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  بين المعقود لالتفاق إضافي بروتوكول
  الذرية للطاقة الدولية والوكالة جيبوتيجمھورية 
  إطار في الضمانات تطبيقل
 النووية األسلحة انتشار عدم معاھدة

 
 
  
  
ة يرد نص ا  -١ ين جمھوري ود ب اق المعق وتيلبروتوكول اإلضافي لالتف ة  جيب ة الذري ة للطاق ة الدولي والوكال

ه  ع علي ة لكي يطل ذه الوثيق لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية مستنسخاً في مرفق ھ
ه في و. ٢٠٠٩س آذار/مار ٣مجلس المحافظين البروتوكول اإلضافي في  وقد أقرَّ  جميع األعضاء.  ٢٤ُوقـِّع علي

 في فيينا، بالنمسا. ٢٠١٠ أيار/مايو ٢٧ ثم في في العاصمة جيبوتي، بجيبوتي ٢٠١٠ نيسان/أبريل

، أي في التاريخ الذي ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦، في منه ١٧، عماًل بالمادة البروتوكول اإلضافي وقد بدأ نفاذ  -٢
ة  ن جمھوري ة م ه الوكال ـَّت في وتيتلق ا جيب اراً إخط أن  خطًي د ب وتييفي ة  جيب ات القانوني توفت المتطلب د اس ق

  .نفاذهوالدستورية الالزمة لبدء 
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  المرفق

 

  
  

  ضافي لالتفاق المعقودإبروتوكول 
  والوكالة الدولية للطاقة الذرية جيبوتي جمھورية بين

  طار معاھدةإتطبيق الضمانات في ل
  عدم انتشار األسلحة النووية

  
  
  
  

ا كانت  ة  لم وتيجمھوري ي " جيب ا يل ي ستدعى فيم وتي(الت ي جيب ة (الت ة الذري ة للطاق ة الدولي ") والوكال
دة عدم انتشار األسلحة  ق الضمانات في إطار معاھ ود لتطبي اق معق ة") طرفين في اتف ستدعى فيما يلي "الوكال

 ؛٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦النووية (سيدعى فيما يلي "اتفاق الضمانات")، بدأ نفاذه في 
 

  ً د  منھما وإدراكا ق توطي ووي عن طري ز عدم االنتشار الن دولي في المضي في تعزي لرغبة المجتمع ال
 فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته؛

 
ي: وإذ تشيران  ا يل ة  إلى أنه يجب على الوكالة أن تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة إلى م تجنب إعاق

ام  وتيجيبالتنمية االقتصادية والتكنولوجية ل رام األحك لمية؛ واحت أو التعاون الدولي في مجال األنشطة النووية الس
ع  اذ جمي راد؛ واتخ وق األف ة السارية وحق ام األمني ا من األحك ة وغيرھ ة المادي ان والحماي المتعلقة بالصحة واألم

ك من المع ر ذل ي االحتياطات التي تكفل حماية األسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغي لومات السرية الت
 تصل إلى علمھا؛

 
ى المتسق مع  ولما كان  د الحد األدن يتعين أن يظل تواتر وكثافة األنشطة المبينة في ھذا البروتوكول عن

 ھدف توطيد فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتھا؛
 

 والوكالة قد اتفقتا اآلن على ما يلي: جيبوتي فإن 
  



 

٢ 

  اق الضماناتالعالقة بين البروتوكول واتف

  ١المـــادة 

ول    ذا البروتوك ام ھ ون متصلة بأحك ا تك در م ول بق ذا البروتوك ى ھ اق الضمانات عل ام اتف ق أحك تنطب
ول، ف ذا البروتوك ام ھ ذا البروتوكول إومتوافقة معھا. وفي حالة تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحك ام ھ ن أحك

  ھي التي تنطبق.

