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ABSTRACT 

The architectural bases and the design standard for radiation research 
buildings differ than other research building, that the nature of the used 
radioactive materials in the nature of the carried an work in the building will 
decide the planning in the design of the building, and we shell discus in this 
research what already had been reached of results about the architectural bases 
in the used standard in the used safe design of research building and 
establishing design standard, that archichists rely upon when designing these 
project which have specific and special characters . 

 
  الملخص

 تختلف عن اى منشآت اإلشعاعیةع المنشآت البحثیة  الرقابیة والتصمیمیة الختیار موقاألسس
بحثیة اخرى، فطبیعة المواد المشعة المستعملة ونوعیة العمل القائم فى المنشآة سوف یحدد التخطیط 
والتصمیم للمنشأة،وسوف نستعرض فى ھذا البحث ما تم التوصل الیھ من نتائج عن القواعد المعماریة 

م البیئى اآلمن للمبانى البحثیة، ووضع المعاییر التصمیمیة التى یستند والمقاییس المستخدمة فى التصمی
  .الیھا المھندسین المعماریین عند تصمیمھم لھذه المنشآت ذات المحددات والمواصفات الخاصة

  المقدمة

 التطویریة المستفیضة التى األبحاثتعتمد ھذه المعاییر على المعلومات المستخلصة من نتائج 
نظمات علمیة وھندسیة على الصعیدین الوطنى والدولى ،لتقدیر االھمیة النسبیة للمخاطر اضطلعت بھا م

المختلفة االنواع والموازنة بینھما،وھناك بعض العوامل التى یجب اخذھا فى االعتبار والتى تؤثر بدورھا 
ائد بالموقع واثره على االختیار االمثل للفراغ العمرانى والمعمارى ویأتى فى االھمیة دراسة المناخ الس

على البیئة المحیطة،وذلك بھدف التعریف بأھمیة ھذه المحددات فى العملیة التصمیمیة وتحقیق معامل 
االمان، وتوضح خصائص المكان وبیئة العمل حیث تعد احد العوامل االساسیة فى تحقیق الراحة 

ین المناخ والبیئة المشیدة،ویأتى دور الحراریة فى الفراغات الداخلیة والتى ھى نتیجة التأثیر المتبادل ب
المھندس المعمارى فى تحدید الشكل والمواصفات والتوجیھ لیوفر الفراغ المعمارى البیئى المالئم للنشاط 

 التى ستتم داخل المبنى،ومعرفة طبیعة االشخاص المستخدمین األنشطةالمذمع استیعابھ كذلك تحدید نوع 
 طبیعة العمل حیث ینعكس تأثیر الوسط الحرارى على –نوع المالبس  – النوع –لھذا النشاط مثل السن 

  .النشاط البشرى 
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وعلى ذلك فان اختیار الموقع للمنشآت االشعاعیة یعد من االھمیة بمكان لما لھ من خصوصیة 
ت ینطوى على تأثیر بطىء المفعول یتمثل فى افى طبیعة التخطیط والتصمیم،حیث ان التعرض لالشعاع

العدید من االمراض من اخطرھا االورام الخبیثة،لذلك یلزم اخضاع االنشطة التى تنطوى على االصابة ب
التعرض لالشعاعات ،بما فى ذلك التعرض للنفایات المشعة لمعاییر معینة لالمان وذلك لوقایة االشخاص 

  .العاملین بھذه المنشآت من المخاطر 

افق مع البیئة ومحدداتھا،مما ینتج عنھا عدم تكمن المشكلة ان ھناك مبانى منشأة بشكل غیر متو
مالئمة البیئة الداخلیة الخاص بالمبانى البحثیة المشعة والتى یتطلب معھا مراعاة االسس التخطیطیة 
والعمرانیة والمعماریة لتلك المبانى وتحدید التصمیمات المثلى فى ضوء متطلبات التقنیات الحدیثة 

