيوم في الغازات الحاملة له       صممت هذه النظم لتخفيف محتوى سادس فلوري        لى جزء واحد في الملي
  :أو أقل، ويجوز أن تشمل بعض المعدات مثل

مبادالت الحرارة بالتبريد وأجهزة فصل في درجات الحرارة المنخفضة قادرة على العمل عند درجات     )أ( 
  درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،١٢٠لى إحرارة تصل 

ى   إتبريد قادرة على العمل عند درجات حرارة تصل          أو وحدات    )ب(  صفر أو          ١٢٠ل ة تحت ال  درجة مئوي
 دونها،

د          )ج(  ادس فلوري صل س ي ف ستخدمة ف دوامي الم صل ال ب الف دات أنابي ة أو وح صل النفاث ات الف أو فوه
 اليورانيوم عن الغازات الحاملة له،

ا      )د(  وم الق د اليوراني د درجات حرارة تصل       أو المصائد الباردة لسادس فلوري ى العمل عن ى  إدرة عل  ٢٠ل
 .درجة مئوية تحت الصفر أو دونها

ائي أو      ثراء الستخدامها في مصانع اإل    النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً       ٦-٥ ادل الكيمي  بالتب
 التبادل األيوني

 ملحوظة تمهيدية 

وم   تؤدي االختالفات البسيطة في الكتلة بين نظائر           اعالت              إاليوراني ات التف ة في توازن رات طفيف ى حدوث تغي ل
ين      : وقد استحدثت بنجاح عمليتان هما    . الكيميائية يمكن أن تكون بمثابة أساس لفصل النظائر        ائي ب ادل الكيمي التب

  .السوائل، والتبادل األيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلة
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ر القابل                 ففي عملية التبادل الكيميائي بين السوائل، يجر        سوائل غي ين أطوار ال اآس ب اه المع ة ي اتصال في االتج
زاج  ضوية(لالمت ة والع صل إل) المائي ن مراحل الف اقبي آلالف م ر التع داث األث ن . ح ائي م ألف الطور الم ويت

وي        آلوريد اليورانيوم في محلول حامض الهيدروآلوريك؛ أما الطور العضوي فيتكون من مادة استخالص تحت
ة    . اليورانيوم في مذيب عضوي   على آلوريد    سلة الفصل التعاقبي ويجوز أن تكون الموصالت المستخدمة في سل

الطرد       ) مثل األعمدة النبضية المزودة بلوحات منخلية     (أعمدة تبادل بين السوائل      سوائل ب أو الموصالت النابذة لل
اء    عند نهايتي سلسلة ا   ) أآسدة واختزال (ويلزم حدوث تحوالت آيميائية     . المرآزي لفصل التعاقبية من أجل الوف

وث مجاري       .  الدفق في آل نهاية    إعادةبمتطلبات   وأحد االهتمامات الرئيسية بالنسبة للتصميم يتمثل في تجنب تل
ه  . المعالجة ببعض األيونات الفلزية   ك    (ولذا تستخدم أعمدة وأنابيب مصنوعة من البالستيك ومبطنة ب ا في ذل بم
  .أو مبطنة بالزجاج/و) ربونيةاستخدام البوليمرات الفلوروآ

زاز     ثراءن اإل إأما في عملية التبادل األيوني بين المواد الصلبة والسائلة، ف            نج      / يتم عن طريق االمت المج في راتي
ادل ز خاص للتب ة  أو ممت ل فائق سرعة عم ز ب وني يتمي امض   . األي ي ح وم ف ن اليوراني ول م ر محل تم تمري وي

زات  ثراءرى عبر أعمدة اإل   الهيدروآلوريك ومواد آيميائية أخ    .  االسطوانية التي تحتوي على قيعان مبطنة للممت
ـج 'لى التدفقات السائلة بحيث يمكن تجميع إطالق اليورانيوم من الممتز  الدفق ضروري إل إعادةونظام    'النواتـ

زال         . 'المخلفات'و   ة مناسبة لالخت دها با      /ويتم ذلك باستخدام عوامل آيميائي اد تولي سدة يع ر    األآ لكامل في دوائ
ادة خارجية منفصلة، آما يمكن      ه           إع ري ذات دة الفصل النظي ا داخل أعم دها جزئي ل    .  تولي ويقتضي وجود محالي

ة           ى مقاوم ادرة عل واد خاصة ق مرآزة ساخنة لحامض الهيدروآلوريك في هذه العملية أن تصنع المعدات من م
 .التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد

 )التبادل الكيميائي(أعمدة التبادل بين السوائل  ١-٦-٥

ة                      وى الميكانيكي ستلزمات للق زودة بم اآس، م اه المع ضية     (هي أعمدة للتبادل بين السوائل في االتج دة نب أي أعم
ة                ة داخلي دة ذات خالطات توربيني ة، وأعم صاً     )بلوحات منخلية، وأعمدة لوحات تبادلي دة خصي  ، مصممة أو مع

راءإل ائي    ث ادل الكيمي ة التب تخدام عملي وم باس امض       .  اليوراني زة لح ل مرآ ل بمحالي ة التآآ ل مقاوم ن أج وم
بة   ة مناس واد لدائني ن م ة م ا الداخلي دة ومكوناته ذه األعم صنع ه دروآلوريك، ت وليمرات (الهي ل الب مث

واد          ) الفلوروآربونية ذه الم ل ه ى بمث ي           . أو الزجاج أو تطل اء المرحل د صمم زمن البق دة بحيث يكون      وق لألعم
 .) ثانية٣٠ال يزيد على  (قصيرًا

 )التبادل الكيميائي(الموصالت النابذة للسوائل بالطرد المرآزي  ٢-٦-٥

صاً                  دة خصي الطرد المرآزي مصممة أو مع سوائل ب ذة لل راء  إلهي موصالت ناب ة    ث وم باستخدام عملي  اليوراني
وة الطرد              وتستخدم مثل هذه الموصالت ا    . التبادل الكيميائي  م ق ة ث لدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائي

وار   صل األط زي لف صنع         . المرآ دروآلوريك، ت امض الهي زة لح ل المرآ ل بالمحالي ة التآآ ل مقاوم ن أج وم
 زمن وقد صمِّم . أو تبطن بها أو بالزجاج) مثل البوليمرات الفلوروآربونية  (الموصالت من مواد لدائنية مناسبة      

 .) ثانية٣٠ال يتجاوز  (يكون قصيرًابحيث لي للموصالت النابذة بالطرد المرآزي البقاء المرح

 )التبادل الكيميائي(نظم ومعدات اختزال اليورانيوم  ٣-٦-٥

صاً     إهي خاليا اختزال     )أ(  دة خصي افؤ      لكتروآيميائية مصممة أو مع ة تك وم من حال زال اليوراني ى  إ الخت ل
سبة إل رى بالن راءأخ وم ث ائي  اليوراني ادل الكيمي ة التب تخدام عملي ا  . باس واد الخالي ون م ويجب أن تك