  توفيــــــر المعلومــــــات

  ٢المـــادة 

  عالن يحتوي على ما يلي:إالوكالة ب جيبوتيتزود   -أ

ووي ألنشطة البحوث اإلوصف عام   ‘١’   ي النمائية المتعلقة بدورة الوقود الن ى  الت واد تنطوي عل م
ولى  نووية وتيوالمضطلع بھا في أي بقعة والتي تت ا أو جيب د – تمويلھ ترخيصھا أو  – بالتحدي

  ا نيابة عنھا؛ ومعلومات تحدد مكان تلك األنشطة.مراقبتھا، أو المضطلع بھ

اءة، وي  ‘٢’   ة أو الكف ق بالفعالي ا يتعل ة فيم د المتوقع ى أساس الفوائ ة عل ُ معلومات تحددھا الوكال تفق ـ
ا في جيبوتيعليھا مع  ق، بشأن األنشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات، المضطلع بھ  مراف

  .مواد نوويةفيھا استخدام  يشيع أماكن واقعة خارج المرافقوفي 

عوصف عام لكل مبنى مقام في كل   ‘٣’   ى موق ات المبن ى ومحتوي ذا إ، يتضمن أوجه استخدام المبن
  .للموقعتتضح من ھذا الوصف. ويتضمن الوصف خريطة  كانت محتوياته ال

ذا  وصف لحجم العمليات المنفذة في كل مكان يشارك في األنشطة المحددة في المرفق األول  ‘٤’   بھ
  البروتوكول.

ا   ‘٥’   وم وحالتھ ز الثوري انع تركي وم ومص ز اليوراني انع تركي اجم ومص ان من دد مك ات تح معلوم
اجم والمصانع إلنتاجية التقديرية السنوية واإلالتشغيلية وقدرتھا ا ك المن راھن لتل اج السنوي ال نت

وتيبالنسبة ل اءً  جيب ذكر  ككل. وبن ة ت ى طلب الوكال وتيعل اج إلا جيب نجم نت راھن لم السنوي ال
ه. وال ز بعين ه أو لمصنع تركي ات  بعين ك المعلوم ديم تل تلزم تق واد جراء حصر مفّصل إيس للم

  .النووية

ود أو إمعلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل   ‘٦’   اء المناسبين لصنع الوق لى التركيب والنق
ً  ثراءً إثرائھا إل   وذلك على النحو التالي: نظيريا

واد ك  (أ)     ك الم ات تل ة –مي ر نووي ة أو غي راض نووي ي أغ تخدم ف ت تس واء كان  – س
وتيوتركيبھا الكيميائي وأوجه استخدامھا الفعلي أو المزمع، بالنسبة لكل مكان في   جيب

وم و/أو ـد فيــه توج ة من اليوراني ان متري ات تتجاوز عشرة أطن واد بكمي مثل ھذه الم
 ً د وبال متريا من الثوريوم، عشرين طنا نسبة لألماكن األخرى التي توجد بھا كميات تزي

ا يتجاوز إككل،  جيبوتيعلى طن متري واحد، مجموعھا فيما يخص  ان مجموعھ ذا ك



 

٣ 

 ً ا وم أو عشرين طن ة من اليوراني ان متري ً  عشرة أطن ا تلزم  متري وم. وال يس من الثوري
  ؛للمواد النووية جراء حصر مفصلإتقديم ھذه المعلومات 

ة تصدير خارج  كميات كل  (ب)     وتيعملي واد  جيب ك الم ً  –لتل من أجل أغراض  خصيصا
ات تتجاوز  – غير نووية دما تكون بكمي والتركيب الكيميائي لتلك المواد ووجھتھا، عن

  ما يلي:

ام عشرة   )١(       عشرة أطنان مترية من اليورانيوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل الع
وم  جيبوتيلمتتابعة خارج أطنان مترية بالنسبة لعمليات التصدير ا من اليوراني

  لى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منھا عن عشرة أطنان مترية؛إالمصدر 

      )٢(   ً ً  عشرين طنا ام عشرين  متريا من الثوريوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل الع
 ً ا ً  طن ا ارج  متري ة خ ات التصدير المتتابع بة لعملي وتيبالنس وم  جيب ن الثوري م

