
 

 

11-13286 

 تسخير الذرة من أجل السالم

 نشـرة إعالميــة
INFCIRC/813/Add.1 

 ٢٠١١مايو / أيار٢٣
 

 عامتوزيع 
 عربي

انكليزي: صلاأل

  

 

  بين المعقود لالتفاق إضافي بروتوآول
  الذرية للطاقة الدولية والوآالة موزامبيقجمهورية 

  إطار في الضمانات تطبيقل
 النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة

 
 
  
  
لالتفاق المعقود بين جمهورية موزامبيق والوآالة الدولية للطاقة الذرية يرد نص البروتوآول اإلضافي   -١

ة            شار األسلحة النووي ع               ١لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انت ة لكي يطل ذه الوثيق سخًا في مرفق ه  مستن
ع األعضاء ه جمي ي   .علي ول اإلضافي ف ّر البروتوآ د أق افظين ق ان مجلس المح اني٢٢وآ شرين الث وفمبر / ت ن

ي  . ٢٠٠٧ ال، ف شبونة، بالبرتغ ي ل ه ف ـِّع علي م ُوق ران٢٣ث ه / حزي ي ٢٠١٠يوني سا، ف ا، بالنم ي فيين ، وف
 .٢٠١٠يوليه /تموز ٨

، أي ٢٠١١مارس / آذار١ من البروتوآول اإلضافي، بدأ نفاذ هذا البروتوآول في   ١٧وبموجب المادة     -٢
د استوفت          ق ق أن موزامبي د ب ًا يفي ارًا مكتوب ق إخط ة موزامبي ة من جمهوري ه الوآال ـَّت في ذي تلق اريخ ال في الت

  .المتطلبات القانونية والدستورية الالزمة لبدء النفاذ

 
  
  
  
 

                                                      
 .INFCIRC/813يرد االتفاق المذآور مستنسخًا في الوثيقة   ١



INFCIRC/813/Add.1 
  المرفق

 

  
  

  ضافي لالتفاق المعقودإبروتوآول 
   والوآالة الدولية للطاقة الذريةموزامبيق جمهورية بين

  طار معاهدةإتطبيق الضمانات في ل
  عدم انتشار األسلحة النووية

  
  
  
  

ق      لما آانت    ة موزامبي ي         ( جمهوري ا يل ي ستدعى فيم ق "الت ة        ") موزامبي ة الذري ة للطاق ة الدولي والوآال
ي       ( ا يل ة "التي ستدعى فيم شار                      ") الوآال دة عدم انت ضمانات في إطار معاه ق ال ود لتطبي اق معق طرفين في اتف

 ؛٢٠١١مارس / آذار١، بدأ نفاذه في ")اتفاق الضمانات"سيدعى فيما يلي (األسلحة النووية 
 

ووي عن      وإدراآًا منهما   شار الن ز عدم االنت د    لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزي ق توطي طري
 فعالية نظام ضمانات الوآالة وتحسين آفاءته؛

 
ي                     وإذ تشيران   ا يل ى م ضمانات الحاجة إل ذ ال اء تنفي ة أن تراعي أثن ى الوآال ه يجب عل ى أن تجنب   : إل

سلمية؛         ة ال شطة النووي ال األن ي مج دولي ف اون ال ق أو التع ة لموزامبي صادية والتكنولوجي ة االقت ة التنمي إعاق
ا رام األحك وق      واحت سارية وحق ة ال ام األمني ن األحك ا م ة وغيره ة المادي ان والحماي صحة واألم ة بال م المتعلق

ك من            ر ذل صناعية وغي ة وال األفراد؛ واتخاذ جميع االحتياطات التي تكفل حماية األسرار التجارية والتكنولوجي
 المعلومات السرية التي تصل إلى علمها؛

 
 يتعين أن يظل تواتر وآثافة األنشطة المبينة في هذا البروتوآول عند الحد األدنى المتسق مع  ولما آان  

 دف توطيد فعالية ضمانات الوآالة وتحسين آفاءتها؛ه
 

 :مورزامبيق والوآالة قد اتفقتا اآلن على ما يلي فإن 
  



 

٢ 

  العالقة بين البروتوآول واتفاق الضمانات

  ١المـــادة 

ضمانا        اق ال ذا البروتوآول                تنطبق أحكام اتف ام ه صلة بأحك ا تكون مت در م ذا البروتوآول بق ى ه ت عل
ذا البروتوآول   إوفي حالة تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحكام هذا البروتوآول، ف   . ومتوافقة معها  ن أحكام ه
  .هي التي تنطبق

  توفيــــــر المعلومــــــات

  ٢المـــادة 

  : ما يليعالن يحتوي علىإ الوآالة بموزامبيقتزود   -أ

مواد تنطوي على    التي ال نمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي      ألنشطة البحوث اإل  وصف عام     ‘١’  
صها   – بالتحديد – تمويلها أو  موزامبيق والمضطلع بها في أي بقعة والتي تتولى         نووية  ترخي

  .أو مراقبتها، أو المضطلع بها نيابة عنها؛ ومعلومات تحدد مكان تلك األنشطة

اءة، وي                 م  ‘٢’   ة أو الكف ق بالفعالي ا يتعل تفق ـُعلومات تحددها الوآالة على أساس الفوائد المتوقعة فيم
ع  ا م قعليه ي   موزامبي ا ف ضطلع به ضمانات، الم صلة بال شغيلية ذات ال شطة الت شأن األن ، ب

  .مواد نووية يشيع فيها استخدام أماآن واقعة خارج المرافق وفي مرافق

ى         موقعفي آل   وصف عام لكل مبنى مقام        ‘٣’   ذا إ، يتضمن أوجه استخدام المبنى ومحتويات المبن
  .للموقعويتضمن الوصف خريطة . تتضح من هذا الوصف آانت محتوياته ال

شطة المحددة في المرفق األول                         ‘٤’   شارك في األن ان ي وصف لحجم العمليات المنفذة في آل مك
  .بهذا البروتوآول

اجم ومصانع  ‘٥’   ان من دد مك ات تح ا معلوم وم وحالته ز الثوري وم ومصانع ترآي ز اليوراني  ترآي
نتاج السنوي الراهن لتلك المناجم والمصانع  إلنتاجية التقديرية السنوية واإلالتشغيلية وقدرتها ا  

ق بالنسبة ل  اءً . آكل  موزامبي ذآر          وبن ة ت ى طلب الوآال ق  عل راهن      إلا موزامبي سنوي ال اج ال نت
ه         ز بعين ست . لمنجم بعينه أو لمصنع ترآي ك المعلومات     والي ديم تل ّصل    إلزم تق جراء حصر مف

  .للمواد النووية

ود       إمعلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل          ‘٦’   صنع الوق اء المناسبين ل ى الترآيب والنق ل
  : وذلك على النحو التالي نظيريًاثراًءإثرائها أو إل

واد    )أ(     ك الم ات تل ة أو غي     –آمي راض نووي ي أغ ستخدم ف ت ت واء آان ةس  – ر نووي
ي        ان ف ل مك سبة لك ع، بالن ي أو المزم تخدامها الفعل ه اس ائي وأوج ا الكيمي وترآيبه

ق ـه توج موزامبي ن    ـد فيـ ة م ان متري شرة أطن اوز ع ات تتج واد بكمي ذه الم ل ه مث
وم و ًا/اليوراني وم،أو عشرين طن ا من الثوري ي   متري اآن األخرى الت سبة لألم وبالن

ق  واحد، مجموعها فيما يخص      توجد بها آميات تزيد على طن متري       ل،   موزامبي آك



 

٣ 

اً          إ وم أو عشرين طن اً ذا آان مجموعها يتجاوز عشرة أطنان مترية من اليوراني   متري
  ؛ للمواد النوويةجراء حصر مفصلإوال يستلزم تقديم هذه المعلومات . من الثوريوم

  من أجل أغراضخصيصًا –لتلك المواد  موزامبيقآميات آل عملية تصدير خارج   )ب(    
ة  ر نووي ات       – غي ون بكمي دما تك ا، عن واد ووجهته ك الم ائي لتل ب الكيمي  والترآي

  :تتجاوز ما يلي

ام       )١(       الل الع اوز خ ه يتج ا مجموع وم، أو م ن اليوراني ة م ان متري شرة أطن ع
من   موزامبيقعشرة أطنان مترية بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج   

ة وا      إاليورانيوم المصدر     ى نفس الدول ا عن عشرة              ل ة آل منه ل آمي ي تق لت
  أطنان مترية؛

 من الثوريوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل العام عشرين      مترياً عشرين طناً   )٢(      
وم    موزامبيق بالنسبة لعمليات التصدير المتتابعة خارج        مترياً طنًا من الثوري

  ؛ متريًالى نفس الدولة والتي تقل آمية آل منها عن عشرين طنًاإالمصدر 

 من أجل أغراض    خصيصًا –لتلك المواد    موزامبيقآميات آل عملية استيراد داخل        )ج(    
ة ر نووي تخدامها – غي ه اس راهن وأوج ا ال واد ومكانه ك الم ائي لتل  والترآيب الكيمي

  :الفعلي أو المزمع، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي

اوز خ     )١(       ه يتج ا مجموع وم، أو م ن اليوراني ة م ان متري شرة أطن ام ع الل الع
ل       ة داخ وم المتتابع تيراد اليوراني ات اس سبة لعملي ة بالن ان متري شرة أطن ع

  والتي تقل آمية آل منها عن عشرة أطنان مترية؛ موزامبيق

 من الثوريوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل العام عشرين      مترياً عشرين طناً   )٢(      
والتي  موزامبيق داخل  بالنسبة لعمليات استيراد الثوريوم المتتابعة      مترياً طنًا

  ؛ متريًاتقل آمية آل منها عن عشرين طنًا

زم استخدامها استخداماً                      علمًا     واد المعت ذه الم ل ه ديم معلومات عن مث شترط تق ر    بأنه ال ي  غي
  .نووي، بمجرد بلوغها شكل استخدامها النهائي غير النووي

اد ات بمقتضى ال    المعفاة من الضمان   المواد النووية معلومات بشأن آميات      )أ(  ‘٧’    من   ٣٦ة  م
  وبشأن أوجه استخدامها وأماآنها؛اتفاق الضمانات 

ات   )ب(     ات  معلوم شأن الكمي ديرات  (ب كل تق ذ ش د تأخ ان   ) ق ل مك ي آ تخدامات ف واالس
اد  من ال  )ب ( المعفاة من الضمانات بمقتضى الفقرة     للمواد النووية بالنسبة    من   ٣٥ة  م

ضمانات    اق ال د شكل   اتف م تأخذ بع ا ل دما   ولكنه ووي، عن ر الن ائي غي  االستخدام النه
ذآورة في            ونـتك ات الم ات تتجاوز الكمي ادة   بكمي ضمانات     ٣٦الم اق ال وال .  من اتف

 .للمواد النوويةجراء حصر مفصل إيستلزم تقديم هذه المعلومات 

ة اإل    ‘٨’   ان أو المعالج شأن المك ات ب ة اإل  معلوم طة أو القوي ات المتوس افية للنفاي ي  ض عاع الت ش
وم أو   ت ى بلوتوني وي عل راء  حت ديد اإلث وم ش وميوراني ا   ٢٣٣- أو يوراني ت عنه ي رفع  والت



 

٤ 

ضى   ضمانات بمقت ادة ال ضمانات  ١١الم اق ال ن اتف ارة     .  م إن عب رة ف ذه الفق راض ه وألغ
ا اإل          " ضافيةإلالمعالجة ا " ر    ال تشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات أو عمليات تكييفه ضافي غي

  .ناصر، من أجل خزن النفايات أو التخلص منهاالمنطوية على فصل الع

شأن   ‘٩’   ات ب ددةمعلوم واع المح ق   األن ي المرف سرودة ف ة الم ر النووي واد غي دات والم ن المع  م
  :الثاني، وذلك على النحو التالي

ارج    )أ(     صدير خ ة ت ل عملي سبة لك قبالن واد  موزامبي دات والم ك المع ا، : لتل هويته
اريخ              وآمياتها، ومكان استخدامها ال    اريخ التصدير أو ت ة، وت ة المتلقي مزمع في الدول

  التصدير المتوقع حسب االقتضاء؛

اًء  )ب(     وفره بن د ت ة، تأآي ه الوآال دد تقدم ب مح ى طل ق عل ة موزامبي ا دول ، باعتباره
ة أخرى            دمها دول ي تق ذه            إمستوردة، للمعلومات الت ل ه شأن تصدير مث ة ب ى الوآال ل

  .موزامبيقلى إالمعدات والمواد 

ووي                    ‘١٠’   ود الن ا يخص تطوير دورة الوق ا في   (الخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيم بم
سلطات   ) المتعلقة بدورة الوقود النووي   المزمعة   والتطويرالبحث  أنشطة  ذلك   عندما تعتمدها ال

  .موزامبيقالمالئمة في 

  :آل جهد معقول من أجل تزويد الوآالة بالمعلومات التالية موزامبيقتبذل   -ب

واد   التي ال تنطوي على  المتعلقة بدورة الوقود النوويوالتطويرألنشطة البحث وصف عام     ‘١’   م
اإل    نووية ات       إثراء و وتتصل على وجه التحديد ب ووي أو معالجة النفاي ود الن ادة معالجة الوق ع

ة اإل  طة أو القوي وم أو     المتوس ى بلوتوني وي عل ي تحت عاع الت ـد اإل ش وم شدي راءيوراني  أو ث
وميور ل    ٢٣٣-اني ة داخ ي أي بقع ا ف ضطلع به ق، الم قكن ـول موزامبي ى ـال تتول موزامبي

ـتمويله د –ا أو ـ ات   – بالتحدي ا؛ ومعلوم ة عنه ا نياب ا، أو المضطلع به صها أو مراقبته ترخي
النفايات المتوسطة أو   " معالجة"ن مصطلح   إوألغراض هذه الفقرة ف   . تحدد مكان تلك األنشطة   

ى             شعاع ال يشمل ع   إلالقوية ا  ة عل ر المنطوي ا غي ات تكييفه مليات إعادة تعبئة النفايات أو عملي
  .فصل العناصر، من أجل خزن النفايات أو التخلص منها

ذ في                     ‘٢’   ي تنف شطة، الت ك األن ذي يضطلع بتل ان ال ة الشخص أو الكي شطة وهوي وصف عام لألن
ارج  ة خ ددها الوآال اآن تح عأم تموق ا آان ا ربم ة أنه رى الوآال ي ت  ًاـ مرتبطة ارتباط، والت

ة              . الموقع بأنشطة ذلك    ًاـوظيفي . ويخضع توفير هذه المعلومات لطلب محدد من جانب الوآال
  .وتقدم المعلومات بالتشاور مع الوآالة وفي توقيت سريع

دم       بناًء  -ج ق  على طلب الوآالة تق هاباً إ موزامبي ادة،          أو توضيحاً   س ذه الم دمتها بموجب ه  ألي معلومات ق
  .ذلك ذا صلة بأغراض الضماناتبقدر ما يكون 



 

٥ 

  ٣المـــادة 

دم   -أ قتق ة المعلوم  موزامبي ة أـي الفقـددة فـات المحـللوآال ) أ(‘٦’وأ‘ ٥’وأ‘ ٤’وأ‘ ٣’وأ‘ ١’رات الفرعي
ذا    يوماً ١٨٠ في غضون    ٢من المادة   ‘ ١’ والفقرة الفرعية ب   ٢من المادة   ‘ ١٠’وأ‘ ٧’وأ اذ ه  من بدء نف

  .البروتوآول

دم   -ب قتق ول للو موزامبي ة، بحل ار١٥آال شار / أي ات الم تيفاءات للمعلوم ام، اس ايو من آل ع ي إم ا ف ليه
د طرأت             إو. الفقرة أ أعاله عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة          رات ق اك أي تغي ذا لم تكن هن

  .ذلك موزامبيقعلى المعلومات السابق تقديمها، أوضحت 

دم   -ج قتق ول   موزامبي ة، بحل ار١٥للوآال ايو / أي ل ع ـمم ن ـي الفقرتيـددة فـات المحـام، المعلومـن آ
  . عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة٢من المادة ) ج(و) ب(‘٦’ن أــالفرعيتيـ

ة أ                  موزامبيقتقدم    -د رة الفرعي ة شهور المعلومات المحددة في الفق ادة     ) أ(‘٩’للوآالة آل ثالث . ٢من الم
  . من تاريخ انتهاء فترة الثالثة شهوريومًاوتقدم هذه المعلومات في غضون ستين 

ق تقدم    -هـ ة أ             موزامبي رة الفرعي ة المعلومات المحددة في الفق ادة     ‘ ٨’للوآال ل    ٢من الم اً  ١٨٠ قب  من    يوم
ي                / أيار ١٥ضافية، آما تقدم بحلول     إجراء أي معالجة    إ رات الت ام معلومات عن التغيي ايو من آل ع م

  . السنة التقويمية السابقةتطرأ في المكان عن الفترة التي تغطي

ق   -و قتتف ة أ  موزامبي رة الفرعي ي الفق ددة ف ات المح ديم المعلوم واتر تق ت وت ى توقي ة عل ن ‘ ٢’والوآال م
  .٢المادة 

 في غضون ستين    ٢من المادة   ) ب(‘٩’للوآالة المعلومات المذآورة في الفقرة الفرعية أ       موزامبيقتقدم    -ز
  . من الطلب المقدم من الوآالةيومًا

  اينة التكميليةالمع

  ٤المـــادة 

  : من هذا البروتوآول٥طار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة إجراءات التالية في إلتطبق ا  

؛ ولكن يكون للوآالة    ٢ليها في المادة    إلى التحقق من المعلومات المشار      إ  أو تلقائياً  ال تسعى الوآالة آلياً     -أ
  :معاينة ما يلي

ة أ     إأي مكان مشار      ‘١’   ة أ     ‘ ١’ليه في الفقرة الفرعي رة الفرعي ادة     ‘ ٢’أو الفق ى     ٥من الم ك عل ؛ وذل
   أو أنشطة نووية غير معلنة؛مواد نوويةأساس انتقائي من أجل التأآد من عدم وجود أي 

ادة             إأي مكان مشار      ‘٢’   رة ج من الم ساؤل         ٥ليه في الفقرة ب أو الفق ك من أجل حسم أي ت ، وذل
ال  صحة واآتم ق ب ادة يتعل ة بموجب الم ات المقدم ضارب ٢المعلوم ن أجل حسم أي ت  أو م
  يتعلق بتلك المعلومات؛



 

٦ 

، وذلك بالقدر الالزم للوآالة من أجل   ٥من المادة ‘ ٣’ليه في الفقرة الفرعية أ    إأي مكان مشار      ‘٣’  
ة  إلبشأن حالة ا  موزامبيق إعالن   – ألغراض الضمانات  –أن تؤآــد     لمرفق خراج من الخدم

  .مواد نووية آان يشيع فيه استخدام اقع خارج المرافقمكان وأو 

ة        ‘١’  -ب رة الفرعي ي الفق ا ف صوص عليه ة المن تثناء الحال ة   ‘ ٢’باس ي الوآال اه تعط قأدن  موزامبي
   ساعة على األقل؛ ٢٤ بالمعاينة قبل  مسبقًاإخطارًا

ي     ‘٢’   ان ف ة أي مك علمعاين ا موق ًا – م ات ال   اقتران ن المعلوم ق م ارات التحق صميمية أو  بزي ت
ك      ي ذل ة ف رض أو الروتيني ددة الغ شية المح ات التفتي عبالعملي ار  – الموق دة اإلخط ون م  تك

ل، ولكن يجوز           إالمسبق،   ى األق ل من ساعتين     أذا طلبت الوآالة ذلك، ساعتين عل ن تكون أق
  .في ظروف استثنائية

  .زم تنفيذها أثناء تلك المعاينة، ويحدد أسباب المعاينة واألنشطة الاليكون اإلخطار المسبق مكتوبًا  -ج

ساؤل          موزامبيقفي حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوآالة           -د ذا الت فرصة توضيح وتيسير حسم ه
أخير              وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب إل      . أو التضارب  ة أن ت ر الوآال م ت ا ل جراء  إجراء معاينة، م

ه           ذي التمست من أجل ى أي ح    . المعاينة سيخل بالغرض ال تنتاجات         وعل ة أي اس ستخلص الوآال ال ال ت
  .هذه الفرصة موزامبيقعطاء إبشأن التساؤل أو التضارب لحين 

  .على غير ذلك موزامبيقال أثناء ساعات العمل العادية ما لم توافق إال تجرى المعاينة   -هـ