  .المالمسة لمحاليل المعالجة قادرة على مقاومة التآآل بالمحاليل المرآزة لحامض الهيدروآلوريك
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 ةإيضاحيملحوظة  

ع              ة أن تمن ا الكاثودي ادة يراعى في تصميم حجيرة الخالي وم      إع سدة اليوراني افؤ ا     إ أآ ة التك ى حال ى ل ى  . ألعل وحت
واد                              يم مكون من م شاء حاجز آت ة بغ زود الخلي ة، يجوز أن ت رة الكاثودي اليورانيوم في الحجي يمكن االحتفاظ ب

 .ويتألف الكاثود من موصل مناسب للمواد الصلبة آالجرافيت. خاصة لتبادل الكاتيونات

 من المجرى   ٤+راج اليورانيوم خ في نهاية ناتج السلسلة التعاقبية إل      هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً      )ب( 
 .لكتروآيميائيالحمضي وتغذية خاليا االختزال اإلالعضوي، وضبط الترآيز 

 ةإيضاحيملحوظة  

ذيبات من أجل   دات استخالص للم نظم من مع ذه ال ألف ه ةتت ومإزاح ى إ من المجرى العضوي ٤+ اليوراني ل
ول،  أو معدات أخرى لضبط ومراقبة /محلول مائي، ومعدات تبخير و   نسبة ترآيز أيونات الهيدروجين في المحل
زال اإل    إل التغذية   ومضخات أو أجهزة أخرى لنق     ائي لى خاليا االخت ي        . لكتروآيمي سية الت ارات الرئي ومن االعتب

ة            ات الفلزي بعض األيون اء النظام،      . يجب مراعاتها في التصميم تجنب تلوث المجرى المائي ب تم بن ك ي ى ذل وعل
واد مناسبة               بالنسبة لألجزاء الم   دات مصنوعة من م وليمرات      (المسة لمجرى المعالجة، من مع ل الزجاج وب مث

الراتينج         ّشرب ب ر، والجرافيت الم ولي ايث لفون الب ل، وس ات البوليفيني ون، وآبريت ة  ) الفلوروآرب اة بطبق أو مغط
 .منها

 )التبادل الكيميائي(نظم تحضير التغذية  ٤-٦-٥

صاً         دة خصي اج إل هي نظم مصممة أو مع اء الخاصة بمصانع                 نت الي النق وم الع د اليوراني ة بكلوري ل التغذي  محالي
 .فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي

 ةإيضاحيملحوظة  

ل    / واستخالص المذيبات و  ذابةتتكون هذه النظم من معدات لإل       ا تحلي ة، وخالي أو التبادل األيوني ألغراض التنقي
وم زال اليوراني ائي الخت وم٦+آهرب ومإ ٤+ أو اليوراني ى اليوراني د  . ٣+ل ل آلوري نظم محالي ذه ال تج ه وتن

وي   ي ال تحت وم الت د،       إاليوراني روم، والحدي ل الك ة مث شوائب الفلزي ن ال ون م ي الملي زاء ف ضعة أج ى ب ال عل
ا ى منه افؤ األعل ددة التك افؤ أو المتع ة التك رى الثنائي ات األخ دنوم، والكاتيون اديوم، والموليب واد . والفان والم

زاء  اء أج ي بن ستخدمة ف وم   الم الج اليوراني ذي يع ام ال ن النظ وليمرات   ٣+م اج أو ب شمل الزج اء ت الي النق  الع
 .الفلوروآربون، أو آبريتات البوليفينيل، أو الجرافيت المبطن بلدائن سلفون البولي ايثر المّشرب بالراتينج

 )التبادل الكيميائي(نظم أآسدة اليورانيوم  ٥-٦-٥

صاً         دة خصي وم    هي نظم مصممة أو مع سدة اليوراني وم   إ ٣+ ألآ ى يوراني ه  إ بغرض  ٤+ل سلة فصل    إعادت ى سل ل
 . بالتبادل الكيميائيثراءنظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية اإل
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 ةإيضاحيملحوظة  

  :يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل 

ائي    )أ(  دفق الم سجين بال ور واألآ يل الكل دات لتوص تخالص   مع ري، واس صل النظي دات الف ن مع  م
وم واتج الخاصة     ٤+اليوراني ة الن ن نهاي ه م د عودت ه عن ل من ذي أزي ضوي ال ي المجرى الع اتج ف  الن

 بالسلسلة التعاقبية،

ن  )ب(  ى يمك دروآلوريك حت امض الهي ن ح اء ع صل الم دات لف ادةمع ال إع امض إدخ اء وح  الم
 .واقع المالئمةلى العملية في المإالهيدروآلوريك المرآز 

 )التبادل األيوني(ممتزات التبادل األيوني السريعة التفاعل /راتينجات ٦-٦-٥

 اليورانيوم باستخدام   ثراء إل هي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتبادل األيوني مصممة أو معدة خصيصاً            
شبكات                سامية ذات ال ك الراتينجات الم رة، و  عملية التبادل األيوني، بما في ذل ة األغشية       /الكبي أو الهياآل الرقيق

ل، والهياآل                     سامي خام التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبقة على سطح هيكل داعم م
ـاف                 ك الجسيمــات أو األليـ ا في ذل أي شكل مناسب، بم د قطر راتينجات   . المرآبة األخرى ب زات  /وال يزي ممت

دروآلوريك        مم، ويجب أن تكون قادرة آيميائياً      ٠ر٢التبادل األيوني هذه على       على مقاومة محاليل حامض الهي
صاً    /والراتينجات. المرآز وأن تكون ذات قوة مادية تكفل عدم تحللها في أعمدة التبادل             الممتزات مصممة خصي

ى         ( في تبادل نظائر اليورانيوم      لبلوغ حرآة سريعة جداً    د عل ادل ال يزي وان في نصف      ١٠معدل التب ، ) الوقت   ث
 . درجة مئوية٢٠٠لى إ ١٠٠وقادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من 

 )التبادل األيوني(أعمدة التبادل األيوني  ٧-٦-٥

ى               ا عل د قطره شكل يزي ة لراتينجات          ١٠٠٠هي أعمدة اسطوانية ال ان المبطن واء ودعم القيع م الحت زات  / م ممت
وهذه األعمدة .  اليورانيــوم باستخــدام عمليــة التبادل األيوني ثراء إل التبادل األيوني، مصممة أو معدة خصيصاً     

واد   ن م صنوعة م ة  (م دائن الفلوروآربوني انيوم أو الل ل التيت امض    ) مث ل ح ل بمحالي ة التآآ ى مقاوم ادرة عل ق
 ١٠٠الهيدروآلوريك المرآز أو مطلية بمثل هذه المواد، وتكون قادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من     