  .ومعطیاتھا 

  الھدف

بیئیى جدید لتلك المنشآت االشعاعیة مراعیا القواعد الھندسیة والمعاییر االمنیة عداد تصمیم إ
المتمثلة فى اختیار التصمیمات المثلى فىالحوائط ،الفتحات والمعالجات المعماریة المتوافقة مع البیئة،مع 

  .تحدید المناطق المالئمة التى یجب ان تقام علیھا تلك المنشآت ذات الطبیعة الخاصة

  :كن تحدید الھدف فى ویم
تقلیل الضرر االشعاعى الناتج عن المنشآت المشعة والوصول لتصمیم بیئى مناسب ومحققا  -١

  .اقصى حد لالمان

دراسة االسس المعماریة والمقاییس التصمیمیة لمنشآت المراكز البحثیة االشعاعیة التى لھا طبیعة  -٢
  .خاصة 

المھندسین تساعد على مراعاة المعاییر المطلوبة فى عملیة االمداد بمعلومات كافیة للمعماریین و -٣
  .التصمیم لتلك االنماط المعماریة للمبانى البحثیة 

  الموضوع

تعرف الراحة الحراریة لإلنسان بأنھا حالة من الرضاء الفیزیائى والنفسى تتحقق عندما یمكن 
  .ج الجسم لھما للجو المحیط إزالة حرارة الجسم ورطوبتھ الزائدة بنفس معدل إنتا

ویؤثر الوسط الحرارى على مستویات األداء لجمیع األنشطة البشریة ذھنیة كانت أم 
الحالة الصحیة و المقصود بھا حالة الجسم من حیث قدرتھ على مقاومة األمراض  عضلیة،فیؤثر على

  .وقدرتھ على أداء وظائفھ الحیویة بشكل طبیعى 

ذى یراعى فیھ شكل المبنى، ونسبھ ،وأبعاده الخارجیة ویتطرق البحث الى  التصمیم البیئى ال
وتأثر ذلك باالشعاع الشمسى وحركة الھواء،توجیھ المبنى وأفضلیة الواجھات وأبعادھا الخارجیة،ودراسة 

  .مواد البناء المختلفة وتأثیرھا على السلوك الحرارى للمبنى 

 من اإلشعاعیة حركة التسریبات لذلك تعد دراسة المناخ من العوامل الرئیسیة التى تؤثر على
  .المنشأة النوویة الى البیئة الخارجیة وتؤثر بدورھا على لالنسان 

وسوف یتطلب ذلك اعداد  برنامجا لجمع المعلومات المناخیة والتوزیع المناخى وصوال لتحدید 
فطبیعة ودقة  .ةالمتطلبات الخاصة فى اختیار الموقع والتصمیم المالئم لھ والتخطیط للطوارىء االشعاعی

المعلومات المناخیة سوف تستخدم لتقدیر التأثیر االشعاعى على البیئة ، واھم اسس ھذه البرامج المناخیة 
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  :ھى

 درجة حرارة الھواء واالشعاع الشمسى.  

  )اتجاه وسرعة وقوة الریاح فى االرتفاعات المختلفة( تیار الھواء 

 الرطوبة النسبیة  

  معدل سطوع الشمس.  

   االمطارمعدل ھطول

   اإلشعاع إضرارلتصمیم للتحكم فى مواصفات ا

  :یتم اختیار مواقع المبانى المشعة وتصمیمھا وفق معاییر ھندسیة وتتوافر فیھا السمات التالیة 

 ان تراعى معاییر االمان المتوافقة على النحو المالئم-١

  .االمان طوال عمر المنشىء ان تدعمھا سمات اداریة وتنظیمیة یعتمد علیھا بھدف ضمان الوقایة و-٢

ان تشمل على قدر كاف من ھوامش االمان الخاصة بالتصمیم والتشیید على النحو الذى یضمن -٣
تحقیق االداء،مع مراعاة الجودة والتحقق من عدم احتمالیة وقوع حوادث والتحفیف من عواقبھا 

  .والحد من التعرض لھا مستقبال 

لمھنى،بما فى ذلك التھویة والتدرع والبعد عن المناطق المأھولة العوامل التى تؤثر على التعرض ا-٤
 بالسكان