و      موزامبيقيحق ل   -و ق أن يرافق ممثل ة، شريطة أال                 موزامبي ه من معاين ا يجرون اء م ة أثن شي الوآال  مفت
  .عاقتهم عن ذلك على نحو آخرإلى تأخر المفتشين عن االضطالع بوظائفهم أو إيؤدي ذلك 

  ٥المـــادة 

  :للوآالة معاينة ما يلي موزامبيق توفر  

  ؛ ماموقعأي موضع في   ‘١’  -أ

  ؛٢من المادة ‘ ٨’لى أإ‘ ٥’بموجب الفقرات الفرعية من أ موزامبيقأي مكان تحدده   ‘٢’  

ة       ، أو أي    مةمرفق أخرج من الخد   أي    ‘٣’   شيع   مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدم ان ي  آ
  .مواد نوويةفيه استخدام 

ه    -ب ان حددت قأي مك ة أ   موزامبي رة الفرعي ب الفق ة أ ‘ ١’بموج رة الفرعي ة  ‘ ٤’أو الفق رة الفرعي أو الفق
ه؛ شريطة   أعال‘ ١’ليها في الفقرة الفرعية أ    إ، خالف األماآن المشار     ٢ب من المادة     أو الفقرة ) ب(‘٩’أ

ة                موزامبيقأن تبذل    ، إذا عجزت عن أن توفر مثل هذه المعاينة، آل جهد معقول لتلبية متطلبات الوآال
  .بوسائل أخرى ودون تأخير

اآن المشار                -ج ة، خالف األم رتين أ و ب أعاله، من أجل                إأي مكان آخر تحدده الوآال ا في الفق أخذ  ليه
ة،              موزامبيق؛ شريطة أن تبذل     عينات بيئية من مكان بعينه     ذه المعاين ل ه وفر مث ، إذا عجزت عن أن ت

  .آل جهد معقول لتلبية متطلبات الوآالة في أماآن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير



 

٧ 

  ٦المـــادة 

  :، أن تضطلع باألنشطة التالية٥يجوز للوآالة، عند تنفيذ المادة   

ة أ     بالنسبة للمعاينة وفقاً    -أ رة الفرعي ادة   من ا  ‘ ٣’أو أ ‘ ١’ للفق ات          إ: ٥لم ة بصرية، وجمع عين جراء مراقب
ا      بيئية؛ واستخدام أجهزة الكشف عن اإل       ام وغيره ه     –شعاعات وقياسها؛ وترآيب أخت ا تنص علي مم

 من أجهزة بيان وآشف حاالت التالعب؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت            – الترتيبات الفرعية 
ي        (مجلس المحافظين   التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق         ا يل ذي سيدعى فيم ") المجلس "ال
  .موزامبيقعلى استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوآالة و

اً      -ب ة وفق ة أ     بالنسبة للمعاين رة الفرعي ادة     ‘ ٢’ للفق ردات           إ: ٥من الم ة بصرية، وعد مف واد  جراء مراقب الم
ف؛ وا           إ؛ و النووية زة الكشف عن        جراء قياسات غير متلفة وأخذ عينات على نحو غير متل ستخدام أجه

ات                 اإل ا؛ وجمع عين شئها وترتيبه واد ومن ات الم صلة بكمي سجالت ذات ال شعاعات وقياسها؛ وفحص ال
ة ووافق المجلس             ة التقني بيئية؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحي

  .موزامبيقعلى استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوآالة و

اً    بالنسب  -ج ة وفق ادة         ة للمعاين رة ب من الم ة؛ واستخدام              إ: ٥ للفق ات بيئي ة بصرية؛ وجمع عين جراء مراقب
ذ      شعاعات وقياسها؛ وفحص سجالت اإل    أجهزة الكشف عن اإل    نتاج والشحن المتصلة بالضمانات؛ وتنفي

ى            س عل ق المجل ة وواف ة التقني ن الناحي دواها م ى ج ة عل ت التجرب رى برهن وعية أخ دابير موض ت
  .موزامبيقخدامها وأعقبــــت مشــــاورات بيـــن الوآالـــة واست

ًا  -د ة وفق سبة للمعاين ادة بالن ن الم رة ج م سم  : ٥ للفق ائج عن ح ة عجز النت ي حال ة؛ وف ات بيئي ع عين جم
ة    ٥التساؤل أو التضارب في المكان الذي حددته الوآالة بموجب الفقرة ج من المادة          ه يجوز للوآال  فإن

شعاعات وقياسها، وأن تنفذ    ذا المكان أجهزة المراقبة البصرية وأجهزة الكشف عن اإل        أن تستخدم في ه   
  . تدابير موضوعية أخرى– والوآالة موزامبيقحسب المتفق عليه بين  –

  ٧المـــادة 

ذا       إترتيبات تكفل    موزامبيق، تتخذ الوآالة و   موزامبيق على طلب    بناًء  -أ جراء معاينة محكومة بموجب ه
ل ال  ن أج ول م اء      البروتوآ ل الوف ن أج شار، أو م ق باالنت ساسة تتعل ات ح شاء معلوم ة دون إف حيلول

  المشمولة بالملكية الفكرية أو   بمتطلبات تتعلق باألمان أو الحماية المادية، أو من أجل حماية المعلومات          
ة ل              . الحساسة من الناحية التجارية    شطة الالزم ذ األن ة من تنفي وفير  وهــــذه الترتيبـــات ال تمنع الوآال ت

ك             مواد نووية تأآيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي          ا في ذل ة، بم ر معلن  وأنشطة نووية غي
ال المعلومات المشار                ق بصحة واآتم ساؤل يتعل ادة       إحسم أي ت ا في الم ق     ٢ليه ، أو أي تضارب يتعل

  .بتلك المعلومات

ا في الم     إ، عند تقديمها المعلومات المشار      موزامبيقيجوز ل   -ب ة     ٢ادة  ليه ة بالمواضع القائم الغ الوآال ، إب
  . أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومةالموقعفي 

ساقاً       إ أن تلجأ    – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة       – موزامبيقيجوز ل   -ج ة ات ة المحكوم ى المعاين  ل
  .مع أحكام الفقرة أ أعاله



 

٨ 

  ٨المـــادة 

ة    موزامبيقع  ليس في هذا البروتوآول ما يمن        اآن أخرى     إمن أن تعرض على الوآال ة ألم جراء معاين
شطة تحقق        ٩ و٥ليها في المادتين إلى األماآن المشار   إضافة  باإل ة االضطالع بأن ، أو من أن تطلب من الوآال

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

  ٩المـــادة 

وفر    قت ة من أجل  موزامبي ي تحددها الوآال اآن الت ة األم ة معاين اطق للوآال ة من من ات بيئي أخذ عين
عة ذل شاس ق؛ شريطة أن تب ة – موزامبي ذه المعاين ل ه وفر مث ة – إذا عجزت عن أن ت ول لتلبي د معق ل جه  آ

مجلس قد وافق على وال تلتمس الوآالة مثل هذه المعاينة إال بعد ما يكون ال. متطلبات الوآالة في أماآن بديلـــــة 
ات اإل    مناطق شاسعة  من   أخذ العينات البيئية  استخدام   ين             وعلى الترتيب شاورات ب د م ذلك، وبع ة ب ة المتعلق جرائي
  .موزامبيقالوآالة و

  ١٠المـــادة 

  :بما يلي موزامبيقتقوم الوآالة بإبالغ   

ساؤل أو تضارب       األنشطة المنفذة بموجب هذا البروتوآول، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بأي أ             -أ وجه ت
اه       ة انتب ق استرعت الوآال اً           إ موزامبي ك في غضون ستين يوم ا، وذل ك           ليه ة لتل ذ الوآال اريخ تنفي  من ت

  .األنشطة

ك في    موزامبيقنتائج األنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوآالة انتباه         -ب إليها، وذل
  .ت الوآالة من النتائجـُّثبـَ من تاريخ تأقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثالثين يومًا

ذا البروتوآول           -ج تنتاجات    . االستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار ه ذه االس دم ه وتق
  .سنويًا

  تسمية مفتشي الوآالــــــــة

  ١١المـــادة 

موظف من موظفي    بموافقة المجلس على االستعانة بأي       موزامبيقيتولى المدير العام إخطار       ‘١’  -أ
في غضون ثالثة شهور من استالمها  – موزامبيقوما لم تقم .  للضماناتالوآالة للعمل مفتشًا

س إلا ة المجل ق بموافق ار المتعل ذا الموظف   – خط ون ه ضها أن يك ام برف دير الع إعالم الم  ب
ق  في   مفتشًا م        إ، ف  موزامبي ذي ت تش ال ق خطار   إن المف ر           موزامبي ذا النحو، يعتب ى ه شأنه عل ب

  .موزامبيقتفتيش في مسمى لل

ورًا  ‘٢’   ام ف دير الع ادر الم ه يب ب تقدم ه لطل تجابة من ق، اس إبالغ  موزامبي ه، ب ادرة من أو بمب
  .موزامبيق في بسحب تسمية أي موظف مفتشًا موزامبيق

شار       -ب ار الم ة لإلخط ال الوآال اريخ إرس ن ت ام م بعة أي د س رض بع د   إيفت اله بالبري رة أ أع ي الفق ه ف لي
  .قد تسلمت اإلخطار موزامبيقأن  موزامبيقلى إالمسجل 



 

٩ 

  التأشيـــــرات

  ١٢المـــادة 

تش المسمى                   موزامبيقتمنح     ى تأشيرة، المف في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول عل
دخول            ور    /الخروج و  /المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات ال ضاء    –أو العب د االقت  – عن

ه      موزامبيقلتمكين المفتش من دخول أراضي       تم    . والبقاء فيها لغرض االضطالع بمهام وتكون أي تأشيرات ي
  .موزامبيقطلبها صالحة لمدة سنة على األقل ويتم تجديدها، حسب االقتضاء، لتغطي مدة تسمية المفتش في 

  الترتيبات الفرعيـــــــة

  ١٣المـــادة 

شير   -أ ا ت قحيثم ة  موزامبي ة آ  إأو الوآال ات فرعي ي ترتيب دَّد ف ى ضرورة أن تح دابير  ل ق الت ة تطبي يفي
ق   ول، تتف ذا البروتوآ ي ه ا ف صوص عليه قالمن ي   موزامبي ة ف ات الفرعي ذه الترتيب ى ه ة عل والوآال

ًا سعين يوم اً  غضون ت سعين يوم ي غضون ت ول؛ أو ف ذا البروتوآ اذ ه دء نف اريخ ب ن ت اريخ  م ن ت  م
ارة  اريخ         إاإلش د ت ارة بع ك اإلش درت تل ة إذا ص ات الفرعي ذه الترتيب رورة ه ى ض ذا   ل اذ ه دء نف ب

  .البروتوآول

ذا         – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة       –يحق للوآالة     -ب  أن تطبق التدابير المنصوص عليها في ه
  .البروتوآول

  نظم االتصــــاالت

  ١٤المـــادة 

ين                   موزامبيقتسمح    -أ ذه االتصاالت ب ة ه ل حماي للوآالة بإقامة اتصاالت حرة لألغراض الرسمية وتكف
شي ا ي  مفت ة ف قلوآال سي و  موزامبي ة الرئي ر الوآال ال    /ومق ك إرس ي ذل ا ف ة، بم ا اإلقليمي أو مكاتبه

واء و    زة االحت دها أجه ي تول اس   /المعلومات الت زة القي ة أو أجه ة  –أو المراقب ة للوآال اًال– التابع   إرس
لمباشرة   من نظم االتصاالت ا– موزامبيقبالتشاور مع  –ويحق للوآالة أن تنتفـــع   .  وغيابياً حضوريًا

د،               المقامة على الصعيد الدولي، بما فيها نظم األقمار االصطناعية وغيرها من أشكال االتصال عن بع
ي  ستخدمة ف ر الم قغي اًء موزامبي ب وبن ى طل ق عل ة   موزامبي ات الفرعي ي الترتيب دد ف ة تح أو الوآال

واء   زة االحت دها أجه ي تول ات الت ال المعلوم ا يخص إرس رة فيم ذه الفق ذ ه ة /وتفاصيل تنفي أو المراقب
  .غيابيًا  أو حضوريًا إرساًال– التابعة للوآالة –وأجهزة القياس 

تراعى حق المراعاة، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة أ أعاله،                 -ب
معلومات  أو الحساسة من الناحية التجارية أو الالمشمولة بالملكية الفكريةلى حماية المعلومات إالحاجة 

  .ذات حساسية خاصة موزامبيقالتصميمية التي تعتبرها 



 

١٠ 

  حمايـة المعلومـات السريـــــــة

  ١٥المـــادة 

 يكفل الحماية الفعالة ضد إفشاء األسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية  صارمًاتطبق الوآالة نظامًا  -أ
ا ف     إوغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى         امى     لى علمها، بم ا يتن ك م ل     إي ذل ا من مث ى علمه ل

  .هذه المعلومات أثناء تنفيذ هذا البروتوآول

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

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

  ن فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية؛شروط استخدام الموظفي  ‘٢’  

  .اإلجراءات التي تتخذ في حاالت انتهاك السرية أو ادعاءات انتهاآها  ‘٣’  

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

  المرفقــــان

  ١٦المـــادة 

زءاً   -أ ول ج ذا البروتوآ ا ه شكل مرفق زأ مي ه ال يتج رفقين، ف . ن ديل الم دا أغراض تع ا ع ة إوفيم ن آلم
  .على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوآول والمرفقين معًا" بروتوآول"

 تعديل  –  على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس          بناًء –يجوز للمجلس     -ب
اني         قائمة األنشطة المحددة في المرفق األول وقائ       سري  . مة المعدات والمواد المحددة في المرفق الث وي

  .أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له

  بدء النفـاذ

  ١٧المـــادة 

ة من         يبدأ نفاذ هذا البروتوآول     -أ ه الوآال ذي تتلقى في اريخ ال ق في الت اً إخطاراً  موزامبي أن    مكتوب د ب  يفي
  .أو الدستورية الالزمة لبدء النفاذ/ القانونية وقد استوفت المتطلبات موزامبيق

في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البروتوآول، أن تعلن أنها ستطبق هذا البروتوآول              ،  موزامبيقليجوز    -ب
  .ًا مؤقتتطبيقًا

وراً   -ج ام ف دير الع ادر الم ضاء إ بيب دول األع ع ال أي  بالغ جمي ة ب ي الوآال ذا  إ ف ق ه ق بتطبي الن يتعل ع
  .، وببدء نفاذ هذا البروتوآول مؤقتًاالبروتوآول تطبيقًا
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  التعاريـــــف

  ١٨المـــادة 

  :لغرض هذا البروتوآول  

ووي    والتطويرالبحث  أنشطة    -أ ود الن دورة الوق د       المتعلقة ب ى وجه التحدي رتبط عل ي ت شطة الت ي األن   تعن
  :ات أو نظم يتعلق بأي بند من البنود التالية لعمليتطويريبأي جانب 

  ،المواد النوويةتحويل   -    

  ،المواد النوويةثراء إ  -    

  صنع الوقود النووي،  -    

  المفاعالت،  -    

  المرافق الحرجة،  -    

  عادة معالجة الوقود النووي،إ  -    

ة ا   -     طة أو القوي ات المتوس ة النفاي وم  إلمعالج ى بلوتوني وي عل ي تحت عاع الت  أو ش
ذي       إوال تشمل    (٢٣٣- أو يورانيوم  ثراءيورانيوم شديد اإل   عادة التعبئة، أو التكييف ال

  ،)ال يتم فيه فصل العناصر، ألغراض التخزين أو التخلص

فيما يتصل   والتطويرالبحث بلكنها ال تشمل األنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية النظرية أو األساسية أو            
ار الصحية     بتطبيقات النظائر المشعة ف    ي الصناعة والتطبيقات الطبية والهيدرولوجية والزراعية، واآلث
  .والبيئية وتحسين الصيانة

واء            موزامبيق يعني المنطقة التي حددتها      الموقـــع  -ب صلة من أجل احت صميمية ذات ال في المعلومات الت
 يشيع  خارج المرافقمكان واقع، وفي المعلومات ذات الصلة بشأن المرافق المغلقة، بما في ذلك مرفق

ه استخدام  ةفي واد نووي ك م ي ذل ا ف ق، بم ة خارج المراف ة الواقع اآن المغلق ا األم شيع فيه ان ي ي آ  الت
ا                            (مواد نووية استخدام   تم فيه ان ي ي آ ا ساخنة أو الت ا خالي ي توجد به اآن الت ى األم ك عل ويقتصر ذل

ود                راء أو صنع الوق ل أو اإلث ق بالتحوي ه    االضطالع بأنشطة تتعل ادة معالجت ع      ). أو إع شمل جمي ا ي آم
ي               المرفقالمنشآت المتجاورة مع     ا يل شمل م :  أو المكان، المرتبطة بتقديم أو استعمال خدمات أساسية ت

ى   وي عل ي ال تحت شععة الت واد الم ة الم ي معالج ستخدمة ف ساخنة الم ا ال ةالخالي واد نووي شآت م ؛ ومن
اني         ا؛ والمب تخلص منه ة حددتها          معالجة وخزن النفايات وال شطة معين ة بأن ق  المقترن بموجب   موزامبي

  . أعاله٢من المادة ‘ ٤’الفقرة الفرعية أ

ة    إالمرفق الذي تم      -ج م       ، أو خراجه من الخدم ذي ت ع خارج المرافق ال ان الواق ة   إالمك ، خراجه من الخدم
ة أو     ا إزال م فيه ي ت ان، الت شأة، أو المك ي المن د  إيعن ة والمع ل المتبقي ول الهياآ ال مفع ة بط ات الالزم

ة                     تعمالها في مناول د من الممكن اس واد  الستخدامها بحيث يتعذر استعمالها في الخزن وبحيث لم يع الم
  . أو معالجتها أو استخدامهاالنووية
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ع خارج المرافق      ، أو   المرفق المغلق   -د ا       المكان المغلق الواق ي أوقفت فيه ان، الت شأة، أو المك ي المن ، يعن
  .خراجها من الخدمةإ لكن لم يتم مواد النوويةالالعمليات وأزيلت منها 

شديد ا   -هـ وم ال راءإلاليوراني ى    ث وي عل ذي يحت وم ال ي اليوراني ـر    ٢٠ يعن ن نظيـ ر م ة أو أآث ي المائ  ف
  .٢٣٥-اليورانيوم

ه     -و ان بعين ة من مك ات بيئي ة   أخذ عين ات بيئي ع عين ي جم ث ( يعن ة   ًالم ات والترب اء والنب واء والم  من اله
ى          ـن مكان حددته الوآالة، ومن البقعة المجاورة ل       م) والمسحات ة عل ساعدة الوآال ه مباشرة، بغرض م

ر  مواد نوويةالخروج باستنتاجات بشأن خلو هذا المكان المحدد من أي        غير معلنة أو أنشطة نووية غي
  .معلنة

ة       أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة       -ز ثالً ( يعني جمع عينات بيئي اء و       م واء والم ة     من اله ات والترب النب
تنتاجات                     ) والمسحات ى الخروج باس ة عل ساعدة الوآال ة، بغرض م اآن حددتها الوآال من مجموعة أم

  . غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنةمواد نوويةبشأن خلو منطقة شاسعة من أي 

وارد ف                 المواد النووية   -ح ادة    تعني أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف ال ي الم
ي   ام األساس ن النظ شرين م ى     . الع ق عل ه ينطب ار أن ى اعتب صدرية عل ادة الم صطلح الم سر م وال يف

ادة العشرين من النظام األساسي                . الخامات أو مخلفات الخامات    وأي قرار يتخذه المجلس بموجب الم
ادة مصدرية أو مادة    لى المواد التي تعتبر م    إللوآالة، بعد بدء نفاذ هذا البروتوآول، بحيث يضيف مادة          

  .موزامبيقال عندما تقبله إانشطارية خاصــــة، ال يسري بموجب هذا البروتوآول 

  : يعنيالمرفق  -ط

صنع    ‘١’   ل، أو م صنع تحوي ًا، أو م ًا حرج اعًال، أو مرفق صنع إمف اج، أو م ة، أو إنت ادة معالج ع
  مصنعًا لفصل النظائر، أو منشأة خزن مستقل؛

  . بكميات تزيد على آيلو جرام فعالمواد نوويةه استخدام أو أي مكان يشيع في  ‘٢’  

ة  ، يشيع فيها استخدام  يعني أي منشأة، أو مكان، ال تمثل مرفقاً المكان الواقع خارج المرافق     -ي واد نووي  م
  .بكميات تبلغ آيلوجرامًا فعاًال أو أقل
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 .االنكليزية باللغة نسختين من َتَحرَّر 