ً  لىإالمصدر  ً  نفس الدولة والتي تقل كمية كل منھا عن عشرين طنا   ؛متريا

تيراد داخل   (ج)     ة اس وتيكميات كل عملي واد  جيب ك الم ً  –لتل من أجل أغراض  خصيصا
ة ر نووي تخدامھا  – غي ه اس راھن وأوج ا ال واد ومكانھ ك الم ائي لتل ب الكيمي والتركي

  الفعلي أو المزمع، عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي:

ام عشرة   )١(       عشرة أطنان مترية من اليورانيوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل الع
والتي  جيبوتيأطنان مترية بالنسبة لعمليات استيراد اليورانيوم المتتابعة داخل 

  تقل كمية كل منھا عن عشرة أطنان مترية؛

      )٢(   ً ً  عشرين طنا ا متريا م عشرين من الثوريوم، أو ما مجموعه يتجاوز خالل الع
 ً ً  طنا والتي تقل  جيبوتيبالنسبة لعمليات استيراد الثوريوم المتتابعة داخل  متريا

 ً ً  كمية كل منھا عن عشرين طنا   ؛متريا

     ً ا ً  علم تخداما تخدامھا اس زم اس واد المعت ذه الم ل ھ ن مث ات ع ديم معلوم ترط تق ه ال يش ر  بأن غي
  ي.نووي، بمجرد بلوغھا شكل استخدامھا النھائي غير النوو

ةمعلومات بشأن كميات   (أ)  ‘٧’   واد النووي اة من الضمانات بمقتضى ال الم ادالمعف من  ٣٦ة م
  وبشأن أوجه استخدامھا وأماكنھا؛اتفاق الضمانات 

ان بالنسبة بشأن الكميات معلومات   (ب)     (قد تأخذ شكل تقديرات) واالستخدامات في كل مك
ة واد النووي اة من الضمانات بمقتضى ا للم رةالمعف ادمن ال (ب) لفق اق  ٣٥ة م ن اتف م

دما تكالضمانات  ووي، عن ر الن ائي غي تخدام النھ كل االس د ش ذ بع م تأخ ا ل  ونـولكنھ
ي  ذكورة ف ات الم اوز الكمي ات تتج ادة بكمي اق الضمانات ٣٦الم ن اتف تلزم م . وال يس

 .للمواد النوويةجراء حصر مفصل إتقديم ھذه المعلومات 

وي ضافية للنفايات المتوسطة أو القوية اإلأو المعالجة اإلمعلومات بشأن المكان   ‘٨’   ي تحت شعاع الت
وم أو  ى بلوتوني راءعل ديد اإلث وم ش وم يوراني مانات  ٢٣٣-أو يوراني ا الض ت عنھ ي رفع والت

ضافية" إل. وألغراض ھذه الفقرة فإن عبارة "المعالجة امن اتفاق الضمانات ١١المادة بمقتضى 



 

٤ 

ا اإلال تشمل عمليات إعادة تع ات تكييفھ ات أو عملي ة النفاي ى فصل بئ ة عل ر المنطوي ضافي غي
  العناصر، من أجل خزن النفايات أو التخلص منھا.

اني،  األنواع المحددةمعلومات بشأن   ‘٩’   من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الث
  وذلك على النحو التالي:

ة تصدير خارج   (أ)     وتيجبالنسبة لكل عملي ا،  يب ا، وكمياتھ واد: ھويتھ دات والم ك المع لتل
دير  اريخ التص دير أو ت اريخ التص ة، وت ة المتلقي ي الدول ع ف تخدامھا المزم ان اس ومك

  المتوقع حسب االقتضاء؛

وفره  بناءً   (ب)     د ت ة، تأكي وتيعلى طلب محدد تقدمه الوكال ة مستوردة، جيب ا دول ، باعتبارھ
لى الوكالة بشأن تصدير مثل ھذه المعدات والمواد إرى للمعلومات التي تقدمھا دولة أخ