  .)بوصة مربعة/ رطل١٠٢( ميجاباسكال ٠ر٧ درجة مئوية، وبمستويات ضغط تتجاوز ٢٠٠لى إ

 )التبادل األيوني( دفق التبادل األيوني إعادةنظم  ٨-٦-٥

ائي أو    )أ(  زال آيمي م اخت صاً   إنظ دة خصي صممة أو مع ائي م ادة إللكتروآيمي ل  ع د عام ل( تولي ) عوام
  . اليورانيوم بالتبادل األيونيثراءالسالسل التعاقبية إلاالختزال الكيميائي المستخدم في 

األآسدة ) عوامل( توليد عامل عادة إللكتروآيميائية مصممة أو معدة خصيصًاإونظم أآسدة آيميائية أو  )ب( 
  . اليورانيوم بالتبادل األيونيثراءالكيميائية المستخدم في السالسل التعاقبية إل
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 ةإيضاحيملحوظة  

، على سبيل المثال،    +)٣التيتانيوم( بالتبادل األيوني أن يستخدم التيتانيوم الثالثي التكافؤ         ثراءي عملية اإل  يجوز ف  
انيوم           د التيت زال تولي ام االخت د نظ ة يعي ذه الحال ي ه زال، وف اتيون اخت اره آ ـزال   + ٣باعتب ق اختـ ن طري ع

 +.٤التيتانيوم

د الثال   ة استخدام الحدي ذه العملي ي ه ا يمكن ف افؤ  آم ي التك د(ث د نظام +) ٣الحدي ة يعي ذه الحال ي ه سد، وف آمؤآ
 +.٢عن طريق أآسدة الحديد+ ٣األآسدة توليد الحديد

   بطريقة الليزرثراء الستخدامها في مصانع اإلالنظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصًا ٧-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ة هو            : ستخدام الليزر في فئتين وهما     با ثراءتندرج النظم الحالية لعمليات اإل      ا وسيط العملي ي يكون فيه نظم الت ال
وم   ار مرآب يوراني و بخ ة ه يط العملي ا وس ون فيه ي يك نظم الت ذري، وال وم ال ار اليوراني وز . بخ شمل الرم وت

ى  : الشائعة لمثل هذه العمليات ما يلي ـذري      -الفئة األول زر بالبخار الـ ؛ ) SILVA أوAVLIS( فصل نظائر اللي
ة  ة الثاني ي -الفئ الليزر الجزيئ ري ب صل النظي شيط  ) MOLISأوMLIS ( الف ق تن ائي عن طري والتفاعل الكيمي

راء وتشمل النظم والمعدات والمكونات المستخدمة في مصانع         ). CRISLA(الليزر االنتقائي النظيري     زر   إث  اللي
ي   وم           ) أ: (ما يل ز اليوراني ة ببخار فل زة للتغذي أيين الضو   (أجه ائي  للت ة ببخار مرآب         ) ئي االنتق زة للتغذي أو أجه

ستنفــد في           ) ب(؛  )للتفكيك الضوئي أو التنشيط الكيميائي    (اليورانيوم   رى والم ـوم المث ز اليورانيـ أجهزة لجمع فل
ة في شكل               'مخلفات' و   'نواتــج'شكـــل    بالنسبة للفئة األولى، وأجهزة لجمع المرآبات المفصولة أو المتفاعل

 ثـــل الحـــنظم معالجة بالليزر من أج) ج( بالنسبة للفئة الثانية؛     'مخلفات'لمواد البسيطة في شكل      وا 'نواتج'
وقد يقتضي تعقد عملية قياس . ومعدات لتحضير التغذية وتحويل النواتج) د(؛ ٢٣٥-االنتقائي ألنواع اليورانيوم 

  .لمتاحة أي من تكنولوجيات الليزر اإدراجطيف ذرات اليورانيوم ومرآباته 

 ةإيضاحيملحوظة  

ذا الجزء اتصاالً             وم، أو      مباشراً يتصل العديد من المفردات التي يرد سردها في ه ز اليوراني ائل فل  ببخار أو س
از وغازات أخرى                           ذا الغ وم أو مزيج من ه د اليوراني وتصنع  . بغازات المعالجة التي تتكون من سادس فلوري

ة التآآل أو             جميع األسطح المالمسة لليورانيوم أو       ى مقاوم ادرة عل واد ق سادس فلوريد اليورانيوم بالكامل من م
ادرة        ثراءوألغراض الجزء المتعلق بمفردات اإل    . تطلى بمثل هذه المواد    واد الق شمل الم زر، ت ى اللي  المعتمدة عل

اإل                 ي ب الوم؛   يتعلى مقاومة التآآل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم أو سبائك اليورانيوم الجرافيت المطل ريوم والتنت
صدأ،                         ل لل ر القاب شمل النحاس، والصلب غي وم فت د اليوراني سادس فلوري أما المواد القادرة على مقاومة التآآل ب

ل عن              سبة ال تق ى ن وي عل ي تحت سبائك الت وم، والنيكل أو ال ل،   % ٦٠واأللومينيوم، وسبائك األلوميني من النيك
  . آاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوموالبوليمرات الهيدروآربونية المفلورة فلورة

 )AVLIS(نظم تبخير اليورانيوم  ١-٧-٥

زع اإل          لتبخير اليورانيو  نظم مصممة أو معدة خصيصاً      ة لن درة عالي ات أو مسح مخانق      لكترون م، تحتوي على ق
 .سم/ آيلوواط٢ر٥ة بقدرة موجهة ال تقل عن يلكترون اإلشعةاأل
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 )AVLIS(لة فلزات اليورانيوم السائلة نظم مناو ٢-٧-٥

 لليورانيوم المصهور أو سبائكه، تتكون من بوتقات ومعدات    نظم مناولة فلزات سائلة مصممة أو معدة خصيصاً        
 .التبريد الخاصة بها

 ةإيضاحيملحوظة  

بائكه من                     وم المصهور أو س ى      تصنع البوتقات وأجزاء هذا النظام األخرى التي تالمس اليوراني ادرة عل واد ق م
وتشمل المواد المناسبة التنتالوم، والجرافيت      . مقاومة التآآل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل هذه المواد         

  .يتريوم، والجرافيت المطلي بأآاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منهاالمطلي باإل

 )AVLIS( فلز اليورانيوم 'مخلفات' و 'نواتج'مجمعات  ٣-٧-٥

 . لفلز اليورانيوم في الشكل السائل أو الصلب مصممة أو معدة خصيصًا'مخلفات' و 'نواتج'جمعات هي م 

 ةإيضاحيملحوظة  

ل  (تصنع مكونات هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآآل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم        مث
اإل ي ب ت المطل الومالجرافي ى ) يتريوم أو التنت ب، وصمامات،  أو تطل شمل أنابي وز أن ت واد، ويج ذه الم ل ه بمث

سي أو                   'ميازيب'ولوازم، و    اليب الفصل المغنطي ع خاصة بأس واح تجمي ، وأجهزة تلقيم، ومبادالت حرارة وأل
 .لكتروستاتي أو غير ذلك من األساليباإل