 

 :للطاقة الذرية لة الدوليةالوآاعن            :جمهورية موزامبيقعن 

 

 )توقيع(          )توقيع(
 يوآيا أمانو        جيرالدو أنطونيو تشيرينزا

 المدير العام             السفير
 إدارة الشؤون القانونية والقنصليةمدير 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

 فيينا :المكان        لشبونة :المكان

 

 ٢٠١٠يوليه / تموز٨ :التاريخ     ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣ :التاريخ

 

  



 

 

  المرفق األول

  ‘٤’ أة الفرعيةقائمة األنشطة المشار إليها في الفقر

  من البروتوآول ٢من المادة 

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

ة     أنابيب الجزء ال     وارد وصفها في             دَّوار من الطاردات المرآزي ة الجدران ال ي االسطوانات الرقيق  تعن
  .من المرفق الثاني) ب(١-١-٥الفقرة الفرعية 

وارد وصفها في الملحوظة اإل             الطاردات المرآزية الغازية     ي الطاردات ال رة       تعن سابقة للفق ضاحية ال ي
  . من المرفق الثاني١-٥الفرعية 

  . االنتشاريةالحواجز تصنيع  ‘٢’

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

  .الليزر النظم المعتمدة علىتصنيع أو تجميع   ‘٣’

رة ال                النظم المعتمدة على الليزر      وارد وصفها في الفق ردات ال ى المف شتمل عل ة   تعني النظم التي ت فرعي
  . من المرفق الثاني٧-٥

  .أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسيةتصنيع أو تجميع   ‘٤’

سية    ائر الكهرمغنطي صل النظ زة ف ة   أجه رة الفرعي ي الفق ا ف شار إليه ردات الم ي المف ن ١-٩-٥ تعن  م
ة          رة الفرعي من  ) أ(١-٩-٥المرفق الثاني والتي تحتوي على مصادر أيونية والتي ورد وصفها في الفق

  .المرفق الثاني

  .معدات االستخراج أو األعمدةتصنيع أو تجميع   ‘٥’

 ٢-٦-٥ و١-٦-٥رات الفرعيــــة ـ تعني المفردات الوارد وصفها في الفقاألعمدة أو معدات االستخراج  
  . من المرفق الثاني٨-٦-٥ و٧-٦-٥ و٦-٦-٥ و٥-٦-٥ و٣-٦-٥و

  .واميأنابيب الفصل الد أو فوهات الفصل النفاثةتصنيع   ‘٦’

وارد        أنابيب الفصل الدوامي   أو   فوهات الفصل النفاثة     دوامي ال  تعني فوهات الفصل وأنابيب الفصل ال
  . من المرفق الثاني على التوالي٢-٥-٥ و١-٥-٥وصفها في الفقرتين الفرعيتين 
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  .بالزما اليورانيوم نظم توليدتصنيع أو تجميع   ‘٧’

وم       ا اليوراني د بالزم نظ  نظم تولي ي ال ي ورد وصفها في          تعن وم والت ا اليوراني د بالزم ى تولي ادرة عل م الق
  . من المرفق الثاني٣-٨-٥الفقرة الفرعية 

  .أنابيب الزرآونيومتصنيع   ‘٨’

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

  .ومالماء الثقيــل أو الديوتري أو تحسين تصنيع  ‘٩’

ل أو      ديوتريوم  الماء الثقي ل          ال اء الثقي ديوتريوم والم ي ال ديوتريوم   ( يعن سيد ال ومي     ) أآ وأي مرآب ديوتري
  .٥٠٠٠لى إ ١لى ذرات الهيدروجين إآخر تتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم 

  .الجرافيت النووي الرتبة تصنيع  ‘١٠’

ه أفضل من         يعني الجرافيت الذي يكون مستوى      الجرافيت النووي الرتبة     ون من         ٥ نقائ  أجزاء في الملي
  .٣سم/ جم١٫٥٠مكافئ البورون والذي تكون آثافته أآبر من 

  .قوارير الوقود المشعع تصنيع  ‘١١’

ة          / تعني وعاًء يستخدم في نقل و      قارورة الوقود المشعع     ة الكيميائي أو خزن الوقود المشعع ويكفل له الوقاي
  .ضمحالل أثناء عمليات المناولة والنقل والخزنشعاعية ويبدد حرارة االوالحرارية واإل

  .قضبان التحكم في المفاعالت تصنيع  ‘١٢’

  . من المرفق الثاني٤-١ تعني القضبان الوارد وصفها في الفقرة الفرعية قضبان التحكم في المفاعالت  

  .الصهاريج واألوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجيةتصنيع   ‘١٣’

ة المأم     صهاريج واألوعي ة   ال اطر الحرجي د مخ ة ض رتين       ون ي الفق فها ف وارد وص ردات ال ي المف تعن
  . من المرفق الثاني٤-٣ و٢-٣الفرعيتيـن 

  .آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع تصنيع  ‘١٤’

ة                آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع       رة الفرعي وارد وصفها في الفق دات ال ي المع  من المرفق     ١-٣ تعن
  .الثاني

  . الساخنــــــةالخاليابناء   ‘١٥’

ا اإل          الخاليا الساخنة    الي عن     تعني خلية أو خاليا مترابطة ال يقل حجمه دريع    ٣ م٦جم زودة بت ، وتكون م
ا      ٠٫٥يعادل أو يتجاوز ما يكافئ       زودة       ٣سم / جم  ٣ر٢  م من الخرسانة، وتكون آثافته ر، وتكون م  أو أآث

  .بمعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد



 

 

 المرفق الثاني

   األنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية، ألغراض التبليغ عنقائمة
 ٢من المادة ‘ ٩’والواردات وفقا للفقرة الفرعية أ الصادرات

 المفاعالت والمعدات الالزمة لها -١

 المفاعالت النووية الكاملة ١-١

شطاري                   سلي ان ى تفاعل تسل داوم،     هي مفاعالت نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ عل وم ومت  محك
دل               اعالت ذات مع اج تصميمي أقصى ال    إوذلك باستثناء مفاعالت الطاقة الصفرية التي تعرف آمف نت

 . جرام من البلوتونيوم سنويا١٠٠يتجاوز 

 يضاحيةإملحوظة   

ضمن   ووي"يت ل الن ًا" المفاع صاالً  أساس ه ات صلة ب ل أو المت اء المفاع ل وع ودة داخ   األصناف الموج
رًا ى ، والمباش ادة عل وي ع ي تحت ات الت ب، والمكون درة داخل القل ستوى الق ي م تحكم ف ي ت دات الت مع

 . أو تتحكم فيه مباشرًاالمبرد االبتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصاًال

نتاج آمية إ قابلية التغير من أجل - على نحو معقول -وال يقصد استبعاد المفاعالت التي قد تكون لديها  
ة   .  جرام من البلوتونيوم سنويًا١٠٠لى   ع تزيد آثيراً  صفرية   "وال تندرج ضمن فئ ة ال اعالت الطاق " مف

ا                    المفاعالت المصممة لكي تعمل على نحو مستديم عند مستويات قدرة عالية، بغض النظر عن طاقته
 .نتاجية للبلوتونيوماإل

 أوعية الضغط الخاصة بالمفاعالت ٢-١

سية منتجة داخل المصنع                هي أوعية معدنية، تكون على شكل وحدا        ت آاملة أو على شكل أجزاء رئي
ة               -١ومصممة أو معدة خصيصا الحتواء قلب المفاعل النووي، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعي

 . أعاله، وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد االبتدائي١

 يضاحيةإملحوظة  

د   شمل البن ة ض٢-١ي ة ألوعي واح العلوي زاًء األل واح أج ك األل ار تل اعالت باعتب ن غط المف سية م  رئي
 .أوعية الضغط منتجة داخل المصنع

ة        ل الداخلي ات المفاع د مكون ادة توري ل ع ورد المفاع ولى م ة   (ويت واح االرتكازي دة واألل ل األعم مث
دروع   تحكم، وال ضبان ال ه ق ب توجي ة، وأنابي ة لألوعي ات الداخلي ن المكون ا م ب وغيره  الخاصة بالقل

واح القل     شبكي  ــ الحرارية، والعوارض، وأل ش    ـب ال واح االنت ا  ــــة، وأل وفي بعض الحاالت      ). ار وغيره
ة   اجـــنتإيتضمن صنع أوعية الضغط  ة الداخلي در من      . بعض المكونات الحامل ى ق ذه األصناف عل وه

ة  ة الحيوي ل      األهمي شغيل المفاع ة ت ان وعولي سبة ألم ضمانات الت    (بالن سبة لل م بالن ن ث ا وم ي يكفله
ات ــاق ترتيب ــ، وبالتالي ليس من الشائع توريدها خارج نط       )مورد المفاعل ا  ــــوالمسؤولية التي يتحمله  

ـالتوري ـد األساسيـ ـة الخاصـ سهـ ل نف ذه . ة بالمفاع صل له د المنف ن أن التوري رغم م ى ال ذا، عل ول
صاً  دة خصي صممة والمع ة - األصناف الم ة التكلف رة وباهظ دة وآبي ي فري ةوه ة حيوي - ، وذات أهمي
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ر       إ خارج نطاق مجال االهتمام، ف      واقعاً يعتبر بالضرورة توريداً  ال     د يعتب اط التوري ن هذا النمط من أنم
 .غير مرجح

  آالت تحميل وتفريغ وقود المفاعالت ٣-١

ووي       إل هي معدات المناولة المصممة أو المعدة خصيصاً        ه   -دخال الوقود في المفاعل الن  حسب تعريف
اء            أعاله أو إل   ١-١وارد في الفقرة الفرعية     ال ه أثن خراجه منه، وتكون قادرة على تحميل الوقود وتفريغ

اً        دة تقني زة معق ستعمل أجه يح      تشغيل المفاعل أو ت ا يت ود بم ل ترتيب أو رص الوق ات   إ تكف جراء عملي
ادة مرا                 إالتحميل المعقدة أثناء     ا ع اح فيه ي ال تت ات الت ل العملي شغيل مث اف الت ه       يق ود أو معاينت ة الوق قب

 .مباشرة

 قضبان التحكم في المفاعالت ٤-١

ه       هي قضبان مصممة أو معدة خصيصاً       ووي حسب تعريف  للتحكم في معدل التفاعل داخل المفاعل الن
 . أعاله١-١الوارد في الفقرة الفرعية 

 يضاحيةإملحوظة  

ذا الصنف        ا            -يتضمن ه ى الجزء الخاص بامتصاص النيوترون ة أو      - تعالوة عل  الهياآل االرتكازي
 .ذا تم توريدها بصورة منفصلةإالتعليقية الالزمة 

 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعالت ٥-١

صاً   دة خصي صممة أو مع ب م ي أنابي سب   ه ل، ح دائي للمفاع رد االبت ود والمب واء عناصر الوق  الحت
ة   رة الفرعي ي الفق وارد ف ه ال اوز  ١-١تعريف شغيل يتج د ضغط ت اله، عن كال ٥ر١ أع  ٧٤٠( ميجاباس

 .)بوصة مربعة/رطًال

 أنابيب الزرآونيوم ٦-١

ـاوز                 ـات تتجـ  ٥٠٠هي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة مــن فلــز الزرآونيــوم وسبائكــه بكميـ
دة       رة ممت ى  إآيلوجرام خالل أي فت صاً     شهراً ١٢ل دة خصي ـدام داخل   ، وهي مصممة أو مع  لالستخـــ

ـل  ـة حسب ت -المفاعـ رة الفرعيـ ي الفق وارد ف ه ال افنيوم -  أعاله١-١عريف سبة اله ا ن ون فيه ى إ وتك ل
  . جزء من حيث الوزن٥٠٠لى إ ١الزرآونيوم أقل من 

 مضخات المبرد االبتدائي ٧-١

ه            هي مضخات مصممة أو معدة خصيصاً       ووي حسب تعريف  لتمرير المبرد االبتدائي داخل المفاعل الن
  . أعاله١-١ية الوارد في الفقرة الفرع
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 يضاحيةإملحوظة  

تم واحد أو عدة       يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدة خصيصاً    ة بخ دة مختوم  على نظم معق
ة          م آتلي ضخات ذات نظ طوانات، وم وزة باس ضخات محف دائي، وم رد االبت سرب المب ع ت ام لمن أخت

 .أو المعايير المكافئة NC-1  للمعيارويشمل هذا التعريف المضخات المصدقة وفقًا. بقصور ذاتي

 المواد غير النووية الالزمة للمفاعالت -٢

 الديوتيريوم والماء الثقيل ١-٢

ل          اء الثقي ديوتيريوم   (المقصود هو الديوتيريوم والم سيد ال د          )أآ ديوتيريوم، تزي ات أخرى لل ، وأي مرآب
ديوتيريوم    سبة ذرات ال ا ن ي أي منه ى   إف دروجين عل ى ذرات الهي ى إ ١ل ل   ٥٠٠٠ل ن أج ك م ؛ وذل

ة                 رة الفرعي وارد في الفق ه ال د       ١-١االستخدام داخل المفاعل النووي، حسب تعريف ات تزي  أعاله، بكمي
 . شهرًا١٢لى إ آيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاها أي بلد خالل أي فترة ممتدة ٢٠٠على 

 الجرافيت من المرتبة النووية ٢-٢

وروني، وتكون            ٥ أعلى من    هو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه       افئ الب  أجزاء في المليون من المك
ن  ر م ه أآب رام١٫٥٠آثافت م/ ج ه  ٣س ووي حسب تعريف تخدام داخل المفاعل الن ن أجل االس ك م ، وذل

ات تتجاوز    ١-١الوارد في الفقرة الفرعية  وجرام  ٤١٠×  ٣ أعاله، بكمي اً ٣٠( آيل اً  طن ا  ) متري ، يتلقاه
 . شهرًا١٢لى إة أي بلد، خالل أي فترة ممتد

  ملحوظة 

ة أعاله       إألغراض التبليغ، تحدد الحكومة ما         ستوفية للمواصفات المبين ذا آانت صادرات الجرافيت الم
 .هي لالستخدام في مفاعالت نووية أم ال

  لهاعادة معالجة عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصًاإمصانع  -٣

 ملحوظة تمهيدية 

شطارية           إعادة معالجة الوقود النووي المشعع      إتؤدي    واتج االن وم عن الن لى فصل البلوتونيوم واليوراني
شديدة ا وم  إلال د اليوراني ا بع ن عناصر م ا م عاع وغيره ن . ش صل يمك ذا الف ة إوه راؤه بطرق تقني ج
ة؛   ة إمختلف ذه الطرق شيوعاً          Purexال أن الطريق ر ه سنين أآث ى مر ال د أصبحت عل ام  في االستخد   ق

ى         .  من حيث القبول   وأوفرها حظاً  ة عل ذه الطريق ووي المشعع في حمض            إوتنطوي ه ود الن ة الوق ذاب
ك           النتريك ثم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية عن طريق االستخالص بالمذيبات وذل

 .باستعمال مزيج من فوسفات ثالثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي

شابه المرافق ا    ة   وتت ستخدم الطريق ي ت ي        Purex لت ا يل ام تتضمن م ه من مه ا تؤدي ع عناصر   : فيم تقطي
اك    . الوقود المشعع، واالستخالص بالمذيبات، وخزن المحلول الناتج عن المعالجة    ويمكن أن تكون هن

وم     معدات لنزع النترات من نترات اليورانيوم، حرارياً    أيضًا رات البلوتوني ل نت يد أو   إ، وتحوي ى أآاس ل
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لى شكل يصلح للخزن الطويل األجل أو       إات، ومعالجة محاليل نفايات النواتج االنشطارية لتحويلها        فلز
ال أن األنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المهام، وأشكالها الهندسية، قد تتفاوت فيما بين         إ. النهائي

ة   ستخدم الطريق ي ت ق الت ة ا Purexالمراف وع وآمي ا ن باب منه دة أس ك لع شعع ، وذل ووي الم ود الن لوق
الزم  صيانة        إال ان وال ادئ األم صة، ومب واد المستخل ة للم تعمال المزمع ه االس ه، وأوج ادة معالجت ع

 .المتوخاة عند تصميم تلك المرافق

ود المشعع      مصنع إل "وتشمل عبارة     ادة         " عادة معالجة عناصر الوق ي تتصل ع ات الت دات والمكون المع
اء المعالجة              بالوقود المشعع   مباشراً اتصاًال ا يحدث أثن م م ذلك أه  وتستخدم في التحكم المباشر فيه، وآ

  .من تدفقات للمواد النووية والنواتج االنشطارية

وم و           دها عن            إوهذه العمليات، بما فيها النظم الكاملة لتحويل البلوتوني وم، يمكن تحدي ز البلوتوني اج فل نت
بفضل (شعاعات  إلوالتعرض ل ) كل الهندسي مثال  بفضل الش (طريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية       

 .)بفضل االحتواء مثًال(ومخاطر التسمم ) التدريع مثًال

ارة                        ى المقصود بعب ر مندرجة ضمن المعن ي تعتب دات الت دات  "ويرد فيما يلي سرد ألصناف المع المع
 :عادة معالجة عناصر الوقود المشععإل" المصممة أو المعدة خصيصًا

 عناصر الوقود المشععآالت تقطيع  ١-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ذوبان                   ة المشععة لل ادة النووي داً   . تقوم هذه المعدات بشق آسوة الوقود من أجل تعريض الم  واألشيع ج
صاً  صممة خصي ارض م تعمال مق زات، واس ع الفل ضاً إ لتقطي ائز أي ن الج ان م دات ن آ تعمال مع  اس

  .متقدمة مثل أجهزة الليزر

صاً            هي معدات يتم تشغيلها       دة خصي د، وتكون مصممة أو مع ستخدم في مصانع          عن بع ا ت ادة  إ آيم ع
ووي                    ود الن رم أو جز مجمعات الوق ع أو ف ا تقطي المعالجة بمعناها المحدد أعاله، ويكون الغرض منه

 .المشعع أو حزم هذا الوقود أو قضبانه

 ذابةأوعية اإل ٢-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ة ضد مخاطر       . وقود المستهلك المقطعةذابة، عادة، أجزاء ال  تتلقى أوعية اإل    ة المأمون ذه األوعي وفي ه
ا                 سحب من         إالحرجية تذاب المواد النووية المشععة في حمض النتريك فال تبقى منه ي ت ة الت ال األغلف

 .خطوط العمليات

ة        ة ضد مخاطر الحرجي أن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج     (هي صهاريج مأمون آ
سطحة ة أو م صاً ،)حلقي دة خصي صممة أو مع صانع   وم ي م ستخدم ف ا ت ا  إ آيم ة بمعناه ادة المعالج ع

اله؛ وغرضها   دد أع ساخنة    إالمح سوائل ال ة ال ى مقاوم ادرة عل ي ق شعع؛ وه ووي الم ود الن ة الوق ذاب
 . ويمكن تحميلها وصيانتها عن بعدالة جدًاـّاألآ
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 ذابةأجهزة ومعدات االستخالص باإل ٣-٣

 ملحوظة تمهيدية 

ة اإل             ذابة آالً إلى أجهزة االستخالص با   تتلق  وارد من أوعي ود المشعع ال ول     من محلول الوق ة والمحل ذاب
شطارية    واتج االن وم والن وم والبلوتوني صل اليوراني ذي يف ضوي ال دات   . الع صمم مع ا ت ادة م وع

ا  ذابة بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرها التشغيلي دون حاج           االستخالص باإل  ته
ا     إلى متطلبات صيانة معينة، أو سهولة       إ رات  إحاللها؛ وبساطة تشغيلها والتحكم فيها؛ ومرونته زاء تغي

 .ظروف المعالجة

تخالص باإل   زة اس ي أجه صاً  ه دة خصي صممة أو مع ة م ضية، أو    - ذاب ة أو النب دة المبطن ل األعم مث
سية       ستخدم    - خالطات التصفية أو الطاردات المرآزية التالم ا ت ود      إ في مصانع       آيم ادة معالجة الوق ع

أثير األآ    ويجب أن تكون أجهزة االستخالص باإل   . المشعع ة للت ة المقاوم . ال لحمض النتريك  ـّذابة عالي
ات      ( على مواصفات بالغة الصرامة بناًء -وهي تصنع عادة   ام الخاصة، وتقني ات اللح ك تقني بما في ذل

لب غير القابل للصدأ المحتوي على نسبة منخفضة          من الص  - )الفحص وتوآيد الجودة ومراقبة الجودة    
  .من الكربون، أو من التيتانيوم أو الزرآونيوم أو غير ذلك من المواد العالية الجودة

 أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية ٤-٣

 ملحوظة تمهيدية 

سية ناتجة عن المعا           إذابة  تفضي مرحلة االستخالص باإل     وللمضي في    . لجة لى تدفق ثالثة سوائل رئي
  :معالجة تلك السوائل الثالثة تستخدم أوعية التجميع أو الخزن على النحو التالي

رات فيتحول                    )أ(   ه من نت يرآز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما ب
 .ويعاد استخدام هذا األآسيد في دورة الوقود النووي. لى أآسيد يورانيومإ

شديدة اإل           يرآز   )ب(   شطارية ال واتج االن ول الن ادة، محل ائل     بالتبخير، ع . شعاع، ويخزن آمرآز س
 .لى شكل مناسب للخزن أو التخلص النهائيإويمكن بعد ذلك تبخير هذا المرآز وتحويله 

ه  )ج(  ي ويخزن لحين انتقال وم النق رات البلوتوني ول نت ز محل ةإيرآ ة الالحق ى مراحل المعالج . ل
صمم صفة خاصة ت شاآل   وب ب م تم تجن ث ي وم بحي ل البلوتوني زن محالي ع أو خ ة تجمي  أوعي

 .الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة ترآيز وشكل السائل المتدفق

صاً           ستخدم في مصانع          هي أوعية تجميع أو خزن مصممة أو معدة خصي ا ت ود      إ آيم ادة معالجة الوق ع
ادة    . ة للتأثير األّآال لحمض النتريك    ويجب أن تكون هذه األوعية عالية المقاوم      . المشعع وهي تصنع ع

ون، أو من                سبة منخفضة من الكرب ى ن وي عل صدأ، المحت ل لل ر القاب ل الصلب غي ة مث من مواد معين
شغيلها                         صميمها بحيث يمكن ت تم ت ة الجودة، وي واد العالي ك من الم التيتانيوم أو الزرآونيوم أو غير ذل

  :لخصائص التالية للتحكم في الحرجية النوويةوصيانتها عن بعد، ويمكن أن تتسم با

 ،%٢نشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني اليقل عن إجدران أو  )١( 
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 بالنسبة لألوعية االسطوانية،)  بوصات٧( مم ١٧٥أو قطر ال يتجاوز  )٢( 

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

 لى أآسيد البلوتونيومإنترات البلوتونيوم نظم تحويل  ٥-٣

 ملحوظة تمهيدية 

لى إعادة المعالجة تنطوي هذه العملية النهائية على تحويل محلول نترات البلوتونيوم     إفي معظم مرافق     
ة، والترسيب        :وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي      . ثاني أآسيد البلوتونيوم    خزن وضبط لقيم العملي

سوا  صل ال ات،     وف صريف النفاي ة، وت واتج، والتهوي ة الن يس، ومناول صلبة، والتكل سام ال ن األج ئل ع
  .ومراقبة العمليات

صًا  دة خصي ة مصممة أو مع وم هي نظم آامل رات البلوتوني ل نت وم، وهي إ لتحوي سيد البلوتوني ى أآ ل
 .مكانشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر اإلإلمطوعة بصفة خاصة لتجنب آثار الحرجية وا

 نتاج فلز البلوتونيوم من أآسيد البلوتونيومإنظم  ٦-٣

 ملحوظة تمهيدية 

وم  إتنطوي هذه العملية، التي يمكن أن ترتبط بمرافق         -عادة المعالجة، على فلورة ثاني أآسيد البلوتوني
د    نتاج فلوريد البلوتونيوم ال   إ من أجل    - ال جداً ـّن أآ ـة فلوريد هيدروجي  ـــــادة بواسط ــــع زل بع ذي يخت

سيوم          إباستخدام فلز آالسيوم شديد النقاء من أجل         ذلك د الكال زي وخبث فلوري وم فل اج بلوتوني م  . نت وأه
ز                 (الفلورة  : المهام الداخلة في هذه العملية هي      ة بفل يس أو مبطن ز نف دات مصنوعة من فل باستخدام مع

ة    (، واختزال الفلز   )نفيس على سبيل المثال    ق خزفي ثالً باستخدام بوات ة    ) م ث، ومناول واستخالص الخب
  .النواتج، والتهوية، وتصريف النفايات، ومراقبة العمليات

صفة خاصة      إ من أجل هي نظم آاملة مصممة أو معدة خصيصاً      وم، وهي مطوعة ب نتاج فلز البلوتوني
  .مكانشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر اإللتجنب آثار الحرجية واإل

 الوقودنتاج عناصر إمصانع  -٤

 :المعدات" نتاج عناصر الوقودإمصانع "تشمل عبارة  

صاالً   )أ(  صل ات ا تت ادة م ي ع رًاالت دفق  مباش دفق  إ بت ذا الت الج ه ي تع ة أو الت واد النووي اج الم نت
 معالجة مباشرة أو تكفل تنظيمه،

  .أو التي تختم المواد النووية داخل الكسوة )ب( 
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صاً       مصانع فصل نظائر اليورانيوم والم     -٥ دة خصي ا، بخالف األجهزة       عدات المصممة أو المع  له
  التحليلية

ارة                        ى المقصود بعب ر مندرجة ضمن المعن ي تعتب دات الت ي سرد ألصناف المع ا يل دات  "يرد فيم المع
 :لفصل نظائر اليورانيوم" ، بخالف األجهزة التحليليةالمصممة أو المعدة خصيصًا

ة، والمج  ١-٥ ة الغازي اردات المرآزي صاً  الط دة خصي صممة أو المع ات الم ات والمكون ي مع تخدام ف  لالس
 الطاردات المرآزية الغازية

 يةتمهيدملحوظة  

ر  تتألف الطاردة المرآزية الغازية عادة من اسطوانة واحدة             ـا     أو أآث راوح قطرهـــ ة الجدران يت رقيق
هواء وتدور بسرعة موجودة داخل حيز مفرغ ال)  بوصة١٦( مم   ٤٠٠و  )  بوصات ٣( مـــم   ٧٥بيـــن  

ا المرآزي في الوضع الرأسي           / م ٣٠٠محيطية عالية تبلغ نحو      اء محوره ر مع بق وغ  . ث أو أآث ولبل
دوارة،    لى الكثافة عالية في المواد اإل     إالمقاومة   ةـــون نسب ــسرعة عالية يجب أن تك     نشائية للمكونات ال

رد      -ويجب أن تكون مجمعة الجزء الدوار        ا المف داً        - ةومن ثم مكوناته ة شديدة ج ن ــــ  م  مصنوعة بدق
ـأج ـل تقليــــ ـل االختــــ در اإلـ ـمكالل بق ـوبخ. انـ ـالف بعـ ز ـ ة األخرى تتمي اردات المرآزي ض الط

ستخدمة في    وم بوجود عارضة دوارة     إالطاردة المرآزية الغازية الم راء اليوراني ر   -ث  - واحدة أو أآث
دخال واستخراج    إجود مجموعة أنابيب ثابتة تستخدم في       قرصية الشكل داخل غرفة الجزء الدوار؛ وو      

صلتان   ان مت ا قنات ل، منه ى األق صلة عل وات منف الث قن ألف من ث وم وتت د اليوراني از سادس فلوري غ
دوار            ـد من محور الج      ـبتجاويف تمت  ة المحور ال ى محيط غرف دوار حت ز        . زء ال ا توجد داخل الحي آم

رغ ر دوارة ل المف واء أجزاء حرجة غي ا مصممة اله رغم من أنه ى ال صنيعها، عل يس من الصعب ت
ا       إيحتاج تصنيعها    ، وال خصيصًا دة من نوعه واد فري اج     إ. لى م ة يحت ال أن أي مرفق طاردات مرآزي

راً     إ ا مؤش وفر آمياته ن أن ت ث يمك ات، بحي ذه المكون ن ه دد ضخم م ى ع ًال ى غرض   هام دل عل  ي
 .االستخدام النهائي

 المكونات الدوارة ١-١-٥

 :مجمعات الجزء الدوار الكاملة )أ( 

ادة واحدة                   هي اسطوانات رقيقة الجدران، أو عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران، مصنوعة من م
ا      سبة مقاومته اع ن ز بارتف ي تتمي واد الت ي    إأو عدد من الم رد وصفها ف ي ي ا والت ى آثافته الملحوظة ل

ق       إات مترابطة ف ذا آانت االسطوان  إ الخاصة بهذا الجزء؛ و    يضاحيةاإل ا عن طري ا بينه ا توصل فيم نه
الي     زء الفرعي الت ي الج رد وصفها ف ي ي ة الت ات المرن افخ أو الحلق زء ). ج(١-١-٥المن ز الج ويجه

س  ـالدوار بعارضة داخلية واحدة أو أآث       ـة حس    ـر وب ـن ـ يءي الجز ــ وارد ف ـف ال  ــب الوص  ـدادات طرفي
ومع ذلك ال .  في صورته النهائيةذا آان هذا الجزء معداً إلك  ، وذ )هـ(و) د(١-١-٥ ـنــن التاليي ـالفرعيي

  .ال على شكل أجزاء مرآبة آل على حدةإيمكن توريد المجمعة الكاملة 

 :أنابيب الجزء الدوار )ب( 
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صاً              دة خصي ة الجدران، مصممة أو مع سمك ال يتجاوز       هي اسطوانات رقيق م    ١٢، ب )  بوصة  ٠٫٥( م
ين     راوح ب ـم  ٧٥وبقطر يت م  ٤٠٠و ) بوصات  ٣( مـ ي    إ؛ وتصنع من   ) بوصة ١٦( م واد الت حدى الم

رد وصفها في             إتتميز بارتفاع نسبة صالبتها       ي ي ا والت ى آثافته ضاحية الملحوظة اإل  ل ذا     ي  الخاصة به
  .الجزء

 :الحلقات أو المنافخ )ج(  

دوار أو لوصل عد                هي مكونات مصممة أو معدة خصيصاً       وب الجزء ال اندة موضعية ألنب د  لتوفير س
صي ـن اسطوانـارة عـوالمنفاخ عب. من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها    ا ـك جداره ـاوز سم ـرة اليتج ـة ق

ـم    ٧٥، ويتراوح قطرها بين     ) بوصة ٠٫١٢( مم   ٣ م    ٤٠٠و  )  بوصات  ٣( مــ ـي   ) بوصة  ١٦( م ؛ وهـ
سبة صالبتها       إوتصنع هذه المنافخ من  . مــزودة بلولب  اع ن ز بارتف ي تتمي واد الت ا   إ حدى الم ى آثافته ل

  . الخاصة بهذا الجزءيضاحيةالملحوظة اإلوالتي يرد وصفها في 

 :العارضات )د( 

ين      ا ب راوح قطره شكل، يت ية ال ات قرص ي مكون م ٧٥ه ات٣( م م ٤٠٠و )  بوص ، ) بوصة١٦( م
ة من أجل عزل                     مصممة أو معدة خصيصاً    دوار في الطاردة المرآزي ة الجزء ال  لترآيبها داخل أنبوب

ساعدة دورة غاز                غرفة اإل  قالع عن غرفة الفصل الرئيسية، وفي بعض الحاالت يكون الغرض منها م
دوار                    ة الجزء ال سية في أنبوب ة الفصل الرئي وم داخل غرف حدى  إوتصنع من     . سادس فلوريد اليوراني

سبة صالبتها             اع ن ز بارتف ي تتمي رد وصفها في             إالمواد الت ي ي ا، والت ى آثافته ضاحية الملحوظة اإل  ل  ي
 .اصة بهذا الجزءالخ

 :السدادات السفلية/السدادات العلوية )هـ( 

ين      ا ب راوح قطره شكل، يت ية ال ات قرص ي مكون م ٧٥ه ات٣( م م ٤٠٠و )  بوص ، ) بوصة١٦( م
ى سادس                  مصممة أو معدة خصيصاً    وي عل الي تحت دوار وبالت  لكي تنطبق على نهايتي أنبوبة الجزء ال

ة الجزء           وم داخل أنبوب دعم أو                  فلوريد اليوراني ا في بعض الحاالت أن ت دوار، ويكون الغرض منه ال
ة  ( من المحمل األعلى تحفظ أو تحتوي، آجزء متكامل، عنصراً  سدادة العلوي أو أن تحمل العناصر   ) ال

سبة    إوتصنع من   ). السدادة السفلية (الدوارة للمحرك والمحمل األسفل      اع ن حدى المواد التي تتميز بارتف
 . الخاصة بهذا الجزءيضاحية الملحوظة اإليرد وصفها فيلى آثافتها، وإصالبتها 

 يضاحيةإملحوظة  

 :المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المرآزية هي 

ن         )أ(  ل ع ة ال تق د نهائي ة ش ى مقاوم ادر عل اراجينغ ق والذ م وتن ٩١٠ × ٢ر٠٥ف ـمت/ني ر ـــ
 ؛)بوصة مربعة/ رطل٣٠٠ ٠٠٠(ع ــــــمرب

بائك  )ب(  ن    أوس ل ع ة ال تق د نهائي ة ش ى مقاوم ادرة عل وم ق وتن  ٩١٠ × ٠٫٤٦لوميني ـمت/ني ر ـ
  ؛)بوصة مربعة/ رطل٦٧ ٠٠٠(ع ـــمرب
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ل عن                  )ج(  وعي ال يق ـبة، بمعامل ن ـاآل مرآ ـتخدامها في هي ة مناسبة الس  × ١٢٫٣ومواد خيطي
ل عن            ٦١٠ ر    ٦١٠ × ٠٫٣ متر، ومقاومة شد نهائية نوعية ال تق وعي المعامل ال  '( مت  هو   'ن

ي ـف ) بـر مكع  ـمت /نيوتن(على الوزن النوعي،    ) متر مربع /نيوتن(حاصل قسمة معامل يونغ     
ة      'مقاومة الشد النهائية النوعية   'ن أن   ـحي شد النهائي ة ال وتن ( هي حاصل قسمة مقاوم ر  /ني مت

 .)متر مكعب/نيوتن(على الوزن النوعي ) مربع

 المكونات الساآنة ٢-١-٥

 :لمغنطيسيمحامل التعليق ا )أ( 

صاً    دة خصي صممة أو مع ة م ات محملي ي مجمع اء   ه ل وع ق داخ ي معل يس حلق ن مغنط ة م ، ومكون
د      وم                    . يحتوي على وسيط للتخمي د اليوراني ـة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل ادة ق ويصنع الوعاء من م

ة اإل( ضاحأنظر الملحوظ زء  يةي ة أو بمغنطي ). ٢-٥للج ة قطبي سية بقطع ة المغنطي رن القطع س ـوتقت
ذآورة في الجزء    ـــ  مرآاٍنـــ ث ة الم سدادة العلوي ى ال ويجوز أن يكون المغنطيس  ). هـ (١-١-٥ب عل

داخلي عل     إعلى شكل حلقة ال تزيد نسبة قطرها الخارجي          ا يجوز أن يكون      . ١:١٫٦ى  لى قطرها ال آم
ل عن                ة ال تق ة أولي ز بنفاذي ري  ٠٫١٥المغنطيس على شكل يتمي ر   / هن حدات   بنظام الو   ١٢٠ ٠٠٠(مت

ق  ة المطل ن    )المتري ل ع سبة ال تق ة بن سية متبقي ى   %٩٨٫٥، أو بمغنطي د عل ة يزي اتج طاق  ٨٠، أو ن
لى الخواص المادية العادية يشترط أن يكون  إضافة إلوبا). ورستدأ-غاوس ٧١٠(متر مكعب /آيلوجول

سية عن المحاور الهندسية محدوداً            داً     انحراف المحاور المغنطي سامحية صغيرة ج ل من   (  بحدود ت أق
 .، أو يشترط بصورة خاصة أن تكون مادة المغنطيس متجانسة) بوصة٠٫٠٠٤ مم أو ٠٫١

 :المخمدات/المحامل )ب( 

صًا  دة خصي ل مصممة أو مع ة محورهي محام ة من مجمع د/، مكون ى مخم ة عل دح مرآب ون . ق ويك
زود    حدى نهايت  إالمحور عادة عبارة عن عمود دوار فوالذي مقوى على شكل نصف آروي في               ه وم ي

ولكن يجوز أن  . في نهايته األخرى) هـ(١-١-٥لحاقه بالسدادة السفلية المذآورة في الجــــزء بوسيلة إل 
زودًا دوار م ود ال ون العم هيك درودينامي ملحق ب ل هي كل آ.  بمحم ى ش دح عل ون الق لمة ـُرّية بثـُويك

 .ة منفصلة ما يزود بها المخمد بصوروهذه المكونات آثيرًا. نصف آروية في سطحه

 :المضخات الجزيئية )ج( 

اً        هي اسطوانات مصممة أو معدة خصيصاً       ة مصنوعة آلي وب       بتحزيزات لولبية داخلي ة، وبثق  أو مبثوق
ي         . داخلية مصنوعة آلياً   ا يل ة آم ا النموذجي  ٧٥ن  ــــ راوح بي ـــــ ي يت ــــ ر الداخل ـــ القط: وتكون أبعاده

ل  ) بوصة٠٫٤( مم   ١٠ال يقل سمك الجدار عن      ، و ) بوصة ١٦( مم   ٤٠٠و  )  بوصات ٣(م  ـــم ، وال يق
ـن           آما يكون شكل التحزيزات المقطعي مستطيالً      .الطول عن القطر   ـن مليمتريــ ـا عــ ل عمقهـ ، وال يق

  .) بوصة٠٫٠٨(

 :أجزاء المحرك الساآنة )د( 

صاً               دة خصي شكل مصممة أو مع ة ال اآنة حلقي سي    هي أجزاء س ة مغنطي أو (ة  لمحرآات سريعة ببطائي
ردد         ) ممانعة مغنطيسية  راغ في نطاق ت ة داخل ف ة تزامني وتيار متناوب متعدد األطوار من أجل عملي
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ات        .  فولط أمبير  ١٠٠٠ - ٥٠ هرتز وفي نطاق قدرة      ٢٠٠٠ - ٦٠٠ ساآنة من لفيف وتتكون األجزاء ال
د                 ة ال يزي ات رقيق ى     متعددة األطوار حول قلب حديدي رقائقي منخفض الفقد مكوَّن من طبق  سمكها عل

 .) بوصة٠٫٠٨(مليمترين 

 :المتلقيات الطاردية المرآزية/األوعية )هـ( 

صاً     دة خصي صممة أو مع ات م ي مكون ة     ه اردة المرآزي ي الط دوارة ف ب ال ة األنابي واء مجمع  الحت
ى   إويتكون الوعاء من اسطوانة صلبة يصل سمك جدارها               . الغازية م    ٣٠ل زودة   ) بوصة  ١٫٢( م ، م

ات مضبوطة  ًابنهاي ل آلي ذه المحام ب ه ر لترآي دة أو أآث شفة واح زودة ب ل، وم ذه .  لوضع المحام وه
د                إ توازي   النهايات المصنوعة آلياً   ا ال يزي ى المحور الطولي لالسطوانة بم حداها األخرى وتتعامد عل

دة أنابيب           .  درجة ٠٫٠٥عن   سع لع ا النحل بحيث يت ى شكل خالي آما يجوز أن يكون هيكل الوعاء عل
ذه                     و. دوارة ة به وم أو مطلي د اليوراني سادس فلوري ة التآآل ب تصنع األوعية من مواد قادرة على مقاوم

  .المواد لحمايتها

 :المجارف )و( 

ى   إهي أنابيب يصل قطرها الداخلي        م    ١٢ل صاً       ) بوصة  ٠٫٥( م دة خصي  الستخالص   ، مصممة أو مع
وب       غاز سادس فلوريد اليورانيوم من داخل األنبوب الدوار بواسطة الحر           ة لألنب ة المحوري ا   (آ أي أنه

وب                        ة األنب ي نهاي ق حن دوار، عن طري وب ال از داخل األنب دفق المحيطي للغ مزودة بفتحة مواجهة للت
ال ال إالمي بيل المث ى س ى نصف القطر عل ام المرآزي الستخالص ) ل ي النظ ا ف ة لتثبيته ديها قابلي ول
ة الت              . الغازات ى مقاوم ادرة عل واد ق ى           وتصنع األنابيب من م وم، أو تطل د اليوراني سادس فلوري آآل ب

 .بطبقة من هذه المواد

ات اإل   ٢-٥ دات والمكون نظم والمع صاً  ال دة خصي صممة أو المع افية الم صانع ض الطرد   إ لم از ب راء الغ ث
 المرآزي