  االسس والمقاییس المستخدمة فى تصمیم المبانى البحثیة االشعاعیة

من الدراسات السابقة امكن التعرف على بعض االسس والمقاییس المستخدمة فى تصمیم 
 تختلف عن اى معمل كمیائى عادى فطبیعة المبانى المشعة، من حیث الوظیفیة فمثال المعامل المشعة

المادة المشعة المتداولھ ونوع العمل الجارى فى المعمل سوف یحدد التخطیط لنوع االنشاء والعملیات 
  .الوظیفیة للمبنى

وھناك عوامل مختلفة تؤثر على تصمیم المعامل فى تحقیق مثل ھذا الھدف من اختیار المكان 
  :شروع المتكامل،وبعض من ھذه العوامل الى طرق التنظیم واالدارة للم

  . توفیر الوقایة واالمان وفقا لمعاییر الوقایة واالمان -

  . تحقیق المواصفات الھندسیة ومواصفات االداء والتشغیل -

 التصمیم والتشغیل والصیانة تتم بحیث تحد بقدر االمكان من احتمالیة تعرض العاملین وافراد -
  .ن التعرض للجرعات االشعاعیة الجمھور الدنى حد مقبول م

  . الكشف والمراقبة بصفة دوریة للتعرف على اى تدھور قد یفضى الى اداء غیر سلیم -

  االشتراطات الھندسیة المطلوب توافرھا فى اماكن العمل باالشعاعات والمواد المشعة

  : دراسة الموقع : اوال

الن لھ عالقة بأنتشار االبخرة اختیار الموقع المفترض للمعامل المشعة ذو اھمیة قصوى،
والعوادم المشعة،لذا یفضل اختیار الموقع بعیدا عن المناطق المأھولة بالسكان،وان یكون فى مكان بعید 
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عن مصادر التلوث باشكالھ المختلفة ویفضل ان یكون على منسوب مرتفع لضمان بعدھا عن اى انشطة 
تراعى التخلص من االبخرة والعوادم على ان اخرى،كذلك من الضرورى تصمیم مداخن عادم مرتفعة 

یكون منسوبھا اعلى من ایھ مبنى محیط ،كما یراعى عالقة المبنى بالوسط المحیط من نباتات واشجار، 
وتكثیف االشجار یمكن ان یعمل على حمایة المبانى من الریاح السائدة،واالنتشار الالحق للعادم واالدخنة 

  .المركزة 

  :الخاصة بالموقع المحددات الرئیسیة 

  .الموقع الجغرافى 

  .طرق االقتراب واالتصال 

  .الظروف واالعتبارات البیئیة والمناخیة بالموقع 

  .تخلیق وایجاد محاور حركة داخلیة واتجاھات رؤیھ 

  .عامل الكثافة السكانیة والظروف االقتصادیة 

عاع       ات االش ة المستخدمة لحساب الجرع ة   دراسة الطرق الحسابیة الدقیق سربة نتیج ة المت یة المحتمل
 التشغیل العادى وعند حدوث تسرب اشعاعى

 
  یوضح تخطیط موقع وعالقة المركز بالمبانى المجاوره لمعمل ابحاث تاكارازوكا فى الیابان) ١.شكل(

وھو * یوضح على سبیل المثال مشروع معمل ابحاث تاكارازوكا فى الیابان) ١(والشكل رقم 
  . بین المبانى وبعضھا یعبر عن مثال للعالقھ

  االتساع مستقبال: ثالثا

    من المھم ان یتم التخطیط للتوسعات المستقبلیة فى مراحلھ االولى،ویؤخذ ھذا فى االعتبار 
واھمیة التزود باالتساع واالمتداد  ویطبق على جمیع المواقع سواء الحضریة او الریفیة وخاصة المدنیة، ،

  .بحثى للمشاریع النوویةضروریة نظرا لطبیعة العمل ال
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  التصنیف : رابعا