 ) AVLIS(حاويات نماذج أجهزة الفصل  ٤-٧-٥

 الحتواء مصدر بخار فلز اليورانيوم ومخنق       ل مصممة أو معدة خصيصاً    هي أوعية اسطوانية أو مستطيلة الشك      
  .'المخلفات' و 'النواتج'ة، ومجمعات يلكترون اإلشعةاأل

 ةإيضاحيملحوظة  

اه، وصمامات أل                      اء والمي ة بالكهرب أجهزة التغذي ذ الخاصة ب زر،   شعة هذه الحاويات بها عدد وافر من المناف  اللي
غ  ضخات التفري ا وتوصيالت لم زة ومراقبته ال األجه شخيص أعط زة لت تح  . ، وأجه ائل للف ا وس وفر به ا تت آم

 . تجديد المكونات الداخليةإتاحة من أجل غالقواإل

 )MLIS(الفوهات النفاثة للتمدد فوق الصوتي   ٥-٧-٥

صاً       دة خصي صممة أو مع صوتي م وق ال دد ف ة للتم ات نفاث ي فوه وم    ه د اليوراني ادس فلوري زيج س د م  لتبري
 . آلفين أو أدنى، وهي قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم١٥٠لى إلغازات الحاملة له وا

 ) MLIS(مجمعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم  ٦-٧-٥

صاً     دة خصي صممة أو مع ات م ي مجمع ن     ه ألف م وم، وتت د اليوراني امس فلوري ة بخ صلبة الخاص واتج ال  للن
وي                      مجمعات مرشحية أو صدمي    ذي يحت ة التآآل في الوسط ال ى مقاوم ادرة عل ا، ق ة أو حلزونية، أو توليفة منه

 .سادس فلوريد اليورانيوم/على خامس فلوريد اليورانيوم
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 )MLIS(الغازات الحاملة له /ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم ٧-٧-٥

صاً   دة خصي صممة أو مع ي ضاغطات م وم ه د اليوراني ادس فلوري زيج س ازا/ لم صممة  الغ ه، وم ة ل ت الحامل
از    . للتشغيل الطويل األجل في الوسط الذي يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم           ا المالمسة لغ وتصنع مكوناته

  .المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد

 )MLIS(سدادات العمود الدوار  ٨-٧-٥

سدادات من            العمود الدوار المصممة أو المعدة خصيصاً     هي سدادات     ة وتوصيالت تصريف لل  بتوصيالت تغذي
ع      إغالقأجل   سدادات ومن ة ال ضمان عولي  العمود الذي يوصل األعمدة الدوارة للضاغطات بمحرآات التشغيل ل

واء      إتسرب غاز المعالجة     سرب اله سدادات  أو غاز  لى الخارج أو منع ت ة الداخل  إ ال ى الغرف ئ    ل ضاغط المل ة لل ي
 .الغازات الحاملة له/بسادس فلوريد اليورانيوم

 )MLIS(نظم الفلورة  ٩-٧-٥

صاً        وم          هي نظم مصممة أو معدة خصي د اليوراني ورة خامس فلوري ى     ) الصلب ( لفل د    للحصول عل سادس فلوري
  .)يالغاز(اليورانيوم 

 ةإيضاحيملحوظة  

سحوق خامس فلوري  ورة م نظم مصممة لفل ذه ال د  ه ادس فلوري ى س ه للحصول عل تم جمع ذي ي وم ال د اليوراني
د من اإل   MLIS لى وحداتإاليورانيوم ومن ثم جمعه في حاويات للنواتج، أو لنقله آتغذية  راء  للمزي ويجوز،  . ث

تعادة مباشرة خارج             إجراءفي أحد النهج،     تم التفاعل واالس ري بحيث ي  تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظي
ات  واتج'مجمع ج آخر، سحب. 'الن ي نه ن، ف ا يمك ات /آم وم من مجمع د اليوراني سحوق خامس فلوري ل م نق

وهج بغرض                     (لى وعاء مناسب للتفاعل     إ 'النواتج' رج مت ي، أو ب ائع، أو مفاعل حلزون اع م ل مفاعل ذي ق مث
ور          . الفلورة ل الفل ورة الم        . (وتستخدم في آال النهجين معدات لخزن ونق ره من عوامل الفل ولجمع  ) ناسبة أو غي

 .سادس فلوريد اليورانيوم ونقله

 ) MLIS(المصادر األيونية لسادس فلوريد اليورانيوم /المطيافات الكتلية ١٠-٧-٥

اب      ة األقط سية أو رباعي ة مغنطي ات آتلي ي مطياف صًا و ه دة خصي صممة أو مع ديها م ات  إل ذ عين ة ألخ مكاني
واتج ' من التغذية أو  'مباشرة' ات ' أو 'الن ز        'المخلف وم وتتمي د اليوراني سادس فلوري ة ل ، من المجاري الغازي

 :بالخصائص التالية جميعها

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

  مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما أو مطلية بالنيكل؛ -٢ 

 ؛يلكترونمصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

  .يل النظيرينظام مجمعي مناسب للتحل -٤ 
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 )MLIS(نظم سحب النواتج والمخلفات /نظم التغذية ١١-٧-٥

ة    ثراء لمحطات اإل  هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً          ى مقاوم ادرة عل ، مصنوعة من مواد ق
  :التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد، وتشمل ما يلي

 ؛ثراءلى عملية اإلإ تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم اقد، أو نظمًامحّميات تغذية، أو مو )أ( 

ة         )ب(  ة الغازي صلبة    إمحوالت من الحال ة ال ى الحال اردة  (ل د      ) أو مصائد ب ستخدم في سحب سادس فلوري ت
    لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛ثراءاليورانيوم من عملية اإل

ة اإل            محطات تصليد أو تسييل تستخدم في         )ج(  وم من عملي د اليوراني راء سحب سادس فلوري ق     ث  عن طري
  لى الشكل السائل أو الصلب؛إضغطه وتحويله 

 . تستخدم في نقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات'مخلفات' أو 'نواتج'محطات  )د( 

 )MLIS(الغازات الحاملة له /نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم ١٢-٧-٥

ه          مة أو معدة خصيصاً   هي نظم معالجة مصم     ة ل ويمكن أن   .  لفصل سادس فلوريد اليورانيوم من الغازات الحامل
 .تكون الغازات الحاملة هي النتروجين أو األرجون أو غازات أخرى

 ةإيضاحيملحوظة  

 :يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل 

ى تحمل درجات حرارة تصل  مبادالت حرارة أو فواصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة عل       )أ( 
  درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،١٢٠لى إ

ى   إأو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل                )ب(   ١٢٠ل
 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،

صل  )ج(  رارة ت ل درجات ح ى تحم ادرة عل وم ق د اليوراني سادس فلوري اردة ل صائد ب ى إ أو م ة ٢٠ل  درج
  .مئوية تحت الصفر أو دونها