 ملحوظة تمهيدية 

صانع ثراء الغاز بالطرد المرآزي هي نظم الم       إضافية من أجل مصانع     النظم والمعدات والمكونات اإل    
ة         المطلوبة إل  دخال غاز سادس فلوريد اليورانيوم في الطاردات المرآزية وتوصيل الطاردات المرآزي

وغ         ن بل تمكن م ة لل ل تعاقبي وين مراح ا لتك ا بينه صـراء أقـثإفيم راج ـردة واستخـورة مطــوى ب
ـنوات' ات' و'جـ ة، باإل  'نفاي اردات المرآزي ن الط وم م د اليوراني ادس فلوري افة  س ىإض دات ل  المع

  .المطلوبة لتشغيل الطاردات المرآزية أو مراقبة المصنع

ه                           ات مسخنة، ويجري توزيع وم من الصلب باستخدام محّمي د اليوراني ر سادس فلوري ادة تبخي ويتم ع
ة  يل تعاقبي ب توص ق أنابي ن طري ة ع اردات المرآزي ى الط ازي عل شكله الغ ا أن . ب واتج'آم  'ن

تم                     سادس فلوريد اليوران   'نفايات'و ة ي ة من الطاردات المرآزي ارات غازي ة تي ى هيئ ة عل وم المتدفق ي
ة          اردة       إتمريرها عن طريق أنابيب توصيل تعاقبي ى مصائد ب د درجة حرارة         (ل يلفن   ٢٠٣تعمل عن  آ

ا       )) درجة مئوية تحت الصفر  ٧٠( ل االستمرار في نقله ا قب ات مناسبة    إ، حيث يجري تكثيفه ى حاوي ل
ن إثراء يتكون من آالف الطاردات المرتبة بطريقة تعاقبية، ف   إلألن مصنع ا   ونظرًا. لترحيلها أو خزنها  
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صميمية          كال الت ن األش رة م ة آبي ات وآمي شمل آالف اللحام ومترات ت دة آيل غ ع ب يبل ول األنابي ط
 . من حيث التفريغ والنظافةوتصنع المعدات والمكونات ونظم األنابيب بمستويات عالية جدًا. المتكررة

 نظم سحب النواتج والنفايات/لتغذيةنظم ا ١-٢-٥

 :هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا، تشتمل على ما يلي   

ات     ات(محّمي وم  ) أو محط د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري ستخدم ف ة ت سلة إتغذي ى سل ل
صل      ضغط ي ة ب ة التعاقبي اردات المرآزي ى إالط كال أو ١٠٠ل ًال١٥( آيلوباس ة / رط بوص

  ساعة؛/ آيلوجرام١يقل عن ، وبمعدل ال )مربعة

ة     ة الغازي ن الحال صلبة إمحوالت م ة ال ى الحال اردة(ل صائد ب ستخدم إل) أو م ادس ت ة س زاح
د اليوراني ـفلوري سلـــ ن السل ـة التعاقبيـــوم م ضغــ صل ــة ب ى إط ي كال أو ٣ل  ٠٫٥( آيلوباس

 درجة مئوية ٧٠( درجة آيلفن ٢٠٣لى إالمحوالت قابلة للتبريد  وتكون). بوصة مربعة/رطل
  ؛) درجة مئوية٧٠( درجة آيلفن ٣٤٣لى إ ، آما تكون قابلة للتسخين)تحت الصفر

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

وم أو                           د اليوراني ة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد ق ا من م صنع آله والمصنع والمعدات واألنابيب ت
ستويات     ) الخاصة بهذا الجزء   يضاحيةإلالملحوظة ا أنظر  (نة بمثل هذه المواد     تكون مبط  ، آما تصنع بم
 . من حيث التفريغ والنظافةعالية جدًا

  نظم أنابيب التوصيل اآللية ٢-٢-٥

 لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصًا 
ي، حيث تكون آل               . الطاردات المرآزية التعاقبية   وتكون شبكة األنابيب عادة من نظام التوصيل الثالث

طاردة مرآزية موصلة بكل من الموصالت وبالتالي تكون هناك آمية آبيرة من األشكال المتكررة في        
شبكة ادرة ع. ال واد ق ن م ا م صنع آله وم وت د اليوراني ادس فلوري ة س ى مقاوم ر (ل ة أنظ الملحوظ

 . من حيث التفريـغ والنظافة، آما تصنع بمستويات عالية جدًا) الخاصة بهذا الجزءيضاحيةاإل

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

ات ـذ عينـى أخـ، قادرة عل خصيصًاهي مطيافات آتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة     
ز                   'مباشرة' وم، وتتمي د اليوراني سادس فلوري ة ل  من التغذية أو النواتج أو النفايات من المجاري الغازي

 :بالخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛إلمصادر تأيين بالرجم ا  -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري  -٤ 



 

١٢ 

 مغيرات التردد ٤-٢-٥

 من أجل   مصممة أو معدة خصيصاً   )  بالمحوالت أو المقومات العكسية    تعرف أيضاً (هي مغيرات تردد     
ل     ، أو أجزاء )د(٢-١-٥تغذية أجزاء المحرك الساآنة المعرفة في     ة لمث ات أو مجمعات فرعي  أو مكون
  :هذه المغيرات، وتتميز بالخواص التالية

   هرتز؛٢٠٠٠ - ٦٠٠خرج متعدد األطوار بذبذبة  -١ 

 ؛%)٠٫١بتحكم في الذبذبة بنسبة أفضل من  (واستقرار عاٍل -٢ 

 ؛%)٢أقل من (وتشوه توافقي منخفض  -٣ 

 .%٨٠وآفاءة بنسبة أعلى من  -٤ 

 يضاحيةإملحوظة  

ا          مباشراً ما أنها تتصل اتصاالً   إاألصناف المذآورة أعاله       بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم أو أنه
سلة     إ في الطاردات المرآزية ومرور الغاز من طاردة مرآزية           مباشراً تتحكم تحكماً  لى أخرى ومن سل

  .لى أخرىإتعاقبية 

د اليور      سادس فلوري ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد الق صدأ،    والم ل لل ر القاب صلب غي شمل ال وم ت اني
  %.٦٠واأللومينيوم، وسبائك األلومينيوم، والنيكل أو سبائكه التي تحتوي على نسبة منه ال تقل عن 

 ثراء باالنتشار الغازيإل لالستخدام في االمجمعات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصًا ٣-٥

 ملحوظة تمهيدية 

ارة عن    المجمعة التكنولوجية الرئيسي    ة في أسلوب االنتشار الغازي للفصل النظيري لليورانيوم هي عب
از               د الغ ادل حراري لتبري ة          (حاجز مسامي خاص لالنتشار الغازي، ومب ق عملي سخينه عن طري تم ت ي

وبقدر ما تستخدم تكنولوجيا االنتشار الغازي . ، وصمامات ختامية وصمامات تحكمية وأنابيب)الضغط
د اليوران ـسادس فلوري ـوم، فـ زة إي ـب واألجه ـدات واألنابيـ ـح المعـ ـع أسطـ از(ن جميـ سة للغ ) المالم

وم            ازي        . يجب أن تصنع من مواد ال تتأثر بمالمسة سادس فلوريد اليوراني شار الغ ويتطلب مرفق االنت
 . لالستعمال النهائي هامًا من هذه المجمعات بحيث يمكن للكميات أن توفر مؤشرًاعددًا

 النتشار الغازيحواجز ا ١-٣-٥

سام    ـث يك  ـ، بحي  ًاـصـ دة خصي ـة أو مع   ـة مصمم  ـة رقيق ـاميـات مس ــرشحـم  )أ(  ي ـون الطـول الم
ى         ١٠٠٠ - ١٠٠ م    ٥ أنغستروم، وال يزيد سمك المرشح عل د قطر    ) بوصة  ٠٫٢( م ، وال يزي

ة وتصنع من مواد معدنية أو متبلمرة أو خزفي ). بوصة واحدة ( مم   ٢٥األشكال األنبوبية على    
  قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم؛

صاً  )ب(  دة خصي ساحيق مع ات أو م حات ومرآب ذه المرش ل ه صنع مث ات  .  ل ذه المرآب شمل ه وت
ن          ل ع ه ال تق سبة من ى ن ة عل بائكه المحتوي ل أو س ساحيق النيك سيد %٦٠والم ، أو أآ



 

١٣ 

و  ورة فل ة المفل وليمرات الهيدروآربوني وم، أو الب د  األلوميني سادس فلوري ة ل ة المقاوم رة آامل
ا عن    %٩٩ر٩التي ال تقل نسبة نقائها عن  اليورانيوم، ات،  ١٠، ويقل حجم جزيئاته  ميكرون

صاً             دة خصي صنع حواجز     وتتميز بدرجة تجانس عالية من حيث حجم الجزيئات، وتكون مع  ل
  .االنتشار الغازي

 أوعية االنتشار ٢-٣-٥

ام   ة األخت طوانية محكم ة اس ي أوعي صًاه دة خصي صممة أو مع ى  م ا عل د قطره م ٣٠٠، يزي  ١٢( م
داخل             ) بوصة ٣٥( مم   ٩٠٠ويزيد طولها على    ) بوصة ة، بتوصيلة م اد مماثل ، أو أوعية مستطيلة بأبع

. ، وذلك الحتواء حاجز االنتشار الغازي)بوصتين( مم ٥٠وتوصيلتي مخارج يزيد قطر آل منها على 
س فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل هذه المواد، وتكون          وتصنع من مواد قادرة على مقاومة ساد      

  . أو رأسيًامصممة لترآيبها أفقيًا

 الضاغطات ونفاخات الغاز ٣-٣-٥

يجابية، أو نفاخات غاز بقدرة امتصاص       إزاحية  إهي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المرآزي أو          
لــى عــدة مئــــات إة، وبضغط تصريف يصل    دقيق/ متر مكعب  ١لسادس فلوريد اليورانيوم ال تقل عن       

د                )بوصة مربعة / رطل ١٠٠(آيلوباسكــــــال   ة سادس فلوري ل األجل في بيئ شغيل الطوي ، مصممة للت
ه، باإل   بة أو بدون وة مناس ائي بق رك آهرب وم بمح افة اليوراني ذه   إض ل ه ن مث صلة م ات منف ى مجمع ل

ضاغط  ـه ط  ـة ضغ ـآما أن نسب  . ازـات الغ ـات ونفاخ ـالضاغط ن ـراوح بي  ـاز تت  ـات الغ  ـات ونفاخ  ـذه ال
ذه                     ١:٦ و ١:٢ ل ه ة بمث وم أو تكون مبطن د اليوراني ، وتصنع من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوري
 .المواد

 سدادات العمود الدوار ٤-٣-٥

، بتوصيالت تغذية وتوصيالت تصريف للسدادات، من     هي سدادات مفرغة مصممة أو معدة خصيصاً       
الإأجل  شغيل   غ ات الت از بمحرآ ات الغ ضاغطات أو نفاخ دوارة لل دة ال ذي يوصل األعم ود ال ق العم

ة          إلضمان عولية السدادات لمنع تسرب الهواء        لى داخل الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز، المليئ
وم    از                      . بسادس فلوريد اليوراني سرب الغ دل ت ادة بحيث ال يتجاوز مع ام ع ذه األخت ل ه ى إوتصمم مث  ل

 .)دقيقة/ بوصة مكعبة٦٠(دقيقة / سنتيمتر مكعب١٠٠٠الداخل 

 مبادالت الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيوم ٥-٣-٥

د        هي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصاً        ة سادس فلوري ى مقاوم ، مصنوعة من مواد قادرة عل
واد         ل لل         (اليورانيوم أو مبطنة بمثل هذه الم ر القاب تثناء الصلب غي ة بالنحاس أو أي       ) صدأباس أو مبطن

ن        ل ع دل يق سربي بمع ضغط الت ر ال ل تغي ن أج زات، م ذه الفل ن ه ة م كال ١٠توليف  ٠٫٠٠١٥( باس
ل ة /رط ة مربع ضغط     ) بوص رق ال ون ف ث يك ساعة حي ي ال كال ١٠٠ف ًال١٥( آيلوباس ة / رط بوص
 .)مربعة



 

١٤ 

صاً       النظم والمعدات والمكونات اإل    ٤-٥ دة خصي شار    ستخدام في اإل     لال ضافية المصممة أو المع راء باالنت ث
 الغازي

 ملحوظة تمهيدية 

ات اإل      ة              إلضافية لمصانع ا    النظم والمعدات والمكون ازي هي نظم المصنع المطلوب شار الغ راء باالنت ث
وين         إل ا لتك ا بينه ازي، وتوصيل المجمعات فيم دخال سادس فلوريد اليورانيوم في مجمعة االنتشار الغ

ن    تمكن م ة لل ل تعاقبي وغ مراح ردة واستخ  إبل صورة مط وى ب راء أق واتج'راج ـث ـنفاي' و'ن  'اتــ
ة   ونظرًا. مجمعات االنتشار التعاقبية   نــوم م ــد اليوراني ـــادس فلوري ــس ذاتي العالي  لخواص القصور ال

ؤدي               إلمجمعات االنتشار التعاقبية، ف    شغيلها، ي يما وقف ت ى عواقب    إن أي انقطاع في تشغيلها، وال س ل
ة       ول. خطيرة ذا فمن المهم أن تتم في أي مصنع لالنتشار الغازي المحافظة بشكل صارم وبصورة دائم

على التفريغ في جميع النظم التكنولوجية والحماية األوتوماتية من الحوادث وتنظيم تدفق الغاز بطريقة             
نظم الخا    إلى الحاجة إويؤدي هذا آله . أوتوماتية دقيقة  ر من ال دد آبي اس   لى تجهيز المصنع بع صة للقي

  .والتنظيم والمراقبة

ه                ات، ويجري توزيع ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من اسطوانات موضوعة داخل محّمي
ة     إبشكله الغازي    ا  . لى نقطة الدخول عن طريق أنابيب توصيل تعاقبي واتج 'أم ات ' و 'ن  سادس  'نفاي

ق أنابيب          فلوريد اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات غازية من ن         قاط الخروج فيتم تمريرها عن طري
د           إلى مصائد باردة أو     إما  إتوصيل تعاقبية    ل غاز سادس فلوري لى محطات ضغط، حيث يجري تحوي

ه             إاليورانيوم   ل االستمرار في نقل ك قب ه          إلى سائل، وذل ه أو خزن ات مناسبة لنقل ى حاوي  ألن  ونظراً . ل
سلة  ثراء باالنتشار الغازي يتكون من عدد  مصنع اإل   آبير من مجمعات االنتشار الغازي المرتبة في سل
رة             إتعاقبية ف  ات آبي شمل آالف اللحامات وآمي ومترات ت ن طول أنابيب التوصيل التعاقبية يبلغ عدة آيل

 من وتصنع المعدات والمكونات ونظم األنابيب بمستويات عالية جداً    . من األشكال التصميمية المتكررة   
 .حيث التفريغ والنظافة

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

ـاوز          هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصاً        ـط ال يتجــ  ٣٠٠، قادرة على العمل في ظروف ضغــ
 :، وتشتمل على ما يلي)بوصة مربعة/ رطًال٤٥(آيلوباسكال 

وم              ) أو نظم (محّميات      د اليوراني ر سادس فلوري ستخدم في تمري سلة   إتغذية، ت ى سل شار   ل  االنت
 الغازي التعاقبية؛

ستخدم إل  ) أو مصائد باردة  (لى الحالة الصلبة    إومحوالت لتحويل الغاز         د     ت زاحة سادس فلوري
 اليورانيوم من السلسلة التعاقبية؛

وم          إومحطات لتحويل الغاز        د اليوراني لى سائل، حيث يجري ضغط وتبريد غاز سادس فلوري
 سائل سادس فلوريد اليورانيوم؛من السلسلة التعاقبية للحصول على 

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



 

١٥ 

 نظم أنابيب التوصيل ٢-٤-٥

 لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سلسلة هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصًا 
ائي "ة األنابيب من النظام المجمعي          تكون شبك ما  وعادة  . االنتشار الغازي التعاقبية   ، حيث تكون     "الثن

  .آل خلية موصلة بكل مجمع

 النظم الفراغية ٣-٤-٥

صاً                   )أ(  دة خصي ة مصممة أو مع ة ومضخات فراغي ة ونظم توصيل فراغي  هي متنوعات فراغي
 .)دقيقة/ مكعبًا قدمًا١٧٥(دقيقة / أمتار مكعبة٥بقدرة شفط ال تقل عن 

وم،          صممة خصيصاً ومضخات فراغية م   )ب(   للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليوراني
، %٦٠د على ــع من األلومينيوم أو النيكل أو السبائك المحتوية على النيكل بنسبة تزيـــــتصن
واد          ونـــأو تك  ذه الم أي من ه ة ب ذه المضخات أن تكون دوارة أو            . مبطن ة،  إويجوز له يجابي

 . وفلوروآربونية وموائع عمل خاصةزاحيةإوأن تكون ذات سدادات 

 غالق والتحكم الخاصةصمامات اإل ٤-٤-٥

صاً  إهي صمامات    دة خصي ة مصممة أو مع ة أو أوتوماتي ة يدوي م منفاخي ، مصنوعة من غالق وتحك
ى   إ ٤٠مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم، يتراوح قطر الصمام من             م    ١٥٠٠ل  ١٫٥( م

 .ثراء باالنتشار الغازيضافية لمصانع اإلبها في النظم الرئيسية واإل، لترآي) بوصة٥٩لى إ

 المصادر األيونية/المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ٥-٤-٥

صاً       ات     هي مطيافات آتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة خصي ى أخذ عين ادرة عل ، ق
ز      من التغذية أو النواتج أو المخل " مباشرة" وم، وتتمي د اليوراني سادس فلوري ة ل فات من المجاري الغازي

 :بجميع الخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛مصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

 .يل النظيرينظام مجمعي مناسب للتحل -٤ 

 يضاحيةإملحوظة  

ا          مباشراً ما أنها تتصل اتصاالً   إاألصناف المذآورة أعاله       بغاز معالجة سادس فلوريد اليورانيوم أو أنه
ة           مباشراً تتحكم تحكماً  سلة التعاقبي دفق داخل السل ي تالمس غاز المعالجة       .  في الت ع األسطح الت وجمي

واد           تصنع آلهــا مـــن مواد قادرة على مقاومة       ذه الم .  سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون مبطنة بمثل ه
ل     ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد الق شمل الم ازي، ت شار الغ ردات االنت صلة بمف زاء المت وألغراض األج
سيد     وم وأآ بائك األلوميني وم وس صدأ واأللوميني ل لل ر القاب صلب غي وم ال د اليوراني سادس فلوري ب



 

١٦ 

سبا   ل أو ال وم والنيك ن       األلوميني ل ع سبة ال تق ل بن ى النيك وي عل ي تحت وليمرات %٦٠ئك الت ، والب
  .الهيدروآربونية المفلورة فلورة آاملة القادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

صاً   ٥-٥ دة خصي صممة أو المع ات الم دات والمكون نظم والمع صانع اإل ال ي م تخدامها ف راء  الس ث
 األيرودينامي

 ملحوظة تمهيدية 

ثراء األيرودينامي ضغط مزيج من سادس فلوريد اليورانيوم الغازي والغاز الخفيف         إلعمليات ا يتم في    
د             )الهيدروجين أو الهليوم  ( ق تولي ري عن طري تم الفصل النظي ر عناصر فصل حيث ي م يمرر عب ، ث

ذا    . قوى طاردة مرآزية عالية بواسطة شكل هندسي منحني الجدار         وقد استحدثت بنجاح عمليتان من ه
وفي آلتا العمليتين تشمل    . عملية الفصل بالفوهة النفاثة، وعملية الفصل الدوامي باألنابيب       : وهما نوعال

ى عناصر الفصل الخاصة                  وي عل ة اسطوانية تحت الفوهات  (المكونات الرئيسية لمرحلة الفصل أوعي
دوامي   صل ال ب الف ة أو أنابي ستخدمة   )النفاث رارة الم ادالت الح ة ومب ضواغط الغازي حب  ، وال ي س  ف

ضغط ة عن ال رارة الناجم ل،  . الح ذه المراح ن ه دد م امي لع صنع أيرودين اج أي م ثحبويحت وفر ي  ت
رًا ات مؤش ًاالكمي ائي هام تخدام النه رًا.  لالس د ونظ ستخدم سادس فلوري ة ت ات األيرودينامي  ألن العملي

زة               دات واألنابيب واألجه از المالمسة ل (اليورانيوم، يجب أن تصنع جميع أسطح المع واد ال   ) لغ من م
 .تتأثر بمالمستها لسادس فلوريد اليورانيوم