المعامل المشعة تصنف تبعا لسمیة المواد المشعة المستخدمة،والعالقة بین الكمیات المتداولھ 
  -:ونوعیة التشطیب ویمكن تقسیم المعامل المشعة الى ثالث انواع 

  النوع االول

 المشعة ، من الضرورى وھو معمل مبدئیا مصمم خصیصا للتعامل مع كمیات كبیرة من المواد
فیھا تكییف الھواء،مع درجة عالیة من الترشیح للھواء الخارج وحفظ النفایات فى خزانات خاصة منفصلة 

  .،ومعظم المعامل من ھذا النوع تقع فى مراكز البحث االشعاعى 

  النوع الثانى

فى النوع االول كمیة االشعاع المتداول فى ھذا النوع من المعامل یكون اقل من ذلك المستخدم 
، فھو معمل مصمم خصیصا للنظائر المشعة ،والنوعیة العادیة من المعامل الكمیائیة تكفى بشرط ان 

  .مسطحات العمل تكون ذات مواصفات قیاسیة عالیةوتتضمن ودوالیب االدخنة وتھویة كافیة

  النوع الثالث

العمل ذات مستوى عال وفیھا تطویر لمعمل الكمیائى العادى،فى تشطیبات االرضیات واسطح 
  .من التشطیبات المناسبھ 

  المداخل والمخارج: خامسا

توجد بعض المتطلبات الخاصة للمداخل الى معمل النظائر المشعة، ومنشورة بمقاییس االمان 
  وفى ادارة االمن الصناعى والصحة بالوالیات   NFPAالمطابقة والكودات فى رابطة الوقایة الوطنیة

  OSHAیة  المتحدة االمریك

ففى منطقة النظائر المشعة ،یضاف مدخل مركزى مع غرف تغییر المالبس المالصقة،وفى 
منطقة المعامل المشعة حیث یتطلب مالبس نظیفة توجد غرف تغییر المالبس عند المداخل،ویحاط المبنى 

جیده    متر عند كل جانب للمبنى وھذا یسمح بمساحة تنقل ١٥ متر وعرض ١٠بمنطقة ممھده باتساع 
  .للسیارات

وتقرر المتطلبات العامة لعدد المخارج واتجاه حركة الباب المسموح بھا لعبور المداخل 
  -:والخصائص الرئیسیة كما یلى 

مطلوب على االقل مخرجین لكل معمل ،ان یكون للمعمل مخرج على منطقة منفصلة ،  - أ 
ویجب ان تكون فى وضع یزود بمعابر منفصلة، فحین حدوث طارىءفان مخرج واحد للممر غیركافى 

  والبد من مخرج لطریق بدیل وآمن لخارج المبنى وان یكون اتجاه الفتح فى اتجاه الخروج، 

 بوصھ ٧ان تكون ذات تجویف كاف بحیث ان الباب الیبرز اكثر من  : مواصفات االبواب-ب 
داخل مسار الممر عندما تفتح بالكامل مما یقلل من االصطدام لالشخاص العابرین والشكل التالى ومن 

بوصة او اقل فى ابواب مخارج ١٠٠االنواع المختلفة لالبواب ان تكون مزودة بالواح زجاجیة من 
ا فى الوقایة من الحریق، فھى تساعد على عدم التصادم لالشخاص الداخلین المعمل المستخدم ایض

والخارجین،والزجاج یجب ان یوضع منخفض بشكل كاف بحیث یمكن رؤیة االشخاص ، واقل ابعاد 
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 بوصھ ذو مقابض لھا فعل العتلھ تعمل بشكل اسھل فى ٨٠×٣٦ بوصھ  و ٨٠×٣٢: البواب الخروج ھى
  .حركة داخل وخارج المعامل لالشخاص على المقاعد المتحركة حالة الطوارىء لتسھیل ال

  مواد التشطیب: سادسا

انشاء المعامل المشعة تتطلب مقاییس محددة للمواد المستخدمة فى االسطح والجدران 
  :وخصوصا فى المعامل المستخدمة مصادر مشعة مفتوحة