  .جيبوتيلى إ

ك   ‘١٠’   الخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيما يخص تطوير دورة الوقود النووي (بما في ذل
طة  ث أنش ويرالبح ة  والتط وويالمزمع ود الن دورة الوق ة ب لطات المتعلق دھا الس دما تعتم ) عن

  .جيبوتيالمالئمة في 

  كل جھد معقول من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات التالية: جيبوتيتبذل   -ب

ووي والتطويرألنشطة البحث وصف عام   ‘١’   ود الن ى  المتعلقة بدورة الوق ي ال تنطوي عل واد الت م
ة اإل نووي د ب ى وجه التحدي ات إثراء ووتتصل عل ووي أو معالجة النفاي ود الن ادة معالجة الوق ع

طة أو القو ة اإلالمتوس وم أو ي ى بلوتوني وي عل ي تحت عاع الت ـد اإلش وم شدي راءيوراني أو  ث
وتيكن ـول جيبوتي، المضطلع بھا في أي بقعة داخل ٢٣٣-يورانيوم ـى تمويلھـال تتول جيب ا أو ـ

ك  – بالتحديد – ان تل ا؛ ومعلومات تحدد مك ة عنھ ترخيصھا أو مراقبتھا، أو المضطلع بھا نياب
شعاع ال إلن مصطلح "معالجة" النفايات المتوسطة أو القوية اإلفقرة فاألنشطة. وألغراض ھذه ا

ى فصل العناصر، من  يشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات أو عمليات تكييفھا غير المنطوية عل
  أجل خزن النفايات أو التخلص منھا.

فذ في أماكن وصف عام لألنشطة وھوية الشخص أو الكيان الذي يضطلع بتلك األنشطة، التي تن  ‘٢’  
ارج  ة خ ددھا الوكال عتح ة ارتباطموق ت مرتبط ا كان ا ربم ة أنھ رى الوكال ي ت ًـ ، والت ًـ وظيفي ا  ا

ك  طة ذل عبأنش دم الموق ة. وتق ب الوكال ن جان دد م ب مح ات لطل ذه المعلوم وفير ھ . ويخضع ت
  المعلومات بالتشاور مع الوكالة وفي توقيت سريع.

ً إ يجيبوتعلى طلب الوكالة تقدم  بناءً   -ج ً  سھابا ألي معلومات قدمتھا بموجب ھذه المادة، بقدر ما  أو توضيحا
  يكون ذلك ذا صلة بأغراض الضمانات.

  ٣المـــادة 

دم   -أ وتيتق ة المعلوم جيب ة أـي الفقـددة فـات المحـللوكال ‘ ٧’أ) وأ‘(٦’وأ‘ ٥’وأ‘ ٤’وأ‘ ٣’وأ‘ ١’رات الفرعي
ادة ‘ ١٠’وأ ن الم ة ب ٢م رة الفرعي ن ‘ ١’والفق ادة م ون  ٢الم ي غض ً  ١٨٠ف ا ذا  يوم اذ ھ دء نف ن ب م

  البروتوكول.



 

٥ 

تيفاءات للمعلومات المشار  ١٥للوكالة، بحلول  جيبوتيتقدم   -ب رة أ إأيار/مايو من كل عام، اس ا في الفق ليھ
ابقة. و ة الس نة التقويمي ي تغطي الس رة الت اله عن الفت ى إأع د طرأت عل رات ق اك أي تغي ن ھن م تك ذا ل

  ذلك. جيبوتيسابق تقديمھا، أوضحت المعلومات ال

ن ــن الفرعيتيــي الفقرتيـددة فـات المحـام، المعلومـن كل عـأيار/مايو م ١٥للوكالة، بحلول  جيبوتيتقدم   -ج
  عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة. ٢ب) و(ج) من المادة ‘(٦’أ

ة أللوكالة كل ثالثة شھور المعلومات المح جيبوتيتقدم   -د رة الفرعي ادة ‘(٩’ددة في الفق دم ٢أ) من الم . وتق
 ً   من تاريخ انتھاء فترة الثالثة شھور. ھذه المعلومات في غضون ستين يوما

ادة ‘ ٨’للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ جيبوتيتقدم   -ھـ ل  ٢من الم ً  ١٨٠قب ا جراء إمن  يوم
ي تطرأ في أيا ١٥ضافية، كما تقدم بحلول إأي معالجة  رات الت ام معلومات عن التغيي ر/مايو من كل ع

  المكان عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة.