 يضاحيةإملحوظة  

وم          مباشراً ما أنها تتصل اتصاالً   إاألصناف التي يرد بيانها في هذا الجزء          د اليوراني از سادس فلوري  بغ
يع األسطح  وتصنع جم.  في تدفقه داخل السلسلة التعاقبية   مباشراً المستخدم في العملية، أو تتحكم تحكماً     

ى                 المالمسة لغاز المعالجة بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطل
واد       ذه الم ردات اإل        . بطبقة من مثل ه ق بمف واد        وألغراض الجزء المتعل شمل الم امي، ت راء األيرودين ث

ص     اس، وال وم النح د اليوراني سادس فلوري ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل صدأ،  الق ل لل ر القاب لب غي
ل عن                سبة ال تق ى ن وي عل ه،  % ٦٠واأللومينيوم، وسبائك األلومينيوم، والنيكل أو سبائكه التي تحت من

 .والبوليمرات الهيدروآربونية المفلورة فلورة آاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

 فوهات الفصل النفاثة ١-٥-٥

ا   ة بمجمعاته ات نفاث صًاهي فوه دة خصي صممة أو مع وات  . م ن قن ة م صل النفاث ات الف ألف فوه وتت
ى              ا عل د نصف قطر انحنائه ى شكل شق طولي ال يزي م  ١منحنية عل ين    ( م ادة ب راوح ع ى  إ ٠٫١يت ل

ة        )مم٠٫٠٥ ة النفاث ة داخل الفوه ة قاطع ا حاف ، قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم وله
  .ينءلى جزإالفوهة تفصل الغاز المتدفق عبر 

 أنابيب الفصل الدوامي ٢-٥-٥

صاً            دة خصي ا مصممة أو مع دوامي    هي أنابيب بمجمعاته شكل أو         .  للفصل ال وهي أنابيب اسطوانية ال
مستدقة الطرف، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بهذه 

دخل   ١:٢٠لى قطرها على إ سم، وال تزيد نسبة طولها ٤ سم و٠٫٥المواد، يتراوح قطرها بين    ا م  وله
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ر اس أو أآث ي   . مم ة ف ات نفاث كل فوه ى ش ات عل ب بملحق ز األنابي وز أن تجه ا أو إويج حدى نهايتيه
  .آلتيهما

 يضاحيةإملحوظة  

دة حدى النهايتين أو عبر دوارات دوامية، أو في عإ نبوب الفصل الدوامي ماسًاألى إيدخل غاز التغذية  
 .مواضع مماسة على طول محيط األنبوب

 الضاغطات ونفاخات الغاز  ٣-٥-٥

ة   إهي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المرآزي أو           ة، أو نفاخات غاز   إزاحي  مصنوعة من   ،يجابي
صاص     درة امت واد، بق ذه الم ة به وم أو مطلي د اليوراني سادس فلوري ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد ق م

وم  لمزيج من سادس فل د اليوراني ه    /وري ة ل ازات الحامل وم  (الغ دروجين أو الهلي ل ) الهي رين    ال تق عن مت
 .مكعبين في الدقيقة

 يضاحيةإملحوظة  

  .١:٦ و ١:١٫٢ن تتراوح نسبة الضغط النموذجية بالنسبة لهذه الضاغطات ونفاخات الغاز بي 

 سدادات العمود الدوار  ٤-٥-٥

د       صممة أو مع دوار م ود ال دادات للعم ي س صًاه صريف    ة خصي يالت ت ة وتوص يالت تغذي ، بتوص
ل  ن أج سدادات، م از  إلل ات الغ ضاغطات أو نفاخ دوارة لل دة ال ل األعم ذي يوص ود ال الق العم غ

لى الخارج، أو تسرب إبمحرآات التشغيل، من أجل ضمان عولية السدادات لمنع تسرب غاز المعالجة 
زيج من سادس        لى داخل الغرفة الداخلية لإغالق الهواء أو غاز اإل   ة بم از، المليئ ضاغط أو نفاخة الغ ل
 .الغازات الحاملة له/فلوريد اليورانيوم

 مبادالت الحرارة للتبريد الغازي  ٥-٥-٥

سادس            هي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصاً        ة التآآل ب ، مصنوعة من مواد قادرة على مقاوم
 .فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذا المواد

 عية فصل العناصرأو  ٦-٥-٥

ة التآآل                هي أوعية مصممة أو معدة خصيصاً       ى مقاوم ادرة عل واد ق  لفصل العناصر، مصنوعة من م
دوامي أو فوهات      بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد بغرض احتواء أنابيب الفصل ال

 .الفصل النفاثة

 يضاحيةإملحوظة  

م، أو    ٩٠٠ مم ويزيد طولها على      ٣٠٠ الشكل يتجاوز قطرها     يجوز أن تكون هذه األوعية اسطوانية        م
اً                     ا أفقي صميمها بحيث يمكن ترآيبه  يمكن أن تكون أوعية مستطيلة الشكل ذات أبعاد متماثلة، وقد يتم ت

 .أو رأسيًا
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  نظم سحب النواتج والمخلفات/نظم التغذية  ٧-٥-٥

ى        إل لمصانع ا  هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً          ادرة عل واد ق ثراء مصنوعة من م
 :مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد وتشتمل على ما يلي

وم       )أ(  د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري ستخدم ف ة ت م تغذي د أو نظ ات أو مواق ة  إمحّمي ى عملي ل
 ثراء؛اإل

صلبة     إمحوالت لتحويل الغاز     )ب(  اردة  أو مص  (لى الحالة ال ستخدم   ) ائد ب د      إلت زاحة سادس فلوري
 ثراء لنقله بعد ذلك بالتسخين؛إلاليورانيوم من عملية ا

از     )ج(  ل الغ صليد أو لتحوي ستخدم إل  إمحطات للت ائل ت ى س وم من    ل د اليوراني زاحة سادس فلوري
  لى الصورة السائلة أو الصلبة؛إثراء عن طريق ضغطه وتحويله عملية اإل

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

 نظم أنابيب التوصيل  ٨-٥-٥

وم أو                            د اليوراني سادس فلوري ة التآآل ب ى مقاوم ادرة عل واد ق هي نظم أنابيب توصيل مصنوعة من م
صاً             دة خصي واد، مصممة أو مع ذه الم سلة           مطلية بمثل ه وم داخل السل د اليوراني ة سادس فلوري  لمناول

ز بالتوصيل              . يرودينامية التعاقبية األ ذه ذات تصميم يتمي ا تكون شبكة األنابيب ه ائي 'وعادة م ، 'الثن
 .حيث تكون آل مرحلة أو مجموعة مراحل موصلة بكل موصل

 النظم والمضخات الفراغية ٩-٥-٥

ل عن          نظم فراغية مصممة أو معدة خصيصاً      )أ(  ة    ٥ بقدرة شفط ال تق ار مكعب ة، تتكون    / أمت دقيق
ن واء   م ي أج ل ف صممة للعم ة، وم ضخات فراغي ة وم ة وموصالت فراغي ات فراغي  متنوع

  تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم،

صاً     )ب(  دة خصي د        ومضخات فراغية مصممة أو مع ى سادس فلوري وي عل  للعمل في أجواء تحت
طلى بمثل اليورانيوم، تصنع من مواد قادرة على مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو ت

 .ويجوز لهذه المضخات أن تستخدم سدادات فلوروآربونية وموائع عمل خاصة. هذه المواد

 غالق والتحكم الخاصةصمامات اإل  ١٠-٥-٥

غالق وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآآل              إهي صمامات    
صمام من        بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه         راوح قطر ال ـى  إ ٤٠المواد، يت م،  ١٥٠٠لـ  م

  .األيرودينامي ثراءضافية لمصانع اإلإل لترآيبها في النظم الرئيسية واوهي مصممة أو معدة خصيصًا



 

١٩ 

  المصادر األيونية/المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ١١-٥-٥

ات ـذ عينـى أخـ، قادرة علأو معدة خصيصًاهي مطيافات آتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة      
ات ' أو   'النواتج' من التغذية أو     'مباشرة' وم             'المخلف د اليوراني سادس فلوري ة ل  من المجاري الغازي

 :وتتميز بجميع الخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛مصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري -٤ 

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

ه               هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصاً        ة ل ازات الحامل وم عن الغ د اليوراني  لفصل سادس فلوري
  .)الهليومالهيدروجين أو (

 يضاحيةإملحوظة  

لى جزء واحد في إصممت هذه النظم لتخفيف محتوى سادس فلوريد اليورانيوم في الغازات الحاملة له  
 :المليون أو أقل، ويجوز أن تشمل بعض المعدات مثل

ى العمل                )أ(  ادرة عل زة فصل في درجات الحرارة المنخفضة ق د وأجه مبادالت الحرارة بالتبري
  درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،١٢٠لى إحرارة تصل عند درجات 

د درجات حرارة تصل                 )ب(  ى   إأو وحدات تبريد قادرة على العمل عن ة تحت       ١٢٠ل  درجة مئوي
 الصفر أو دونها،

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

د درجات حرارة تصل                  )د(  ى العمل عن ادرة عل وم الق أو المصائد الباردة لسادس فلوريد اليوراني
  . درجة مئوية تحت الصفر أو دونها٢٠لى إ

صًا ٦-٥ دة خصي ات المصممة أو المع دات والمكون نظم والمع صانع اإلال ي م تخدامها ف ادل  الس راء بالتب ث
 الكيميائي أو التبادل األيوني

 حوظة تمهيديةمل 

وم                  ين نظائر اليوراني ة ب سيطة في الكتل ات الب ات       إتؤدي االختالف ة في توازن رات طفيف ى حدوث تغي ل
ا         . التفاعالت الكيميائية يمكن أن تكون بمثابة أساس لفصل النظائر           ان هم د استحدثت بنجاح عمليت : وق
  .أخرى سائلةالتبادل الكيميائي بين السوائل، والتبادل األيوني بين مادة صلبة و
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ر         سوائل غي ففي عملية التبادل الكيميائي بين السوائل، يجري اتصال في االتجاه المعاآس بين أطوار ال
ألف الطور    . حداث األثر التعاقبي آلالف من مراحل الفصل       إل) المائية والعضوية (القابلة لالمتزاج    ويت

دروآلوريك؛                ول حامض الهي وم في محل د اليوراني ا الطور العضوي فيتكون من          المائي من آلوري أم
ذيب عضوي   ي م وم ف د اليوراني ى آلوري وي عل تخالص تحت ادة اس ون الموصالت . م وز أن تك ويج
سوائل       ين ال ادل ب دة تب ة أعم صل التعاقبي سلة الف ي سل ستخدمة ف زودة   (الم ضية الم دة النب ل األعم مث

ة ات منخلي زي ) بلوح الطرد المرآ سوائل ب ذة لل ز. أو الموصالت الناب ة  ويل والت آيميائي دوث تح م ح
ات                 ) أآسدة واختزال ( اء بمتطلب ة من أجل الوف سلة الفصل التعاقبي دفق في آل        إعند نهايتي سل ادة ال ع

ة بعض . نهاي وث مجاري المعالجة ب ي تجنب تل ل ف صميم يتمث سبة للت سية بالن ات الرئي وأحد االهتمام
بما في ذلك استخدام    (بالستيك ومبطنة به    ولذا تستخدم أعمدة وأنابيب مصنوعة من ال      . األيونات الفلزية 

  .أو مبطنة بالزجاج/و) البوليمرات الفلوروآربونية

المج في /ثراء يتم عن طريق االمتزازإلن اإأما في عملية التبادل األيوني بين المواد الصلبة والسائلة، ف    
ول من اليورانيوم في  ويتم تمرير محل. األيوني يتميز بسرعة عمل فائقة راتينج أو ممتز خاص للتبادل

ان        حامض الهيدروآلوريك ومواد آيميائية أخرى عبر أعمدة اإل        ى قيع ثراء االسطوانية التي تحتوي عل
دفق ضروري     إونظام  . مبطنة للممتزات  ادة ال ة، إل    ع وم من    من أجل استمرارية العملي طالق اليوراني

ويتم ذلك باستخدام عوامل  . 'لمخلفاتا' و 'النواتــج'لى التدفقات السائلة بحيث يمكن تجميع    إالممتز  
ا يمكن         /آيميائية مناسبة لالختزال   صلة، آم ة منف ر خارجي ادة  إاألآسدة يعاد توليدها بالكامل في دوائ ع

ري ذاته   دة الفصل النظي ا داخل أعم دها جزئي اخنة لحامض . اتولي زة س ل مرآ ويقتضي وجود محالي
ى      الهيدروآلوريك في هذه العملية أن تصنع المعدات م        ن مواد خاصة قادرة على مقاومة التآآل أو تطل

 .بمثل هذه المواد

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

ة                  وى الميكانيكي ستلزمات للق دة   (هي أعمدة للتبادل بين السوائل في االتجاه المعاآس، مزودة بم أي أعم
دة         ة، وأعم ة   نبضية بلوحات منخلية، وأعمدة لوحات تبادلي ة داخلي ، مصممة أو  ) ذات خالطات توربيني

ائي      إل معدة خصيصاً  ل        . ثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيمي ة التآآل بمحالي ومن أجل مقاوم
ة مناسبة                ل  (مرآزة لحامض الهيدروآلوريك، تصنع هذه األعمدة ومكوناتها الداخلية من مواد لدائني مث

ة  وليمرات الفلوروآربوني واد   أو ال) الب ذه الم ل ه ى بمث اج أو تطل ي  يو. زج اء المرحل ن البق صمم زم
  .) ثانية٣٠ال يزيد على  (لألعمدة بحيث يكون قصيرًا

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

صاً             دة خصي وم باستخدا     إل هي موصالت نابذة للسوائل بالطرد المرآزي مصممة أو مع راء اليوراني م ث
وتستخدم مثل هذه الموصالت الدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائية          . عملية التبادل الكيميائي  

وار      صل األط زي لف رد المرآ وة الط م ق امض       . ث زة لح ل المرآ ل بالمحالي ة التآآ ل مقاوم ن أج وم
أو تبطن ) ةمثل البوليمرات الفلوروآربوني(الهيدروآلوريك، تصنع الموصالت من مواد لدائنية مناسبة 

اج ا أو بالزج زي أن  ىعاريو. به الطرد المرآ ذة ب ي للموصالت الناب اء المرحل ن البق صميم زم ي ت  ف
 .) ثانية٣٠ال يتجاوز  (يكون قصيرًا
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 )التبادل الكيميائي(نظم ومعدات اختزال اليورانيوم  ٣-٦-٥

زال  )أ(  ا اخت صًاإهي خالي دة خصي ة مصممة أو مع زال اليورلكتروآيميائي ة  الخت وم من حال اني
ويجب أن تكون    . ثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي     إللى أخرى بالنسبة    إتكافؤ  

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

 يضاحيةإملحوظة  

وم     إدية أن تمنع    يراعى في تصميم حجيرة الخاليا الكاثو       ى    إعادة أآسدة اليوراني افؤ األعل ة التك ى حال . ل
يم  شاء حاجز آت ة بغ زود الخلي ة، يجوز أن ت رة الكاثودي ي الحجي اليورانيوم ف اظ ب ى يمكن االحتف وحت

 .مناسب آالجرافيتصلب ويتألف الكاثود من موصل . مكون من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات

وم   في نهاية ناتج السلسلة التعاقبية إل خصيصًاهي نظم مصممة أو معدة       )ب(  خراج اليوراني
٤+

 من  
 .لكتروآيميائيإلالمجرى العضوي، وضبط الترآيز الحمضي وتغذية خاليا االختزال ا

 يضاحيةإملحوظة  

وم   إتتألف هذه النظم من معدات استخالص للمذيبات من أجل             زاحة اليوراني
٤+

 من المجرى العضوي       
دروجين          /عدات تبخير و  لى محلول مائي، وم   إ أو معدات أخرى لضبط ومراقبة نسبة ترآيز أيونات الهي

ة   ل التغذي زة أخرى لنق ول، ومضخات أو أجه ي المحل زال اإلإف ا االخت ى خالي ائيل ن . لكتروآيمي وم
ات                      بعض األيون ائي ب وث المجرى الم االعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها في التصميم تجنب تل

دات مصنوعة               وعلى  . الفلزية ذلك يتم بناء النظام، بالنسبة لألجزاء المالمسة لمجرى المعالجة، من مع
ر،  إمثل الزجاج وبوليمرات الفلوروآربون، وآبريتات البوليفينيل، وسلفون البولي         (من مواد مناسبة     يث
 .أو مغطاة بطبقة منها) رب بالراتينجـّوالجرافيت المش

 )لكيميائيالتبادل ا(نظم تحضير التغذية  ٤-٦-٥

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

 يضاحيةإملحوظة  

دات ل   ن مع نظم م ذه ال ون ه ذيبات وإلتتك تخالص الم ة واس ة،  /ذاب وني ألغراض التنقي ادل األي أو التب
وم  وخ زال اليوراني ائي الخت ل آهرب ا تحلي الي

٦+
وم  أو اليوراني
٤+

ومإ  ى اليوراني ل
٣+

نظم  .  ذه ال تج ه وتن
ل        إمحاليل آلوريد اليورانيوم التي ال تحتوي        ة مث شوائب الفلزي ون من ال ال على بضعة أجزاء في الملي

ة ال        ات األخرى الثنائي دنوم، والكاتيون اديوم، والموليب د، والفان افؤ    الكروم، والحدي ددة التك افؤ أو المتع تك
من النظام الذي يعالج اليورانيوم والمواد المستخدمة في بناء أجزاء. األعلى منها

٣+
شمل    العالي النقاء ت
لفون        دائن س بطن بل ت الم ل، أو الجرافي ات البوليفيني ون، أو آبريت وليمرات الفلوروآرب اج أو ب الزج

 .رب بالراتينجـّيثر المشإالبولي 
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 )التبادل الكيميائي(آسدة اليورانيوم نظم أ ٥-٦-٥

صاً        وم    هي نظم مصممة أو معدة خصي سدة اليوراني وم   إ +٣ ألآ ى يوراني ه   إ بغرض    +٤ل سلة    إعادت ى سل ل
 .ثراء بالتبادل الكيميائيإلفصل نظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية ا

 يضاحيةإملحوظة  

  :يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل 

ري، واستخالص               معدات لتوص  )أ(  دات الفصل النظي يل الكلور واألآسجين بالدفق المائي من مع
وم اليوراني
٤+

واتج        ة الن ن نهاي ه م د عودت ه عن ل من ذي أزي ضوي ال رى الع ي المج اتج ف  الن
 الخاصة بالسلسلة التعاقبية،

ن   )ب(  ى يمك دروآلوريك حت امض الهي اء عن ح صل الم دات لف ادة إمع امض إع اء وح ال الم دخ
 .لى العملية في المواقع المالئمةإآلوريك المرآز الهيدرو

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

وم   إل هي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتبادل األيوني مصممة أو معدة خصيصاً             ثراء اليوراني
رة، و      باستخدام عملية التبادل األيوني، بما في ذلك ال        أو الهياآل   /راتينجات المسامية ذات الشبكات الكبي

الرقيقة األغشية التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبقة على سطح هيكل داعم                 
ـاف               وال . مسامي خامل، والهياآل المرآبة األخرى بأي شكل مناسب، بما في ذلك الجسيمــات أو األليـ

اً           ٠٫٢ت التبادل األيوني هذه على      ممتزا/يزيد قطر راتينجات   ادرة آيميائي م، ويجب أن تكون ق ى    م  عل
دة                    ا في أعم مقاومة محاليل حامض الهيدروآلوريك المرآز وأن تكون ذات قوة مادية تكفل عدم تحلله

وم        لبلوغ حرآة سريعة جداً    الممتزات مصممة خصيصاً  /والراتينجات. التبادل  في تبادل نظائر اليوراني
راوح          ) في نصف الوقت    ثوانٍ ١٠ادل ال يزيد على     معدل التب ( ، وقادرة على العمل في درجة حرارة تت

  . درجة مئوية٢٠٠لى إ ١٠٠من 

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

ى    ا عل د قطره شكل يزي طوانية ال دة اس ي أعم ة  ١٠٠٠ه ان المبطن م القيع واء ودع م الحت  م
ـة     إل يوني، مصممة أو معدة خصيصًاممتزات التبادل األ  /لراتينجات ـدام عمليـ ـوم باستخـ راء اليورانيـ ث

وني   واد         . التبادل األي دة مصنوعة من م ذه األعم ة    (وه دائن الفلوروآربوني انيوم أو الل ل التيت ادرة  ) مث ق
ادرة                  واد، وتكون ق على مقاومة التآآل بمحاليل حامض الهيدروآلوريك المرآز أو مطلية بمثل هذه الم

راوح من            على ال  ى   إ ١٠٠عمل في درجة حرارة تت ستويات ضغط تتجاوز           ٢٠٠ل ة، وبم  درجة مئوي
  .)بوصة مربعة/ رطل١٠٢( ميجاباسكال ٠٫٧

 )التبادل األيوني(عادة دفق التبادل األيوني إنظم  ٨-٦-٥

ائي أو  )أ(  زال آيمي م اخت صًاإنظ دة خصي صممة أو مع ائي م ل  إللكتروآيمي د عام ادة تولي ع
ل( ة     االخ) عوام سالسل التعاقبي ي ال ستخدم ف ائي الم زال الكيمي ادل   إلت وم بالتب راء اليوراني ث

  .األيوني
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ة أو  )ب(  سدة آيميائي م أآ صًاإونظ دة خصي صممة أو مع ة م ل  إللكتروآيميائي د عام ادة تولي ع
ل ( ة إل  ) عوام سالسل التعاقبي ي ال ستخدم ف ة الم سدة الكيميائي ادل األآ وم بالتب راء اليوراني ث

 .األيوني

 يضاحيةإملحوظة  

التيتانيوم(ثراء بالتبادل األيوني أن يستخدم التيتانيوم الثالثي التكافؤ         يجوز في عملية اإل    
٣+

، على سبيل )
انيوم                     د التيت زال تولي د نظام االخت ة يعي ذه الحال زال، وفي ه المثال، باعتباره آاتيون اخت
٣+

ق     عن طري
اختــزال التيتانيوم
٤+. 