  . ان تكون جمیع االسطح ملساء وغیر مسامیة وخالیة من الشقوق-

  . جمیع الطالاءات خاملة كمیائیا وفزیائیا وغیر قابلة لالمتصاص الماء والسوائل االخرى-

 تغطیة االرضیات بمواد مقاومھ للحرارة والتفاعالت الكمیائیة،ولصقھا جیدا بحیث التتسرب اى -
  .كمیات من المواد المشعة تحتھا

ض للتلوث بالمواد المشعة،مراعاة       وضع مفاتیح التوصیل الكھربائى فى اماكن بعیدة حتى التتعر-
  .نظافة المكیفات حیث انھا تشكل اسطحا یمكن ان یترسب علیھا الغبار الملوث 

  التھویة: اسابع

ھدف التھویة فى المختبرات النوویة االشعاعیة الى التبدیل المستمر للھواء حتى الیتجاوز نسبة ت
  تلف نظام التھویة فى المختبرات النوویة تركیز المواد المشعة فیھ حدا معینا،وعموما الیخ

  

  .یوضح مثال بسیط لمعمل اشعاعى تم فیھ دراسة المداخل والمخارج ) ٢شكل(

  :عن نظام التھویة فى اى مختبرات اال فى عدة جوانب منھا

  .سربھا للخارج ضرورة وضع مرشحات لحجز المواد المشعة الصلبة العالقة بالھواء وعدم ت-١

 توجیھ عنایة خاصة للمرشحات ومخارج التھویة بحیث یتم التأكد من ترشیح ھذه الغازات او -٢
مع االخذ فى االعتبار الحدود الدولیة المسموح ( تشتیتھا تماما وعدم تركیزھا فى اماكن قریبة 

  ).بھا للرقابة االشعاعیة وارتفاع الصرف بالمدخنة
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عیدة عن جمیع النوافذ والمداخل وتكون على ارتفاعات عالیة لیتحقق  تكون مخارج التھویة ب-٣
  . التشتیت لضمان عدم دخول الھواء الملوث الى تلك المختبرات او االماكن المجاورة 

طلق على % ١٠٠تتم التھویة عن طریق حركة الھواء للمبنى فیدخل امداد الھواء بنسبة 
 ویدخل المعامل من خالل اسقف معلقة مثقبھ،ویمر من مستوى االرضیة ویمر من خالل مبدل للحرارة

خالل بنشات العمل ویتم التخلص منھ من خالل خزانات االبخرة عبر الحائط الى الجانب المقابل من 
 متر ، مع االخذ ٥ثانیة على ارتفاع نافذة /متر، ٥الغرفة،ومعدل سرعة العادم مصمم لالحتفاظ بسرعة 

  مبانى المجاورةفى االعتبار موقع المبنى وال

ویتم سحب العادم الى مروحة الضغط العالى عند قاعدة المدخنة وتخرج بسرعة عالیة حوالى 
متر فوق خط السطح ، وتختصر السرعة الى النصف خارج ساعات العمل ٢ثانیھ على مستوى /  متر ١٠

  .الطبیعیة 

  الوقایة المالئمة فى انشاء المبانى االشعاعیة

  :ة االشعاعیة بوسائل وقایة مختلفة باستخدام المواد االتیة تزود المبانى البحثی

   شرائح من الرصاص لكساء االلواح الخشبیة-

فكساء االلواح الخشبیة ھو عامل مساعد لشرائح الرصاص،ویحمیھ من الحوادث المتلفة،وعند 
  .تركیب االلواح یجب ان تتداخل النھایات عند موضع الوصلة لعدم التسریب 

  الخرسانى االنشاء -

یبنى االنشاء الخرسانى بخلطات یضعھا متخصصى الھندسة النوویة حسب قوة المادة المشعة 
واستخدامھا،بواسطة الصب الغزیر لالسمنت،ویستخدم بھا الحدید المسلح،ویتطلب یتطلب عنایة خاصة 