 )CRISLA و MLIS  و AVLIS(نظم الليزر  ١٣-٧-٥

  . لفصل نظائر اليورانيومهي ليزرات أو نظم ليزرية مصممة أو معدة خصيصًا 

 ةإيضاحيملحوظة  

ة    ا      AVLIS عادة ما يتكون نظام الليزر الخاص بعملي زر وهم وعين من اللي زر بخار النح   : من ن زر  لي اس واللي
ستخدم في     . الصبغي زر الم ا نظام اللي زر اآزيمر           MLIS أم ون أو لي سيد الكرب اني أآ زر ث ادة من لي فيتكون ع

 الليزر أو نظم الليزر المستخدمة في        أشعةوتقتضي  . وخلية ضوئية متعددة الطرق ذات مرايا دوارة في نهايتيها        
 .غيل لفترات زمنية ممتدةآلتا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف ألغراض التش
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  بالفصل البالزميثراء الستخدامها في مصانع اإلالنظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصًا ٨-٥

 ملحوظة تمهيدية 

رنين                       ة ال ى ذبذب تم ضبطه عل ائي ي ر مجال آهرب في عملية الفصل البالزمي، تمر بالزما أيونات اليورانيوم عب
ـ  وني لليوراني ة     ٢٣٥-ـوماألي داراتها اللولبي ر م زداد قط ضيلي وي و تف ى نح ة عل ستوعب الطاق ث ت تم .  بحي وي

ي تتكون      . ٢٣٥- ناتج مثرى باليورانيوم   يجاداصطياد األيونات ذات الممرات الكبيرة األقطار إل       أما البالزما، الت
س             غ ذات مجال مغنطي تج    عن طريق تأيين بخار اليورانيوم، فيجري احتواؤها في حجيرة تفري درة ين الي الق ي ع

وم،                  . باستخدام مغنطيس فائق التوصيل     ا اليوراني د بالزم ة نظام تولي سية للعملي ة الرئي نظم التكنولوجي شمل ال وت
ع        رض جم زات بغ حب الفل م س يل، ونظ ائق التوص يس ف زود بمغنط صل الم از الف وذج جه واتج'ونم  و 'الن

 .'المخلفات'

 موجاتمصادر وهوائيات القدرة الدقيقة ال ١-٨-٥

 أو تعجيل األيونات، وتتميز نتاج إلهي مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات، المصممة أو المعدة خصيصًا 
ة  صائص التالي ى   : بالخ د عل ة تزي ى     ٣٠ذبذب د عل درة يزي اتج ق ط ن اهرتز، ومتوس وواط إل٥٠ جيج اج آيل  نت

 .األيونات

 ملفات الحث األيوني ٢-٨-٥

وني ذا       صاً           هي ملفات حث أي دة خصي لكية مصممة أو مع ذبات الس ـى        ت ذب د علـ رددات تزي وهرتز   ١٠٠ لت  آيل
   . آيلوواط٤٠مكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على إولديها 

 نظم توليد بالزما اليورانيوم ٣-٨-٥

صاً    دة خصي صممة أو مع م م ي نظ زة    ه ى أجه وي عل ن أن تنط وم، يمك ا اليوراني د بالزم الق إ لتولي عةط  أش
  .سم/ آيلوواط٢ر٥ة للنزع أو المسح بقدرة موجهة تزيد على يترونإلك

 نظم مناولة فلز اليورانيوم السائل ٤-٨-٥

 لليورانيوم المصهور أو سبائكه، وتتكون من بوتقات هي نظم لمناولة الفلزات السائلة مصممة أو معدة خصيصاً      
  .ومعدات التبريد الالزمة لها

 ةإيضاحيملحوظة  

ى                       تصنع البو   ادرة عل واد ق بائكه من م وم المصهور أو س تقات وأجزاء هذا النظام األخرى التي تالمس اليوراني
واد         ذه الم ل ه ى بمث ب، أو تطل و مناس ى نح رارة عل ل والح ة التآآ بة  . مقاوم واد المناس شمل الم الوم وت  التنت

 . مزيج منهايتريوم، والجرافيت المطلي بأآاسيد أخرى أرضية نادرة أووالجرافيت المطلي باإل
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  فلز اليورانيوم'مخلفات' و 'نواتج'مجمعات  ٥-٨-٥

ذه    .  لفلز اليورانيوم في شكله الصلب       مصممة أو معدة خصيصاً    'مخلفات' و   'نواتج'هي مجمعات     وتصنع ه
يتريوم انيوم، مثل الجرافيت المطلي باإل    المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآآل ببخار فلز اليور          

   .أو التنتالوم أو تطلى بمثل هذه المواد

 أوعية نماذج أجهزة الفصل ٦-٨-٥

صاً   دة خصي صممة أو مع طوانية م ة اس ي أوعي صانع اإله ي م تخدامها ف راء الس ي بغرض ث صل البالزم  بالف
ـات              ـة، ومجمعــ ـرددات الالسلكيــ ـج النو'احتواء مصدر بالزمـا اليورانيــــوم، وملـــف توصيــــل التــ  و 'اتــ

 .'المخلفات'

 ةإيضاحيملحوظة  

شار، ونظم                       ة، وتوصيالت لمضخات االنت ة الكهربائي ذ لفتحات التغذي ر من المناف دد واف هذه األوعية مزودة بع
زة ال األجه ة أعط شخيص ومراقب تح واإل. لت ائل للف ا وس وفر به ا تت ن أجل غالقآم ة م ات إتاح د المكون  تجدي

  .اد غير مغنطيسية مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأالداخلية، وهي مبنية من مو

  الكهرمغنطيسيثراء الستخدامها في محطات اإلالنظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصًا ٩-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ع ( ملحية   يتم في المعالجة الكهرمغنطيسية تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتجة عن طريق تأيين مادة تغذية                راب
ؤثر      ) آلوريد اليورانيوم عادة   سي ي ر مجال مغنطي ا     وتمريرها عب ة بتوجيهه ى النظائر المختلف ى مسارات   إ عل ل

ة ي      . مختلف ا يل ائر م سي للنظ صل الكهرمغنطي از الف سية لجه ات الرئي شمل المكون سي  : وت ال مغنطي مج
ة، ومصدراً    شعة فصل النظائر باأل  /لتحويل اً   األيوني اً        بنظام ال    أيوني ه، ونظام ل الخاص ب ات     تعجي ع األيون  لتجمي

 اتــــدر األيون ـــ مص إمداد بالقدرة المغنطيسية، ونظام     مدادة للمعالجة نظام اإل   ضافيوتشمل النظم اإل  . المفصولة
 تدوير إعادة/بقدرة ذات فلطية عالية، ونظام التفريغ، ونظم المناولة الكيميائية الموسعة الستعادة النواتج وتنظيف

  .كوناتالم

 أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية ١-٩-٥

صاً         دة خصي صممة أو مع ائر م صل النظ سية لف زة آهرمغنطي ي أجه داتها    ه وم، ومع ائر اليوراني صل نظ  لف
 :ومكوناتها، وتشمل ما يلي