افؤ        آما يمكن في هذه العم      ي التك د الثالث د (لية استخدام الحدي الحدي
٣+

د      )  ة يعي ذه الحال سد، وفي ه آمؤآ
نظام األآسدة توليد الحديد
٣+

 عن طريق أآسدة الحديد
٢+. 

صاً  ٧-٥ دة خصي ات المصممة أو المع دات والمكون نظم والمع صانع اال ي م تخدامها ف ة إل الس راء بطريق ث
  الليزر

 ملحوظة تمهيدية 

ات ا   تندرج النظم الحال    ا           إلية لعملي ين وهم زر في فئت راء باستخدام اللي ا وسيط          : ث ي يكون فيه نظم الت ال
وم                   ة هو بخار مرآب يوراني . العملية هو بخار اليورانيوم الذري، والنظم التي يكون فيها وسيط العملي

ي    ا يل ات م ذه العملي ل ه شائعة لمث وز ال شمل الرم ى  : وت ة األول زر بالبخ -الفئ ائر اللي صل نظ ـ ف  ارـ
ي   -؛ الفئة الثانية ) SILVA أوAVLIS(ــذري ــال الليزر الجزيئ ) MOLISأوMLIS ( الفصل النظيري ب

ري            ائي النظي دات      ). CRISLA(والتفاعل الكيميائي عن طريق تنشيط الليزر االنتق نظم والمع شمل ال وت
صانع    ي م ستخدمة ف ات الم ي  إوالمكون ا يل زر م راء اللي ز  ) أ: (ث ار فل ة ببخ زة للتغذي وم أجه  اليوراني

ضوئي االنتقائ ( أيين ال ضوئـللتفكي(وم ـب اليورانيـار مرآـة ببخـزة للتغذيـأو أجه) يـللت ي أو ـك ال
شي ـل  ) ب(؛ )يـط الكيميائـالتن ي شكــ ستنفــد ف رى والم ـوم المث ز اليورانيـ ع فل زة لجم ـج'أجه  'نواتـ

ة في شكل     بالنسبة للفئة األولى، وأجهزة لجمع المرآبات المفص       'مخلفات'و واتج 'ولة أو المتفاعل  'ن
ل ـــ ن أج ــــزر م ـــة باللي ــنظم معالج ) ج( بالنسبة للفئة الثانية؛     'مخلفات'ل  ـــوالمواد البسيطة في شك   

واتج       ) د(؛  ٢٣٥-اليورانيوم   واعـــائي ألن ــاالنتق ثـــــــالح ل الن ة وتحوي د  . ومعدات لتحضير التغذي وق
  .دراج أي من تكنولوجيات الليزر المتاحةإرات اليورانيوم ومرآباته يقتضي تعقد عملية قياس طيف ذ

 يضاحيةإملحوظة  

صاالً       زء ات ذا الج ي ه ردها ف رد س ي ي ردات الت ن المف د م صل العدي رًايت ز   مباش ائل فل ار أو س  ببخ
از     ذا الغ ن ه زيج م وم أو م د اليوراني ادس فلوري ن س ون م ي تتك ة الت ازات المعالج وم، أو بغ اليوراني

وم بالكامل من              . غازات أخرى و د اليوراني وتصنع جميع األسطح المالمسة لليورانيوم أو سادس فلوري
ردات اإل      . مواد قادرة على مقاومة التآآل أو تطلى بمثل هذه المواد          ق بمف راء  وألغراض الجزء المتعل ث

بائك    المعتمدة على الليزر، تشمل المواد القادرة على مقاومة التآآل ببخار أو سائل فلز               اليورانيوم أو س
اإل  ي ب ت المطل وم الجرافي سادس    اليوراني ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد الق ا الم الوم؛ أم يتريوم والتنت

وم،   بائك األلوميني وم، وس صدأ، واأللوميني ل لل ر القاب صلب غي شمل النحاس، وال وم فت د اليوراني فلوري
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ة      %٦٠والنيكل أو السبائك التي تحتوي على نسبة ال تقل عن             من النيكل، والبوليمرات الهيدروآربوني
  .المفلورة فلورة آاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

 )AVLIS(نظم تبخير اليورانيوم  ١-٧-٥

ات أو مسح   إل لتبخير اليورانيوم، تحتوي على قدرة عالية لنزع انظم مصممة أو معدة خصيصاً   لكترون
 .سم/ آيلوواط٢ر٥درة موجهة ال تقل عن لكترونية بقمخانق األشعة اإل

 )AVLIS(نظم مناولة فلزات اليورانيوم السائلة  ٢-٧-٥

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

 يضاحيةإملحوظة  

ام األ  ذا النظ ات وأجزاء ه صنع البوتق واد ت بائكه من م وم المصهور أو س ي تالمس اليوراني خرى الت
واد المناسبة      . قادرة على مقاومة التآآل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل هذه المواد            شمل الم وت

اإل       ي ب ادرة أو مزيج               التنتالوم، والجرافيت المطل يد أخرى أرضية ن ي بأآاس يتريوم، والجرافيت المطل
  .منها

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

صاً     'مخلفات' و 'نواتج'هي مجمعات     دة خصي سائل أو       مصممة أو مع شكل ال وم في ال ز اليوراني  لفل
  .الصلب

 يضاحيةإملحوظة  

ز        ائل فل ار أو س ل ببخ رارة والتآآ ة الح ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ات م ذه المجمع ات ه صنع مكون ت
شمل   ) يتريوم أو التنتالوم المطلي باإل مثل الجرافيت (اليورانيوم   أو تطلى بمثل هذه المواد، ويجوز أن ت

وازم، و ب، وصمامات، ول ب'أنابي ع خاصة  'ميازي واح تجمي رارة وأل ادالت ح يم، ومب زة تلق ، وأجه
 .لكتروستاتي أو غير ذلك من األساليبإلبأساليب الفصل المغنطيسي أو ا

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

صًا  دة خصي صممة أو مع شكل م ستطيلة ال طوانية أو م ة اس ي أوعي ز ه ار فل صدر بخ واء م  الحت
  .'المخلفات' و'النواتج'لكترونية، ومجمعات إلاليورانيوم ومخنق األشعة ا

 يضاحيةإملحوظة  

اه، وصمامات أل                    اء والمي ة بالكهرب أجهزة التغذي شعة  هذه الحاويات بها عدد وافر من المنافذ الخاصة ب
ا             زة ومراقبته شخيص أعطال األجه ا    . الليزر، وتوصيالت لمضخات التفريغ، وأجهزة لت وفر به ا تت آم

 .تاحة تجديد المكونات الداخليةإغالق من أجل وسائل للفتح واإل
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 )MLIS(الفوهات النفاثة للتمدد فوق الصوتي   ٥-٧-٥

يد مزيج سادس فلوريد اليورانيوم  لتبرهي فوهات نفاثة للتمدد فوق الصوتي مصممة أو معدة خصيصًا 
ه    ة ل ازات الحامل ى إوالغ د        ١٥٠ل سادس فلوري ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل ي ق ى، وه ين أو أدن  آلف

 .اليورانيوم

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

وم، و             هي مجمعات مصممة أو معدة خصيصاً       د اليوراني صلبة الخاصة بخامس فلوري واتج ال ألف   للن تت
ة التآآل في الوسط                          ى مقاوم ادرة عل ا، ق ة منه ة، أو توليف من مجمعات مرشحية أو صدمية أو حلزوني

 .سادس فلوريد اليورانيوم/الذي يحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم

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

صاً     دة خصي صممة أو مع اغطات م ي ض زيج س ه وم  لم د اليوراني ة /ادس فلوري ازات الحامل ه،  الغ ل
وم   د اليوراني ادس فلوري ى س وي عل ذي يحت ي الوسط ال ل األجل ف شغيل الطوي صنع . ومصممة للت وت

وم أو   د اليوراني سادس فلوري ل ب ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد ق از المعالجة من م سة لغ ا المالم مكوناته
 .تطلى بمثل هذه المواد

 )MLIS( الدوار سدادات العمود ٨-٧-٥

صاً     دة خصي صممة أو المع دوار الم ود ال دادات العم ي س صريف   ه يالت ت ة وتوص يالت تغذي  بتوص
ضمان            إللسدادات من أجل     شغيل ل غالق العمود الذي يوصل األعمدة الدوارة للضاغطات بمحرآات الت

واء      إعولية السدادات ومنع تسرب غاز المعالجة    سرب اله ع ت ى الخارج أو من سدادات إ أو غاز  ل ى  ال ل
 .الغازات الحاملة له/الغرفة الداخلية للضاغط الملئ بسادس فلوريد اليورانيوم

 )MLIS(نظم الفلورة  ٩-٧-٥

وم   هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً     د اليوراني ى   ) الصلب ( لفلورة خامس فلوري سادس  للحصول عل
  .)يالغاز(فلوريد اليورانيوم 

 يضاحيةإملحوظة  

ى سادس                   هذه النظم مصممة ل      ه للحصول عل تم جمع ذي ي وم ال د اليوراني ورة مسحوق خامس فلوري فل
ة      ه آتغذي واتج، أو لنقل ات للن ى وحدات  إفلوريد اليورانيوم ومن ثم جمعه في حاوي د من    MLISل  للمزي

تم التفاعل                إويجوز، في أحد النهج،     . ثراءاإل ري بحيث ي جراء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظي
ل مسحوق خامس    /آما يمكن، في نهج آخر، سحب         . 'النواتج' مباشرة خارج مجمعات     واالستعادة نق

واتج 'فلوريد اليورانيوم من مجمعات     ى وعاء مناسب للتفاعل     إ 'الن ائع، أو     (ل اع م ل مفاعل ذي ق مث
ور          . مفاعل حلزوني، أو برج متوهج بغرض الفلورة       ل الفل وتستخدم في آال النهجين معدات لخزن ونق

 .ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله) من عوامل الفلورة المناسبةأو غيره (
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 )MLIS(المصادر األيونية لسادس فلوريد اليورانيوم /المطيافات الكتلية ١٠-٧-٥

ة األقطاب    سية أو رباعي ة مغنطي ات آتلي صًا وهي مطياف دة خصي صممة أو مع ديها م ذ إل ة ألخ مكاني
واتج ال' ة أو ـن التغذي  ـ م  'مباشرة 'عينات   ات ' أو   'ن د           'المخلف سادس فلوري ة ل ، من المجاري الغازي

 :اليورانيوم وتتميز بالخصائص التالية جميعها

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛مصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

  .عي مناسب للتحليل النظيرينظام مجم -٤ 

 )MLIS(نظم سحب النواتج والمخلفات /نظم التغذية ١١-٧-٥

ثراء، مصنوعة من مواد قادرة على  لمحطات اإلهي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصًا 
 :مقاومة التآآل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد، وتشمل ما يلي

اً      محّميات ت  )أ(  د، أو نظم وم              غذية، أو مواق د اليوراني ر سادس فلوري ستخدم في تمري ة    إ ت ى عملي ل
 ثراء؛إلا

صلبة      إمحوالت من الحالة الغازية      )ب(  ة ال اردة    (لى الحال ستخدم في سحب سادس        ) أو مصائد ب ت
   ثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛فلوريد اليورانيوم من عملية اإل

ة اإل           محطات تصليد أو تسييل ت     )ج(  وم من عملي راء عن    ستخدم في سحب سادس فلوريد اليوراني ث
  لى الشكل السائل أو الصلب؛إطريق ضغطه 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        جة مصممة أو معدة خصيصاً    هي نظم معال    ة ل ازات الحامل وم من الغ د اليوراني .  لفصل سادس فلوري
 .ويمكن أن تكون الغازات الحاملة هي النتروجين أو األرجون أو غازات أخرى

 يضاحيةإملحوظة  

 :يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل 

ادرة                  )أ(  د درجات حرارة منخفضة ق ى تحمل درجات       مبادالت حرارة أو فواصل تعمل عن  عل
  درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،١٢٠لى إحرارة تصل 

أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل                )ب( 
  درجة مئوية تحت الصفر أو دونها،١٢٠لى إ
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ى تحمل درجات حرارة تص                   )ج(  ادرة عل وم ق ى   إل  أو مصائد باردة لسادس فلوريد اليوراني  ٢٠ل
  .درجة مئوية تحت الصفر أو دونها

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

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

 يضاحيةإملحوظة  

ا      AVLIS عادة ما يتكون نظام الليزر الخاص بعملية  زر وهم وعين من اللي زر بخار النحاس    : من ن لي
ون أو      MLIS أما نظام الليزر المستخدم في. الليزر الصبغيو سيد الكرب اني أآ زر ث فيتكون عادة من لي

ا                إليزر   ا دوارة في نهايتيه ددة الطرق ذات مراي ة ضوئية متع زر أو       . آزيمر وخلي وتقتضي أشعة اللي
ة   نظم الليزر المستخدمة في آلتا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف ألغراض التشغيل              لفترات زمني

  .ممتدة

صًا ٨-٥ دة خصي ات المصممة أو المع دات والمكون نظم والمع صانع اإلال ي م تخدامها ف صل  الس راء بالف ث
 البالزمي

 ملحوظة تمهيدية 

ة               ى ذبذب في عملية الفصل البالزمي، تمر بالزما أيونات اليورانيوم عبر مجال آهربائي يتم ضبطه عل
ـوم وني لليورانيـ رنين األي داراتها  ٢٣٥-ال زداد قطر م ضيلي وي ى نحو تف ة عل ستوعب الطاق ث ت  بحي

رة األقطار إل     . اللولبية ات ذات الممرات الكبي اليورانيوم    ويتم اصطياد األيون رى ب اتج مث اد ن . ٢٣٥-يج
غ ذات                      رة تفري ا في حجي وم، فيجري احتواؤه أما البالزما، التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليوراني

الي   سي ع ال مغنطي يل   مج ائق التوص يس ف تخدام مغنط تج باس درة ين ة  . الق نظم التكنولوجي شمل ال وت
ائق   يس ف زود بمغنط صل الم از الف وذج جه وم، ونم ا اليوراني د بالزم ام تولي ة نظ سية للعملي الرئي

 .'المخلفات' و'النواتج'التوصيل، ونظم سحب الفلزات بغرض جمع 

 مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات ١-٨-٥

ي  صاً       ه دة خصي صممة أو المع ات، الم ة الموج درة الدقيق ات الق صادر وهوائي ل   إل م اج أو تعجي نت
ى           ٣٠ذبذبة تزيد على    : األيونات، وتتميز بالخصائص التالية    د عل درة يزي اتج ق  جيجاهرتز، ومتوسط ن

 .نتاج األيوناتإل آيلوواط ٥٠

 ملفات الحث األيوني ٢-٨-٥

ذبات الس   وني ذات ذب ات حث أي صًاهي ملف دة خصي ـى لكية مصممة أو مع د علـ رددات تزي  ١٠٠ لت
  . آيلوواط٤٠مكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على إآيلوهرتز ولديها 

 نظم توليد بالزما اليورانيوم ٣-٨-٥

صاً           دة خصي زة                 هي نظم مصممة أو مع ى أجه وم، يمكن أن تنطوي عل ا اليوراني د بالزم طالق  إ لتولي
  .سم/ آيلوواط٢ر٥ المسح بقدرة موجهة تزيد على لكترونية للنزع أوإأشعة 
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 نظم مناولة فلز اليورانيوم السائل ٤-٨-٥

صاً            دة خصي بائكه، وتتكون        هي نظم لمناولة الفلزات السائلة مصممة أو مع وم المصهور أو س  لليوراني
  .من بوتقات ومعدات التبريد الالزمة لها

 يضاحيةإملحوظة  

ذا الن  ات وأجزاء ه صنع البوتق واد ت بائكه من م وم المصهور أو س ي تالمس اليوراني ام األخرى الت ظ
واد    ذه الم ل ه ى بمث ب، أو تطل و مناس ى نح رارة عل ل والح ة التآآ ى مقاوم ادرة عل واد . ق شمل الم وت

ادرة أو              المناسبة التنتالوم والجرافيت المطلي باإل     يد أخرى أرضية ن ي بأآاس يتريوم، والجرافيت المطل
 .مزيج منها

  فلز اليورانيوم'مخلفات' و'نواتج'جمعات م ٥-٨-٥

ات   واتج'هي مجمع ات' و'ن صًا'مخلف دة خصي صلب مصممة أو مع كله ال ي ش وم ف ز اليوراني .  لفل
ل      وم، مث ز اليوراني ار فل ل ببخ رارة والتآآ ة الح ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ات م ذه المجمع صنع ه وت

  .ثل هذه المواديتريوم أو التنتالوم أو تطلى بمإلالجرافيت المطلي با

 أوعية نماذج أجهزة الفصل ٦-٨-٥

صًا  دة خصي ة اسطوانية مصممة أو مع ي مصانع اإلهي أوعي تخدامها ف صل البالزمي  الس راء بالف ث
ـة،      ـرددات الالسلكيــ ـل التــ ـف توصيـــ ـوم، وملــ ـا اليورانيـــ صدر بالزم واء م رض احت بغ

 .'المخلفات' و'النواتـــج'ومجمعـــات 

 يضاحيةإظة ملحو 

شار،                  هذه األوعية مزودة بعدد وافر من المنافذ لفتحات التغذية الكهربائية، وتوصيالت لمضخات االنت
د    إغالق من أجل      آما تتوفر بها وسائل للفتح واإل     . ونظم لتشخيص ومراقبة أعطال األجهزة     تاحة تجدي

  .صلب غير القابل للصدأالمكونات الداخلية، وهي مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة مثل ال

صاً  ٩-٥ دة خصي صممة أو المع ات الم دات والمكون نظم والمع ات اإلال ي محط تخدامها ف راء  الس ث
 الكهرمغنطيسي

 ملحوظة تمهيدية 

ة                       ادة تغذي أيين م ق ت وم المنتجة عن طري ز اليوراني ات فل ل أيون سية تعجي يتم في المعالجة الكهرمغنطي
ع (ملحية   وم ع      راب د اليوراني ة            ) ادة آلوري ى النظائر المختلف ؤثر عل سي ي ر مجال مغنطي ا عب وتمريره

ا               . لى مسارات مختلفة  إبتوجيهها   سي للنظائر م از الفصل الكهرمغنطي سية لجه ات الرئي وتشمل المكون
اً  فصل النظائر باألشعة األيونية، ومصدراً     /مجال مغنطيسي لتحويل  : يلي ل الخاص       أيوني  بنظام التعجي

اً  ه، ونظام ع اب صولة  لتجمي ات المف نظم ا . أليون شمل ال ام اإل  إلوت ة نظ افية للمعالج داد بالق ض درة ـم
سي ـة، ونظــالمغنطي ص إام ـ داد م ـدر األيونـــم م     اتـــ غ، ونظ ام التفري ة، ونظ ة عالي درة ذات فلطي بق

  .عادة تدوير المكوناتإ/المناولة الكيميائية الموسعة الستعادة النواتج وتنظيف
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 ائر الكهرمغنطيسيةأجهزة فصل النظ ١-٩-٥

 لفصل نظائر اليورانيوم، ومعداتها     هي أجهزة آهرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدة خصيصاً         
 :ومكوناتها، وتشمل ما يلي