  .للحصول على كثافة متماثلة ومتواصلة اثناء المزج والصب 

  )اآلجر( البناء الجبسى -

لطوب العادى المستخدم فى البناء ربما یستخدم لزیادة الوقایة لیعوض السمك المكافىء ا
المطلوب للرصاص،البناء باآلجر باضافة الباریوم الجبسى یستخدم عندما یكون الطوب الجبسى الیعوض 

  .السمك المكافىء الرصاصى المطلوب 

  تصمیم المعامل لتقلیل تأثیر المناخ غیر المرغوب فیھ

 –لعوامل الخارجیة التى یعتمد علیھا االستجابة البشریة للبیئة الحراریة درجة الحرارة من ا
 حركة الھواء وكذلك العوامل الفردیة مثل المالبس والنشاط ودرجة التأقلم – االشعاع الشمسى –الرطوبة 

  .والعمر والنوع 

 متطلبات خاصة من الحرارة لذلك فتقییم البیئة الداخلیة للمعمل مھمة، وتتمیز المعامل بان لھا
والرطوبة ، وھذا المدى یمكن تحدیده كمنطقة راحة حراریة مطلوبة وتقارن بالمعلومات من الطقس 

  .الخارجى لمعرفة متى یستحب زیادة او انخفاض الحرارة 

ومع ان ارتفاع الحرارة ھى السمة الممیزة فى المناطق الحارة ،یوجد وسائل تبرید سلبیة والتى 
والذى یمنع دخول االكتساب الحرارى من خالل النوافذ او " الكاسرات الشمسیة " ول عالمى مثل لھا قب

الفتحات الى داخل المبنى ، وتصمم الكاسرات الشمسیة بدون اى صعوبات حیث ان زاویة الشمس یمكن 
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قدر ممكن توقیعھا فى اى وقت من العام وفى اى اتجاه للمبنى ، وتصمم بحیث تكون عاكسھ الدخال اقل 
من االشعاع الشمسى وھى منفصلة عن استخدام الزجاج المخفض لالكتساب الشمسى النھا مكلفة وغالبا 
ما تكون صعبھ فى احاللھا عند التلف ، وقد یكون فى بعض االحوال الیمكن للوسائل السلبیة بمفردھا 

ل من العاملین او من خلق ظروف الراحة الحراریة المطلوبة خصوصا عندما تنتج الحرارة فى الداخ
  .التجارب العلمیة واالجھزة نفسھا

اما فى االجواء الحارة الرطبھ یكون حركة الھواء مطلوبة من اجل تبرید سطح الجلد عن 
طریق التبخیر،فالتھویة الطبیعیة تتحقق نتیجة التخطیط الصحیح وتصمیم الفتحات وادوات التظلیل،وعادة 

  .ائیة ما تزود باستخدام المراوح الكھرب

اما فى االجواء الحارة الجافة فان الھواء الساخن الخارجى یمكن دفعھ بالمراوح الكھربائیة من 
خالل فلتر مصنوع من الیاف خشبیة والذى یظل دائما مرطب برشاش ماء ، ویبرد الھواء بالتبخیر قبل 

  .مروره للداخل ویسمى الجھاز المبرد للھواء 

فى الكثیر من الوسائل التقلیدیة فى الشرق االوسط مستخدمین وھذا المبدأ ھو نفسھ المستخدم 
دفع الریاح بدال من المراوح الكھربائیة، مع مالحظة ان ھذه الطریقة قد تكون غیر مؤثرة لو ان الھواء 
الخارجى ذو رطوبة عالیة ویمكن اغالق رشاش الماء خالل المواسم الممطرة مستخدمین فقط المروحة 

 مفید فى المناطق الحارة الجافة والتى فیھا مواسم قصیرة من االمطار والرطوبة،ولو لدفع التھویة، وھو
كان المطلوب تكییف ھواء كامل فانھ یوجد انواع وحدات صغیرة والتى یمكن تثبیتھا على الحائط 
الخارجى وھى مناسبة للفراغات الصغیرة نسبیا ، مثل غرف التحضیر للمواد المعملیة والمخازن 