  .٢من المادة ‘ ٢’والوكالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ جيبوتيتتفق   -و

رة  جيبوتيتقدم   -ز ذكورة في الفق ة المعلومات الم ة أللوكال ادة ‘(٩’الفرعي في غضون ستين  ٢ب) من الم
 ً   من الطلب المقدم من الوكالة. يوما

  المعاينة التكميلية

  ٤المـــادة 

  من ھذا البروتوكول: ٥طار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة إجراءات التالية في إلتطبق ا  

ً   -أ ً  ال تسعى الوكالة آليا ادة إت المشار لى التحقق من المعلوماإ أو تلقائيا ة ٢ليھا في الم ؛ ولكن يكون للوكال
  معاينة ما يلي:

ان مشار   ‘١’   ة أإأي مك رة الفرعي ي الفق ه ف ة أ‘ ١’لي رة الفرعي ادة ‘ ٢’أو الفق ى ٥من الم ك عل ؛ وذل
  أو أنشطة نووية غير معلنة؛ مواد نوويةأساس انتقائي من أجل التأكد من عدم وجود أي 

ان مشار   ‘٢’   يإأي مك ه ف ادة  لي رة ج من الم رة ب أو الفق اؤل ٥الفق م أي تس ك من أجل حس ، وذل
ق  ٢يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة  أو من أجل حسم أي تضارب يتعل

  بتلك المعلومات؛

ادة ‘ ٣’ليه في الفقرة الفرعية أإأي مكان مشار   ‘٣’   ة من أجل ٥من الم الزم للوكال در ال ك بالق ، وذل
ة ا جيبوتيإعالن  – ألغراض الضمانات –ــد أن تؤك ة إلبشأن حال قخراج من الخدم أو  لمرف

  .مواد نوويةكان يشيع فيه استخدام  مكان واقع خارج المرافق

ة   ‘١’  -ب رة الفرعي ا في الفق ة ‘ ٢’باستثناء الحالة المنصوص عليھ اه تعطي الوكال وتيأدن  إخطاراً  جيب
 ً   األقل؛ ساعة على  ٢٤بالمعاينة قبل  مسبقا
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ً  –ما  موقعلمعاينة أي مكان في   ‘٢’   بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات  اقترانا
ذا طلبت إتكون مدة اإلخطار المسبق،  – الموقعالتفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك 
  روف استثنائية.ن تكون أقل من ساعتين في ظأالوكالة ذلك، ساعتين على األقل، ولكن يجوز 

ً   -ج   ، ويحدد أسباب المعاينة واألنشطة الالزم تنفيذھا أثناء تلك المعاينة.يكون اإلخطار المسبق مكتوبا

وتيفي حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة   -د ذا التساؤل أو  جيب فرصة توضيح وتيسير حسم ھ
ب إل ديم طل ل تق ذه الفرصة قب ة، مالتضارب. وتعطى ھ راء معاين أخير ج ة أن ت ر الوكال م ت راء إا ل ج

المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من أجله. وعلى أي حال ال تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن 
  ھذه الفرصة. جيبوتيعطاء إالتساؤل أو التضارب لحين 

  على غير ذلك. جيبوتيال أثناء ساعات العمل العادية ما لم توافق إال تجرى المعاينة   -ھـ

مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة، شريطة أال يؤدي ذلك  جيبوتيأن يرافق ممثلو  جيبوتييحق ل  -و
  عاقتھم عن ذلك على نحو آخر.إلى تأخر المفتشين عن االضطالع بوظائفھم أو إ