 المصادر األيونية )أ( 

صاً       دة خصي صممة أو مع وم م ات اليوراني ددة أليون ردة أو متع صادر مف ي م ن ه ون م ، تتك
ل    ؤين، ومعج ار، وم صدر للبخ ت، أو     م ل الجرافي بة مث واد مناس ن م ة م ي مبني عة، وه أش

ل   إالصلب الـــذي ال يصدأ، أو النحاس، ولديها قابلية لتوفير تيار       ة ال يق جمالي لألشعة األيوني
 . ملي أمبير٥٠عن 

 المجمعات األيونية )ب( 

صاً     دة خصي وب مصممة أو مع ر وجي قين أو أآث ة من ش ة مكون ع هي لوحات مجمعي  لتجمي
 أيونات اليورانيوم المثرى والمستنفد، ومبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أو الصلب      أشعة

 .غير القابل للصدأ

 أوعية التفريغ )ج( 

ة     هي أوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصاً     سية، مبني وم الكهرمغنطي  ألجهزة فصل اليوراني
ومصممة للتشغيل بضغط ال من مواد غير مغنطيسية مناسبة، مثل الصلب غير القابل للصدأ، 

  . باسكال٠٫١ى ـــد علـيزي

  يضاحيةإملحوظة    

صاً       صممة خصي ة م ذه األوعي ات     ه ع والمبطن ات التجمي ة ولوح صادر األيوني واء الم  الحت
ذه   غالق إل مكانية للفتح واإلإالمبردة بالماء، وتتوفر بها توصيالت مضخات االنتشار و    ة ه زال

  .عادة ترآيبهاإالمكونات و

 أجزاء األقطاب المغنطيسية )د( 

ستخدم           هي أجزاء مصممة أو معدة خصيصاً         رين ت ى مت  لألقطاب المغنطيسية يزيد قطرها عل
في المحافظة على مجال مغنطيسي ثابت داخل أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية وفي نقل 

  .المجال المغنطيسي بين أجهزة الفصل المجاورة

  الفلطيةمدادات القدرة العالية إ ٢-٩-٥

صاً         إهي    دة خصي ة           مدادات عالية الفلطية مصممة أو مع ز بالخصائص التالي ة، وتتمي  للمصادر األيوني
ل عن           : جميعها ل عن      ٢٠ ٠٠٠قابلية للتشغيل المستمر، وفلطية خرج ال تق ار خرج ال يق ط، وتي  ١ فل

  .ت ساعا٨على مدى فترة زمنية طولها % ٠٫٠١أمبير، وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من 
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 مدادات القدرة المغنطيسيةإ ٣-٩-٥

، وتتميز بالخصائص   مدادات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالية مصممة أو معدة خصيصاً          إهي   
ل عن           إلقابلية  : التالية جميعها  ار ال يق ل عن                ٥٠٠نتاج خرج تي ة ال تق ستمر بفلطي ى نحو م ر عل  أمبي

  .ساعات ٨ على مدى فترة طولها% ٠٫٠١ من  فلط وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أفضل١٠٠

دة              إمصانع   -٦ دات المصممة أو المع ديوتيريوم والمع نتاج الماء الثقيل والديوتيريوم ومرآبات ال
  لهاخصيصًا

 ملحوظة تمهيدية 

ة                . نتاج الماء الثقيل بعمليات متنوعة     إيمكن    ة التجاري ا جدواهما من الناحي ين أثبتت اك عمليت د أن هن : بي
 .، وعملية تبادل النشادر والهيدروجين)عملية ذوبان الغاز(تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين عملية 

ل       دروجين داخ د الهي اء وآبريتي ين الم ديوتيريوم ب دروجين وال ادل الهي ى تب ى عل ة األول وم العملي وتق
اء   .  والجزء األسفل ساخناً سلسلة أبراج يجري تشغيلها بينما يكون الجزء األعلى بارداً     دفق الم ى  إويت ل

راج                      دروجين من أسفل األب د الهي ا تجري دورة غاز آبريتي راج بينم ا   إأسفل األب ى أعاله ستخدم  . ل وت
اء               از والم سير اختالط الغ ة لتي صواني المثقب ديوتيريوم     . سلسلة من ال ل ال اء حيث تكون      إوينتق ى الم ل

ويزاح الغاز  .  الحرارة عالية  لى آبريتيد الهيدروجين حيث تكون درجات     إدرجات الحرارة منخفضة، و   
أو الماء المثرى بالديوتيريوم من أبراج المرحلة األولى عند نقطة التقاء الجزء الساخن والجزء البارد،         

سبة تصل      . وتتكرر العملية في أبراج المرحلة التالية     ديوتيريوم بن رى بال اء المث ى  إوالم ذي  %٣٠ل ، ال
رة، يرسل         ى وحد   إيمثل نتاج المرحلة األخي ر إل   ل اعالت           ة تقطي ل صالح للمف اء ثقي اج م سيد   -نت  أي أآ

 %.٩٩ر٧٥ة ــــوم بنسبــالديوتيري

ق                         ديوتيريوم من غاز الترآيب عن طري ستخرج ال يمكن أن ت دروجين ف أما عملية تبادل النشادر والهي
 محول  لىإويدخل غاز الترآيب في أبراج التبادل ثم     . التماس مع النشادر السائل في وجود مادة حفازة       

شادر راج من الجزء األسفل . ن از داخل األب دفق الغ سائل من إويت شادر ال دفق الن ا يت ى بينم ى األعل ل
زه في            . لى األسفل إالجزء األعلى    ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز الترآيب وترآي

شادر في         ثم يتدفق النشادر في مكسر النشادر في أسفل البرج بينما يتدفق ال           . النشادر غاز في محول الن
تم          إثراء  إوتتم عملية   . الجزء األعلى  ة، وي اعالت          إضافي في المراحل التالي ل صالح للمف اء ثقي اج م نت

لى جانب  إويمكن توفير غاز الترآيب الالزم في مصنع نشادر يمكن بناؤه           . عن طريق التقطير النهائي   
شادر والهي    إمصنع   ادل الن ق تب ل عن طري اء الثقي اج الم ة   . دروجيننت ستخدم في عملي ا يمكن أن ي آم

 .تبادل النشادر والهيدروجين الماء العادي آمصدر لتوفير الديوتيريوم

صانع      سية لم دات الرئي ناف المع ن أص د م اء     إوالعدي ادل الم ة تب ق عملي ن طري ل ع اء الثقي اج الم نت
أصناف مشترآة في عدة وآبريتيد الهيدروجين، أو عن طريق عملية تبادل النشادر والهيدروجين، هي 

ي                . قطاعات من الصناعات الكيميائية والنفطية     صغيرة الت ى المصانع ال شكل خاص عل ذا ب ق ه وينطب
دروجين    د الهي اء وآبريتي ادل الم ة تب ستخدم عملي اح    . ت ناف مت ذه األص ن ه ل م ن القلي صورة "ولك ب

دروجين وعملي     ــ وتتطلب عملي ". متيسرة د الهي اء وآبريتي ادل الم شادر والهيدروجي  ة تــ ة تب ادل الن ن ــ ب
ن  رة م ات آبي ة آمي ة     مناول د ضغوط مرتفع سامة عن ل وال سببة للتآآ اب والم ة لاللته سوائل القابل . ال
دى وض  ين ل الي يتع ـوبالت صميم ومعاييـ ـع ت شغيـ ـل المحطــر ت اتين   اتــ ستخدم ه ي ت دات الت والمع
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واد ومواصفاتها          إالعمليتين   ار الم ل وضمان عوامل            يالء اهتمام دقيق الختي شغيلي طوي أمين عمر ت لت
ة    ان والعولي ن األم ة م ستويات رفيع ل م ل     . تكف ى عوام سية عل ة رئي اس بدرج ار المقي د اختي ويعتم

ة   ى الحاج صادية وعل الي ف . اقت يجري    إوبالت دات س ناف المع م أص اً إن معظ دادها وفق ات ع  لمتطلب
  .المستخدم

 عملية تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل        أي في  -وأخيرا، ينبغي أن يالحظ في العمليتين        
دروجين شادر والهي صاً  - الن دة خصي صممة أو مع دة، م ى ح ون، عل ي ال تك دات الت   أن أصناف المع

صاً إل ل    إلنتاج الماء الثقيل يمكن ترآيبها في نظم مصممة أو معدة خصي اء الثقي اج الم ة    .نت ومن األمثل
اج ال  إعلى هذه النظم نظام      دروجين، ونظام               نت شادر والهي ادل الن ة تب ستخدمة في عملي ازة الم ادة الحف م

 . للمفاعالت في آل من العمليتينتقطير الماء المستخدم في الترآيز النهائي للماء الثقيل ليكون صالحًا

صًا  دة خصي دات المصممة أو المع ي أصناف المع ا يل رد فيم تخدام أي من  إلوت ل باس اء الثقي اج الم نت
  : عملية تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين أو عملية تبادل النشادر والهيدروجين-تين العملي

  أبراج تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين ١-٦

صافي   وني ال والذ الكرب ادل مصنوعة من الف راج تب ث(أب ين )  ASTM A516ًالم ا ب راوح قطره  ٦يت
ـل    ، وتك ) قدماً ٣٠(ار  ـــ أمت ٩و  ) ًاـــ قدم ٢٠(ار  ـأمت ون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغــط ال يقــ

ـر  ٦وتآآل مسموح به في حدود      ) بوصة مربعة / رطل ٣٠٠( ميجاباسكال   ٢عـــن    . ملليمتــرات أو أآث
صاً   دة خصي صممة أو مع راج م ي أب د     إل وه اء وآبريتي ادل الم ة تب تخدام عملي ل باس اء الثقي اج الم نت

 .الهيدروجين

 النفاخات والضاغطات ٢-٦

سوب            ن   ميجاباسكال أو    ٠٫٢أي  (فاخات أو ضاغطات بالطرد المرآزي وحيدة المرحلة ومنخفضة المن
ًال٣٠ ة / رط ة مربع دروجين   ) بوص د الهي از آبريتي دورة غ د    (ل ى آبريتي وي عل ذي يحت از ال أي الغ

صاً         %)٧٠الهيدروجين بنسبة تزيد على      دة خصي ل باستخدام         إل ؛ وهي مصممة أو مع اء الثقي اج الم نت
درتها عن               . ة تبادل الماء وآبريتيد الهيدروجين    عملي ل ق ضاغطات ال تق ذه النفاخات أو ال راً  ٥٦وه   مت
ة          ١٢٠ ٠٠٠(ثانية  /مكعبًا اري في الدقيق دم مكعب معي ـل              ) ق ـط ال يقـ ـروف ضغـ ا تعمل في ظـ ، بينم

ـن  ـال ١٫٨عــ ًال٢٦٠( ميجاباسكـــــ ة / رط ة مربع ة     )بوص صممة لخدم ام م ة بأخت ون محكم ، وتك
  .آبريتيد الهيدروجين الرطب

 أبراج تبادل النشادر والهيدروجين ٣-٦

ا عن                ل ارتفاعه دروجين ال يق شادر والهي راً  ٣٥أبراج لتبادل الن دماً  ١١٤٫٣ ( مت ا     ) ق راوح قطره ، ويت
ى أن تعمل في ظروف ضغط                ) أقدام ٨٫٢( متر   ٢٫٥و  )  أقدام ٤٫٩( متر   ١٫٥بين   ادرة عل ، وتكون ق

ة  / رطالً ٢٢٢٥ ( ميجاباسكال ١٥يتجاوز   صاً         )بوصة مربع دة خصي ا تكون مصممة أو مع اج   إل، آم نت
دروجين           شادر والهي ادل الن ة تب ل فتحة          . الماء الثقيل باستخدام عملي ى األق ا عل راج تكون فيه ذه األب وه

ل لقطر الجزء االسطواني بحيث يمكن  ا مماث شفهة قطره ة م دة محوري دخال أو سحب أجزاء إواح
  .األبراج الداخلية
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 أجزاء األبراج الداخلية والمضخات المرحلية ٤-٦

ل باستخدام       إ ألبراج   أجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلية مصممة أو معدة خصيصاً          اء الثقي نتاج الم
دروجين     شادر والهي ادل الن ة تب صممة        . عملي ة م سات مرحلي ة مالم راج الداخلي زاء األب شمل أج وت

شغيل           . ئل لتحقيق تماس وثيق بين الغاز والسا      خصيصًا ة للت ة مضخات قابل وتشمل المضخات المرحلي
 . لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة لألبراج المرحليةالمغمور ومصممة خصيصًا

 النشادر) مقطرات(مكسرات  ٥-٦

ل عن        ) مقطرات(مكسرات    بوصة  / رطالً ٤٥٠( ميجاباسكال  ٣نشادر تعمل في ظروف ضغط ال يق
ة و)مربع صًا، وتك دة خصي صممة أو مع شادر   إلن م ادل الن ة تب تخدام عملي ل باس اء الثقي اج الم نت

  .والهيدروجين

 شعة دون الحمراءمحلالت االمتصاص باأل ٦-٦

ل    ى التحلي ادرة عل ون ق راء، تك عة دون الحم الت امتصاص باألش دروجين " المباشر"محل سبة الهي لن
 %.٩٠يوم عن والديوتيريوم حيث ال تقل نسبة ترآيزات الديوتير

 الحراقات الوسيطة ٧-٦

رى   ديوتيريوم المث از ال ل غ يطة لتحوي ات وس صًاإحراق دة خصي ون مصممة أو مع ل، تك اء ثقي ى م  ل
 .نتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجينإل

  لهامصانع تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصًا -٧

 يةملحوظة تمهيد 

ائي              وع آيمي ن ن ر م دة أو أآث ول واح ة تح وم عملي ل اليوراني م تحوي صانع ونظ ؤدي م وز أن ت يج
وم  ي  إلليوراني ا يل ك م ي ذل ا ف ر، بم وع آخ ى ن وم  : ل ام اليوراني زات خ ل مرآ سيد  إتحوي ث أآ ى ثال ل

يد الي    إاليورانيوم، وتحويل ثالث أآسيد اليورانيوم       وم  لى ثاني أآسيد اليورانيوم، وتحويل أآاس ى  إوراني ل
وم   د اليوراني ع فلوري ل راب وم، وتحوي د اليوراني ادس فلوري وم، أو س د اليوراني ع فلوري ادس إراب ى س ل

وم    د اليوراني ادس فلوري ل س وم، وتحوي د اليوراني ع   إفلوري ل راب وم، وتحوي د اليوراني ع فلوري ى راب ل
د اليوران          إفلوريد اليورانيوم    ل أمالح فلوري وم، وتحوي وم   لى فلز اليوراني وم       إي سيد اليوراني اني أآ ى ث . ل

دة         ي ع شترآة ف ناف م ي أص وم ه ل اليوراني صانع تحوي سية لم دات الرئي ناف المع ن أص د م والعدي
ة   ة الكيميائي ناعات المعالج ن ص ات م دات     . قطاع ناف المع ال، أص بيل المث ى س ي، عل ا يل رد فيم وت

ات   ذه العملي ي ه ستخدمة ف ران، واأل: الم دوارة، والمف األف ات ال ة،  تون ان المائع اعالت ذات القيع
دة       ر، وأعم دة التقطي سوائل، وأعم ة لل اردات المرآزي ة، والط راج المتوهج اعالت ذات األب والمف

سوائل تخراج ال اح  . اس ذه األصناف مت ن ه ل م ن القلي سرة"ولك صورة متي الي ف"ب ا إ؛ وبالت ن معظمه
يجري  ًاإس داده وفق ستخدم ومواصفاتهع ات الم ر.  لمتطلب ضي األم االت، وضع  ويقت ي بعض الح ، ف

صمي  ـــة ف ـــاعتبارات خاص  اة الخواص األآ       مــي الت شييد لمراع تم         ــ الـّوالت ي ت ات الت بعض الكيماوي ة ل
وم            (معالجتها   د اليوراني ور، وأمالح فلوري د الكل راً ). فلوريد الهيدروجين، والفلور، وثالث فلوري ، وأخي

و          ل اليوراني ى حدة،            ينبغي أن يالحظ في جميع عمليات تحوي ون، عل ي ال تك دات الت م أن أصناف المع
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صاً  دة خصي صممة أو مع صاً     م دة خصي صممة أو مع م م ي نظ ا ف ن ترآيبه وم يمك ل اليوراني   لتحوي
  .الستخدامها في تحويل اليورانيوم

 لى ثالث أآسيد اليورانيومإ لتحويل مرآزات خام اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ١-٧

  حيةيضاإملحوظة  

ذابة الخام في حامض النتريك       إ ب لى ثالث أآسيد اليورانيوم أوالً    إيمكن تحويل مرآزات خام اليورانيوم       
ل            ي البوتي رات        . واستخراج نترات اليورانيل المنقاة باستخدام مذيب مثل فوسفات ثالث ل نت تم تحوي م ي ث

ل  وم، إاليوراني سيد اليوراني ى ثالث أآ زع النإل ز ون ق الترآي ا عن طري تخدام م ه باس رات أو بمعادلت ت
 .نتاج ثاني يورانات األمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليسالنشادر الغازي إل

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

  يضاحيةإملحوظة  

وتتطلب  . دس فلوريد اليورانيوم عن طريق الفلورة مباشرة      لى سا إيمكن تحويل ثالث أآسيد اليورانيوم       
  .العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور

 لى ثاني أآسيد اليورانيومإ لتحويل ثالث أآسيد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٣-٧

 يضاحيةإملحوظة  

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

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

 يضاحيةإملحوظة  

وم      سيد اليوراني اني أآ ل ث ن تحوي ع فل إيمك ى راب سيد      ل اني أآ ل ث ق تفاع ن طري وم ع د اليوراني وري
  . درجة مئوية٥٠٠ و ٣٠٠اليورانيوم مع غاز فلوريد الهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 

 لى سادس فلوريد اليورانيومإ لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٥-٧

 يضاحيةإملحوظة  

طالق إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق التفاعل المصحوب بإاليورانيوم يتم تحويل رابع فلوريد  
ل برجي  ي مفاع ور ف تخدام الفل رارة باس ازات  . الح ن غ وم م د اليوراني ادس فلوري ف س ويجري تكثي

ـا                 تم تبريدهـ اردة ي ـى   إالدوافق الساخنة عن طريق تمرير مجرى الدوافق عبر مصيدة ب  درجات   ١٠لـ
 . وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور.مئوية تحت الصفر
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 لى فلز اليورانيومإ لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم النظم المصممة أو المعدة خصيصًا ٦-٧

 يضاحيةإملحوظة  

أو ) دفعات آبيرة(لى فلز اليورانيوم عن طريق اختزاله بالمغنسيوم إيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم  
سيوم  غي (الكال ات ص صه      ). رةدفع ة ان اوز نقط رارة تتج ات ح د درج ل عن ري التفاع ار ــــويج
  .) درجة مئوية١١٣٠(وم ــــاليوراني

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

 يضاحيةإملحوظة  

ات       لى ثاني أآسيد اليوران   إيمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم        . يوم عن طريق واحدة من ثالث عملي
اء   ل بالم وم ويحل د اليوراني ادس فلوري زال س تم اخت ى، ي ة األول ي العملي وم إف سيد اليوراني اني أآ ى ث ل

وم ب   . باستخدام الهيدروجين والبخار   د اليوراني ه في   إوفي العملية الثانية، يجري تحليل سادس فلوري ذابت
وم           الماء، ويضاف النشادر لترسيب ثاني يو      ات األموني اني يوران ح ث زل مل ى  إرانات األمونيوم، ويخت ل

ا تكون درجة الحرارة                  دروجين بينم وم باستخدام الهي ة    ٨٢٠ثاني أآسيد اليوراني ا في    .  درجة مئوي أم
شــ  ـــــد الكربــــي أآسيـــالعملية الثالثة، فيتم دمج سادس فلوريد اليورانيوم الغازي وثان        ـون والن ـادر ـــ

وم           )٣ن يد   ( ل األموني ات يوراني وم        .  في الماء، حيث تترسب آربون ل األموني ات يوراني دمج آربون وت
ة إل    ٦٠٠ و   ٥٠٠في البخار والهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين          سيد       درجة مئوي اني أآ اج ث نت

  .اليورانيوم

راً     إوعملية تحويل سادس فلوريد اليورانيوم        وم، آثي سيد اليوراني اني أآ تم  لى ث ا ت ة    م ا المرحل  باعتباره
 .نتاج الوقوداألولى في أي مصنع إل

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

 يضاحيةإملحوظة  

  .لى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالهيدروجينإيتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم  

 

 