 المصادر األيونية )أ( 

ون         صا، تتك دة خصي صممة أو مع وم م ات اليوراني ددة أليون ردة أو متع صادر مف ي م صدر  ه ن م  م
ؤين، ومعجل  ار، وم عةللبخ ـذي ال  أش صلب الــ ت، أو ال ل الجرافي بة مث واد مناس ن م ة م ، وهي مبني

  . ملي أمبير٥٠ األيونية ال يقل عن شعةي لألإجماليصدأ، أو النحاس، ولديها قابلية لتوفير تيار 
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 المجمعات األيونية )ب( 

ات   أشعة  لتجميع    مصممة أو معدة خصيصاً    هي لوحات مجمعية مكونة من شقين أو أآثر وجيوب             أيون
 .اليورانيوم المثرى والمستنفد، ومبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أو الصلب غير القابل للصدأ

 أوعية التفريغ )ج( 

واد           هي أوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصاً          ة من م  ألجهزة فصل اليورانيوم الكهرمغنطيسية، مبني
ى              غير مغنطيسية م   د عل شغيل بضغط ال يزي  ٠ر١ناسبة، مثل الصلب غير القابل للصدأ، ومصممة للت

  .باسكال

  ةإيضاحيملحوظة     

اء،    هذه األوعية مصممة خصيصاً       ردة بالم  الحتواء المصادر األيونية ولوحات التجميع والمبطنات المب
و شار و  وتت ضخات االنت يالت م ا توص تح واإل إفر به ة للف القمكاني ة  إلغ ات و زال ذه المكون ادةه  إع

  .ترآيبها

 أجزاء األقطاب المغنطيسية )د( 

صاً     دة خصي صممة أو مع زاء م ي أج ي   ه ستخدم ف رين ت ى مت ا عل د قطره سية يزي اب المغنطي  لألقط
ل المجال                          سية وفي نق زة فصل النظائر الكهرمغنطي سي ثابت داخل أجه ى مجال مغنطي المحافظة عل

  .اورةالمغنطيسي بين أجهزة الفصل المج

  ات القدرة العالية الفلطيةإمداد ٢-٩-٥

صاً         إمدادهي    دة خصي ا            ات عالية الفلطية مصممة أو مع ة جميعه ز بالخصائص التالي ة، وتتمي :  للمصادر األيوني
 أمبير، وتنظيم فلطية ١ فلط، وتيار خرج ال يقل عن ٢٠ ٠٠٠قابلية للتشغيل المستمر، وفلطية خرج ال تقل عن 

  . ساعات٨على مدى فترة زمنية طولها % ٠ر٠١بنسبة أفضل من 

 ات القدرة المغنطيسيةإمداد ٣-٩-٥

ة                     إمدادهي    ز بالخصائص التالي صا، وتتمي دة خصي ة مصممة أو مع ات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالي
ل عن     ٥٠٠ خرج تيار ال يقل عن   نتاجقابلية إل : جميعها ة ال تق ستمر بفلطي ط وتنظيم    ف١٠٠ أمبير على نحو م ل

  .ساعات ٨ على مدى فترة طولها% ٠ر٠١التيار أو الفلطية بنسبة أفضل من 

 . لها الماء الثقيل والديوتيريوم ومرآبات الديوتيريوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصًاإنتاجمصانع  -٦

 ملحوظة تمهيدية 

ادل  : أثبتتا جدواهما من الناحية التجارية   بيد أن هناك عمليتين     .  الماء الثقيل بعمليات متنوعة    إنتاجيمكن    عملية تب
 .، وعملية تبادل النشادر والهيدروجين)عملية ذوبان الغاز(الماء وآبريتيد الهيدروجين 
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راج                     سلة أب دروجين داخل سل د الهي وتقوم العملية األولى على تبادل الهيدروجين والديوتيريوم بين الماء وآبريتي
ارداً   يجري تشغيلها بينما يكون    ى ب اء   .  والجزء األسفل ساخنا    الجزء األعل دفق الم ا     إويت راج بينم ى أسفل األب ل

راج  دروجين من أسفل األب د الهي اإتجري دورة غاز آبريتي ى أعاله ة . ل صواني المثقب سلة من ال ستخدم سل وت
د    إضة، و لى الماء حيث تكون درجات الحرارة منخف      إوينتقل الديوتيريوم   . لتيسير اختالط الغاز والماء    ى آبريتي ل

ة      . الهيدروجين حيث تكون درجات الحرارة عالية     راج المرحل ديوتيريوم من أب رى بال ويزاح الغاز أو الماء المث
رى   . األولى عند نقطة التقاء الجزء الساخن والجزء البارد، وتتكرر العملية في أبراج المرحلة التالية              والماء المث

ل   نتاجلى وحدة تقطير إلإذي يمثل نتاج المرحلة األخيرة، يرسل ، ال%٣٠لى إبالديوتيريوم بنسبة تصل    اء ثقي  م
 %.٩٩ر٧٥ أي أآسيد الديوتيريوم بنسبة –صالح للمفاعالت 

ق التماس مع            أما عملية تبادل النشادر والهيدروجين فيمكن أن تستخرج الديوتيريوم من غاز الترآيب عن طري
ازة     ادة حف دخ . النشادر السائل في وجود م م       وي ادل ث راج التب شادر   إل غاز الترآيب في أب ى محول ن دفق  . ل ويت

ى                إالغاز داخل األبراج من الجزء األسفل        سائل من الجزء األعل شادر ال دفق الن ا يت ى األسفل  إلى األعلى بينم . ل
 ثم يتدفق النشادر في مكسر . ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز الترآيب وترآيزه في النشادر       

ى                ة     . النشادر في أسفل البرج بينما يتدفق الغاز في محول النشادر في الجزء األعل تم عملي راء وت  في   إضافي  إث
وفير غاز الترآيب     .  ماء ثقيل صالح للمفاعالت عن طريق التقطير النهائي    إنتاجالمراحل التالية، ويتم     ويمكن ت

. اء الثقيل عن طريق تبادل النشادر والهيدروجين المإنتاجلى جانب مصنع إالالزم في مصنع نشادر يمكن بناؤه   
 .آما يمكن أن يستخدم في عملية تبادل النشادر والهيدروجين الماء العادي آمصدر لتوفير الديوتيريوم

صانع     سية لم دات الرئي ن أصناف المع د م اجوالعدي د    إنت اء وآبريتي ادل الم ة تب ق عملي ن طري ل ع اء الثقي  الم
شترآة في عدة قطاعات من                       الهيدروجين، أو عن طري      دروجين، هي أصناف م شادر والهي ادل الن ة تب ق عملي

ة    ادل                      . الصناعات الكيميائية والنفطي ة تب ستخدم عملي ي ت صغيرة الت ى المصانع ال شكل خاص عل ذا ب ق ه وينطب
ادل  ". بصورة متيسرة"ولكن القليل من هذه األصناف متاح  . الماء وآبريتيد الهيدروجين   اء  وتتطلب عملية تب الم