  .ب وغرف االبحاثوالمكات

اذا كان الفراغ المراد تكییفھ كبیرا فانھ یتطلب وضع جھاز مركزى مع توزیع لالنابیب  اما
للھواء البارد، وكبدیل لھذا فانھ یمكن توزیع ماء بارد خالل مواسیر معزولة بوحدات دفع ھوائى منفرد 

  .وھذا النظام یعتبر اكثر اقتصادیا 

 الجاف والحار یمكنھ اتالف المعدات وخلق مشاكل صحیة ویعتبر الغبار فى مناطق المناخ
ویتطلب حاجة مستمرة لتنظیف المعامل، واالحكام الجید لالبواب والنوافذ وخلق فرق ضغوط قد یساعد 

  .فى تقلیل ھذه المشكلة 

  النتائـــج
  : عند تصمیم المبانى المشعة یجب مراعاة - ١

 مرحلة مبكرة عن مرحلة التصمیم،كوسائل الھروب فى  دراسة متطلبات االمان للمعامل المشعة فى-
حاالت الطوارىء مثل معدل التھویة واتجاه حركة الھواء داخل المبنى،ومسافة االنتقال 

  .لالشخاص 

  . االخذ فى االعتبار مستوى االشغال المحیطة بمنطقة المعامل المشعة والمناطق المالصقة -    

  : المواد المستخدمة – ٢
  ..كون جمیع االسطح ملساء وغیر مسامیة وخالیة من الشقوق خاملة كمیائیا ان ت-    

  .   استخدام االنشاء الخرسانى وشرائح الرصاص والواح الجبس وجبس الباریوم-        
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  : معامل االمان فى التصمیم یكون من خالل – ٣ 

  . اختیار مواقع المبانى المشعة وتصمیمھا وفق معاییر ھندسیة -    

  . مراعاة معاییر االمان النووى التى تحد من او تخفیف اثار الحوادث االشعاعیة -    

   توصیة للمھندسین والمعماریین– ٣
  . تحقیق المواصفات الھندسیة ومواصفات االداء والتشغیل -    

  . توفیر الوقایة واالمان وفقا لمعاییر االمان المنصوص علیھا -      

  .لصیانھ لمنع احتمالیة التعرض المھنى لجرعات اشعاعیة  التصمیم والتشغیل وا-      

  التوصیات
  :عند اختیار مواقع للمبانى المشعة یجب مراعاة  -١

  . الكثافة السكانیة– جیولوجیة –مناخیة (المحددات الرئیسیة الخاصة بالموقع  -*

  .شعاعات اختیار افضل المواد المستخدمة فى الحواجز الوقائیة النواع مختلفة من اال -*

  .المستقبلیة والمرونة فى التخطیط والقابلیة لالمتداد  -*

  .تخلیق وایجاد محاور حركة داخلیة واتجاھات رؤیة  -*

  :احتیاطات االمان االشعاعى الخاصة بالتصمیم تتحدد فى  -٢

تطبیق الشروط المطلوب توافرھا فى اماكن العمل باالشعاعت والمواد المشعة،من حیث 
 حسابات الدروع الوقائیة لكل من السقف واالرضیة – الحالة الفنیة لالسطح –ام التھویة المساحة ونظ

  .والحوائط والفتحات 

  المراجع

  ١١٥ سلسلة االمان – منشورات ھیئة الطاقة الذریة -

   ھندسة عین شمس- شریف عبد المنعم الجوھرى- رسالة ماجستیر-

جامعة عین شمس -الدراسات والبحوث البیئیة معھد – نادیھ محمود سراج – رسالة ماجستیر -  
٢٠٠١  

   )١٩٩١ لسنة ٦٠منشور رقم ( وصیات اللجنة الدولیة للوقایة من االشعاع -      

- A.CHIESA R.GASPAROTTI R.MAROLDI “Planning Considerations    
in Radiation Building” Brescia – Aprile 1988. 

- The Master Architect Series 11 by NB.B.J  

- Neufert (Archetects data ) 

      - Hospitals Clinics and Health Centers . 

 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  