  ٥المـــادة 

  للوكالة معاينة ما يلي: جيبوتي توفر  

  ؛ما موقعأي موضع في   ‘١’  -أ

  ؛٢من المادة ‘ ٨’لى أإ‘ ٥’بموجب الفقرات الفرعية من أ جيبوتيه أي مكان تحدد  ‘٢’  

ه  مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدمة، أو أي مرفق أخرج من الخدمةأي   ‘٣’   ان يشيع في ك
  .مواد نوويةاستخدام 

ة أ جيبوتيأي مكان حددته   -ب رة الفرعي ة أ‘ ١’بموجب الفق رة الفرعي رة الفرعي‘ ٤’أو الفق ب) ‘(٩’ة أأو الفق
ة أإ، خالف األماكن المشار ٢ب من المادة  أو الفقرة رة الفرعي ا في الفق ذل ‘ ١’ليھ أعاله؛ شريطة أن تب
ائل جيبوتي ة بوس ات الوكال ة متطلب ول لتلبي د معق ة، كل جھ ذه المعاين ل ھ وفر مث ، إذا عجزت عن أن ت

  أخرى ودون تأخير.

أخذ عينات ليھا في الفقرتين أ و ب أعاله، من أجل إمشار أي مكان آخر تحدده الوكالة، خالف األماكن ال  -ج
ه ذل بيئية من مكان بعين وتي؛ شريطة أن تب د جيب ة، كل جھ ذه المعاين ل ھ وفر مث ، إذا عجزت عن أن ت

  معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير.

  ٦المـــادة 

  ، أن تضطلع باألنشطة التالية:٥ يجوز للوكالة، عند تنفيذ المادة  

ً   -أ ا ة وفق بة للمعاين ة أ بالنس رة الفرعي ادة ‘ ٣’أو أ‘ ١’للفق ن الم ات إ: ٥م ع عين ة بصرية، وجم راء مراقب ج
زة الكشف عن اإل تخدام أجھ ة؛ واس ا بيئي ام وغيرھ ب أخت ھا؛ وتركي عاعات وقياس ه  –ش نص علي ا ت مم

دابير موضوعية أخرى برھنت من أجھزة بيان وكشف حاال – الترتيبات الفرعية ذ ت ت التالعب؛ وتنفي
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ي "المجلس")  ا يل ذي سيدعى فيم افظين (ال ة ووافق مجلس المح ة التقني التجربة على جدواھا من الناحي
  .جيبوتيعلى استخدامھا وأعقبت مشاورات بين الوكالة و

ً   -ب ا ة وفق بة للمعاين ة أ بالنس رة الفرعي ادة ‘ ٢’للفق ن الم ةإ: ٥م راء مراقب ردات  ج د مف واد بصرية، وع الم
زة الكشف عن إ؛ والنووية ف؛ واستخدام أجھ ر متل ى نحو غي ات عل ة وأخذ عين جراء قياسات غير متلف

ات اإل ع عين ا؛ وجم ئھا وترتيبھ واد ومنش ات الم ھا؛ وفحص السجالت ذات الصلة بكمي عاعات وقياس ش
ى جدواھا  ة عل ة ووافق المجلس بيئية؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برھنت التجرب ة التقني من الناحي

  .جيبوتيعلى استخدامھا وأعقبت مشاورات بين الوكالة و

ً   -ج جراء مراقبة بصرية؛ وجمع عينات بيئية؛ واستخدام أجھزة إ: ٥للفقرة ب من المادة  بالنسبة للمعاينة وفقا
اج والشحن المتصلة بالضمانات؛ شعاعات وقياسھا؛ وفحص سجالت اإلالكشف عن اإل دابير نت ذ ت وتنفي

تخدامھا  ى اس س عل ق المجل ة وواف ة التقني ن الناحي دواھا م ى ج ة عل ت التجرب رى برھن موضوعية أخ
  .جيبوتيوأعقبــــت مشــــاورات بيـــن الوكالـــة و