ة لاللتهاب                         سوائل القابل رة من ال ات آبي ة آمي دروجين مناول شادر والهي ادل الن ة تب دروجين وعملي وآبريتيد الهي
 اتـــل المحطــر تشغيــع تصميم ومعاييــوبالتالي يتعين لدى وض. والمسببة للتآآل والسامة عند ضغوط مرتفعة

ين  اتين العمليت ستخدم ه ي ت دات الت الءوالمع امإي شغيلي  اهتم ر ت أمين عم واد ومواصفاتها لت ار الم ق الختي  دقي
ى       . طويل وضمان عوامل تكفل مستويات رفيعة من األمان والعولية  سية عل اس بدرجة رئي ار المقي د اختي ويعتم

 . لمتطلبات المستخدمها وفقًاإعدادن معظم أصناف المعدات سيجري إوبالتالي ف. عوامل اقتصادية وعلى الحاجة

شادر            –بغي أن يالحظ في العمليتين      وأخيرا، ين   أي في عملية تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل الن
صاً                 – والهيدروجين دة خصي ى حدة، مصممة أو مع اج  إل  أن أصناف المعدات التي ال تكون، عل ل     نت اء الثقي  الم

ل  نتاج إل يمكن ترآيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصاً        اء الثقي نظم نظام      ومن األ .  الم ذه ال ى ه ة عل اج مثل  إنت
ز          ستخدم في الترآي اء الم ر الم دروجين، ونظام تقطي شادر والهي ادل الن ة تب ستخدمة في عملي ازة الم ادة الحف الم

 . للمفاعالت في آل من العمليتينالنهائي للماء الثقيل ليكون صالحًا

صاً           اج  إل وترد فيما يلي أصناف المعدات المصممة أو المعدة خصي ين             نت ل باستخدام أي من العمليت اء الثقي  -الم
  :عملية تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين أو عملية تبادل النشادر والهيدروجين
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  أبراج تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين ١-٦

صافي        وني ال والذ الكرب ثالً (أبراج تبادل مصنوعة من الف ين    )  ASTM A516م ا ب راوح قطره ار  ٦يت  ٢٠( أمت
 ميجاباسكال  ٢، وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغــط ال يقـــل عـــن ) قدمًا٣٠(ار  ـــ أمت ٩و  ) ًاـــقدم

دة          . ملليمتــرات أو أآثـر   ٦وتآآل مسموح به في حدود      ) بوصة مربعة / رطل ٣٠٠( راج مصممة أو مع  وهي أب
 .هيدروجين الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وآبريتيد النتاج إلخصيصًا

 النفاخات والضاغطات ٢-٦

سوب       ضة المن ة ومنخف دة المرحل زي وحي الطرد المرآ اغطات ب ات أو ض كال أو ٠ر٢أي (نفاخ  ٣٠ ميجاباس
سبة              (لدورة غاز آبريتيد الهيدروجين     ) بوصة مربعة /رطال دروجين بن د الهي ى آبريتي وي عل ذي يحت أي الغاز ال

اج  إل ًا؛ وهي مصممة أو معدة خصيص      %)٧٠تزيد على    د               نت اء وآبريتي ادل الم ة تب ل باستخدام عملي اء الثقي  الم
درتها عن              . الهيدروجين ل ق ضاغطات ال تق راً  ٥٦وهذه النفاخات أو ال اً   مت ة   / مكعب دم مكعب     ١٢٠ ٠٠٠(ثاني  ق

بوصة  / رطال٢٦٠( ميجاباسكــــــال ١ر٨، بينما تعمل في ظــروف ضغــط ال يقــل عـــن      )معياري في الدقيقة  
  .، وتكون محكمة بأختام مصممة لخدمة آبريتيد الهيدروجين الرطب)ةمربع

 أبراج تبادل النشادر والهيدروجين ٣-٦

راً ٣٥أبراج لتبادل النشادر والهيدروجين ال يقل ارتفاعها عن        دماً ١١٤ر٣ ( مت ين    ) ق ا ب راوح قطره  ١ر٥، ويت
ر  دام٤ر٩(مت ر ٢ر٥و )  أق دام٨ر٢( مت ى أن  ) أق ادرة عل ون ق اوز    ، وتك غط يتج روف ض ي ظ ل ف  ١٥تعم

صاً     )بوصة مربعة / رطال ٢٢٢٥(ميجاباسكال   دة خصي اج  إل، آما تكون مصممة أو مع ل باستخدام    نت اء الثقي  الم
دروجين     ا              . عملية تبادل النشادر والهي شفهة قطره ة م ل فتحة واحدة محوري ى األق ا عل راج تكون فيه ذه األب وه

  . أو سحب أجزاء األبراج الداخليةخالإدمماثل لقطر الجزء االسطواني بحيث يمكن 

 أجزاء األبراج الداخلية والمضخات المرحلية ٤-٦

صاً              دة خصي ة مصممة أو مع راج    أجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلي اج  ألب ة       إنت ل باستخدام عملي اء الثقي  الم
ق تماس     صيصًاوتشمل أجزاء األبراج الداخلية مالمسات مرحلية مصممة خ       . تبادل النشادر والهيدروجين    لتحقي
سائل از وال ين الغ ق ب صاً . وثي ور ومصممة خصي شغيل المغم ة للت ة مضخات قابل شمل المضخات المرحلي  وت

 .لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة لألبراج المرحلية

 النشادر) مقطرات(مكسرات  ٥-٦

ل عن        ) مقطرات(مكسرات    ة  / رطال ٤٥٠( ميجاباسكال  ٣نشادر تعمل في ظروف ضغط ال يق ، )بوصة مربع
  . الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجيننتاج إلوتكون مصممة أو معدة خصيصًا

  دون الحمراءشعةمحلالت االمتصاص باأل ٦-٦

د    " المباشر" دون الحمراء، تكون قادرة على التحليل        شعةمحلالت امتصاص باأل    دروجين وال يوتيريوم لنسبة الهي
 %.٩٠حيث ال تقل نسبة ترآيزات الديوتيريوم عن 

  



 

31 

 الحراقات الوسيطة ٧-٦

صاً           إحراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى         دة خصي اج  إل لى ماء ثقيل، تكون مصممة أو مع اء   نت  الم
 .الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين

  لهات المصممة أو المعدة خصيصًامصانع تحويل اليورانيوم والمعدا -٧

 ملحوظة تمهيدية 

وم                           ائي لليوراني وع آيمي ر من ن ة تحول واحدة أو أآث ى  إيجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملي ل
سيد       إتحويل مرآزات خام اليورانيوم     : نوع آخر، بما في ذلك ما يلي       لى ثالث أآسيد اليورانيوم، وتحويل ثالث أآ

د   إلى ثاني أآسيد اليورانيوم، وتحويل أآاسيد اليورانيوم        إم  اليورانيو لى رابع فلوريد اليورانيوم، أو سادس فلوري
وم        وم              إاليورانيوم، وتحويل رابع فلوريد اليوراني د اليوراني ل سادس فلوري وم، وتحوي د اليوراني ى سادس فلوري ل

وم     إ د اليوراني ع فلوري ل راب وم، وتحوي د اليوراني ع فلوري ى راب د    إل الح فلوري ل أم وم، وتحوي ز اليوراني ى فل ل
وم     إاليورانيوم   سيد اليوراني وم هي                  . لى ثاني أآ ل اليوراني سية لمصانع تحوي دات الرئي د من أصناف المع والعدي

وترد فيما يلي، على سبيل المثال، أصناف        . أصناف مشترآة في عدة قطاعات من صناعات المعالجة الكيميائية        
ي ه  ستخدمة ف دات الم اتالمع ة،   : ذه العملي ان المائع اعالت ذات القيع دوارة، والمف ات ال ران، واالتون األف

تخراج   دة اس ر، وأعم دة التقطي سوائل، وأعم ة لل اردات المرآزي ة، والط راج المتوهج اعالت ذات األب والمف
اح          . السوائل ذه األصناف مت سرة   "ولكن القليل من ه ا سيجري          "بصورة متي ان معظمه الي ف اً ه و إعداد ؛ وبالت  فق

 مــي التصمي ـــة ف ـــويقتضي األمر، في بعض الحاالت، وضع اعتبارات خاص       . لمتطلبات المستخدم ومواصفاته  
ا        ـّوالتشييد لمراعاة الخواص األآ    ور، وثالث        (الة لبعض الكيماويات التي تتم معالجته دروجين، والفل د الهي فلوري

وم أن                ، ي وأخيرًا). فلوريد الكلور، وأمالح فلوريد اليورانيوم     ل اليوراني ات تحوي ع عملي نبغي أن يالحظ في جمي
 لتحويل اليورانيوم يمكن ترآيبها في نظم         أصناف المعدات التي ال تكون، على حدة، مصممة أو معدة خصيصاً          

  . الستخدامها في تحويل اليورانيوممصممة أو معدة خصيصًا

 لى ثالث أآسيد اليورانيومإرانيوم  لتحويل مرآزات خام اليوالنظم المصممة أو المعدة خصيصًا ١-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

وم       ام اليوراني زات خ ل مرآ ن تحوي وم أوالً   إيمك سيد اليوراني ث أآ ى ثال ة بل ك    إذاب امض النتري ي ح ام ف  الخ
ل      . واستخراج نترات اليورانيل المنقاة باستخدام مذيب مثل فوسفات ثالثي البوتيل     رات اليوراني ل نت تم تحوي م ي ث

ازي إل              إث أآسيد اليورانيوم،    لى ثال إ شادر الغ اج ما عن طريق الترآيز ونزع النترات أو بمعادلته باستخدام الن  نت
 .ثاني يورانات األمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس

 لى سادس فلوريد اليورانيومإ لتحويل ثالث أآسيد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٢-٧

  ةإيضاحية ملحوظ 

ورة مباشرة           إيمكن تحويل ثالث أآسيد اليورانيوم        ق الفل ة    . لى سادس فلوريد اليورانيوم عن طري وتتطلب العملي
  .وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور
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 لى ثاني أآسيد اليورانيومإ لتحويل ثالث أآسيد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٣-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

وم    سيد اليوراني ث أآ ل ثال ن تحوي وم   إيمك سيد اليوراني ث أآ زال ثال ق اخت وم عن طري سيد اليوراني اني أآ ى ث ل
 .أو الهيدروجين) المقطر(باستخدام غاز النشادر المكسر 

 لى رابع فلوريد اليورانيومإ لتحويل ثاني أآسيد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٤-٧

 ةإيضاحيظة ملحو 

وم مع                      إيمكن تحويل ثاني أآسيد اليورانيوم        سيد اليوراني اني أآ ق تفاعل ث وم عن طري د اليوراني ع فلوري ى راب ل
 . درجة مئوية٥٠٠ و ٣٠٠غاز فلوريد الهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 

  فلوريد اليورانيوملى سادسإ لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٥-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

طالق الحرارة  إانيوم عن طريق التفاعل المصحوب ب     لى سادس فلوريد اليور   إيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم       
ساخنة عن                  . باستخدام الفلور في مفاعل برجي     دوافق ال وم من غازات ال د اليوراني ويجري تكثيف سادس فلوري
ـا      طريق تمرير مجرى الدوافق ع    تم تبريدهـ اردة ي ر مصيدة ب ى  إب صفر    ١٠ل ة تحت ال وتتطلب  .  درجات مئوي
 .العملية وجود مصدر لغاز الفلور

 لى فلز اليورانيومإ لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٦-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

وم      د اليوراني ع فلوري ل راب تم تحوي ن   إي وم ع ز اليوراني ى فل سيوم  ل ه بالمغن ق اختزال رة (طري ات آبي أو ) دفع
سيوم  ات صغيرة(الكال وم ). دفع صهار اليوراني د درجات حرارة تتجاوز نقطة ان  ١١٣٠(ويجري التفاعل عن
  .)درجة مئوية

 لى ثاني أآسيد اليورانيومإ لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٧-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

وم            د اليوراني ل سادس فلوري ات             إيمكن تحوي ق واحدة من ثالث عملي وم عن طري سيد اليوراني اني أآ ى ث في  . ل
اء        ل بالم وم ويحل د اليوراني ادس فلوري زال س تم اخت ى، ي ة األول تخدام    إالعملي وم باس سيد اليوراني اني أآ ى ث ل

د ا             . الهيدروجين والبخار  ل سادس فلوري ة، يجري تحلي ة الثاني وم ب ليورانوفي العملي اء، ويضاف     إي ه في الم ذابت
وم                    ات األموني اني يوران ح ث زل مل وم، ويخت ات األموني اني يوران وم        إالنشادر لترسيب ث سيد اليوراني اني أآ ى ث ل

ة    ٨٢٠باستخدام الهيدروجين بينما تكون درجة الحرارة          تم دمج سادس              .  درجة مئوي ة، في ة الثالث ا في العملي أم
شــ فلوريد اليورانيوم الغازي     د  (ـادر ــوثاني أآسيـــد الكربـــون والن ات      ) ٣ن ي اء، حيث تترسب آربون في الم

ين               . يورانيل األمونيوم  راوح ب وتدمج آربونات يورانيل األمونيوم في البخار والهيدروجين عند درجة حرارة تت
  . ثاني أآسيد اليورانيومنتاج درجة مئوية إل٦٠٠ و ٥٠٠
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ى في          لى ثاني أآسيد اليورانيوم، آثيراً    إيورانيوم  وعملية تحويل سادس فلوريد ال      ة األول  ما تتم باعتبارها المرحل
 . الوقودنتاجأي مصنع إل

 لى رابع فلوريد اليورانيومإ لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٨-٧

 ةإيضاحيملحوظة  

  .لوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالهيدروجينلى رابع فإيتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم  