ً   -د : جمع عينات بيئية؛ وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل ٥للفقرة ج من المادة  بالنسبة للمعاينة وفقا
فإنه يجوز للوكالة أن تستخدم  ٥ارب في المكان الذي حددته الوكالة بموجب الفقرة ج من المادة أو التض

زة الكشف عن اإل ة البصرية وأجھ زة المراقب ذ في ھذا المكان أجھ حسب  –شعاعات وقياسھا، وأن تنف
  تدابير موضوعية أخرى. – والوكالة جيبوتيالمتفق عليه بين 

  ٧المـــادة 

اءً   -أ ى ط بن ب عل وتيل ة وجيب ذ الوكال وتي، تتخ ل  جيب ات تكف ذا إترتيب ة بموجب ھ ة محكوم راء معاين ج
البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق باالنتشار، أو من أجل الوفاء بمتطلبات 

ات ة المعلوم ة أ تتعلق باألمان أو الحماية المادية، أو من أجل حماي ة الفكري الحساسة  والمشمولة بالملكي
دات  وفير تأكي ة لت ذ األنشطة الالزم ة من تنفي ع الوكال ـات ال تمن ـذه الترتيبــ ة. وھـــ ة التجاري من الناحي

ةموثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي  واد نووي ك حسم أي  م ا في ذل ة، بم ر معلن ة غي وأنشطة نووي
ار  ات المش ال المعلوم حة واكتم ق بص اؤل يتعل ادة إتس ي الم ا ف ك ٢ليھ ق بتل ارب يتعل ، أو أي تض

  المعلومات.

ادة إ، عند تقديمھا المعلومات المشار جيبوتييجوز ل  -ب ا في الم ة في ٢ليھ ة بالمواضع القائم الغ الوكال ، إب
  أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة. الموقع

أ  – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة – جيبوتييجوز ل  -ج ً إأن تلج اقا ة اتس ة المحكوم ى المعاين مع  ل
  أحكام الفقرة أ أعاله.

  ٨المـــادة 

ع    ا يمن ول م ذا البروتوك ي ھ يس ف وتيل ة  جيب ى الوكال اكن أخرى إمن أن تعرض عل ة ألم جراء معاين
، أو من أن تطلب من الوكالة االضطالع بأنشطة تحقق في ٩و ٥ليھا في المادتين إلى األماكن المشار إضافة باإل
  لمثل ھذا الطلب. – دون تأخير –ن معين. وتبذل الوكالة كل جھد معقول لالستجابة مكا
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  ٩المـــادة 

اطق شاسعةللوكالة معاينة األماكن التي تحددھا الوكالة من أجل  جيبوتيتوفر    ة من من ات بيئي ؛ أخذ عين
و – إذا عجزت عن أن توفر مثل ھذه المعاينة – جيبوتيشريطة أن تبذل  د معق ة كل جھ ات الوكال ة متطلب ل لتلبي

ى استخدام  د وافق عل ا يكون المجلس ق د م ة إال بع ذه المعاين ل ھ ة مث تمس الوكال أخذ في أماكن بديلـــــة. وال تل
  .جيبوتيجرائية المتعلقة بذلك، وبعد مشاورات بين الوكالة ووعلى الترتيبات اإل مناطق شاسعةمن  العينات البيئية

  ١٠المـــادة 

  بما يلي: جيبوتيالة بإبالغ تقوم الوك  

أي أوجه تساؤل أو تضارب   -أ ة ب ك األنشطة المتعلق ا في ذل األنشطة المنفذة بموجب ھذا البروتوكول، بم
ً إ جيبوتياسترعت الوكالة انتباه    من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك األنشطة. ليھا، وذلك في غضون ستين يوما

أي أوجه تساؤ  -ب ة ب اه نتائج األنشطة المتعلق ة انتب وتيل أو تضارب استرعت الوكال ك في  جيب ا، وذل إليھ
 ً ُّ ثبـَ من تاريخ ت أقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثالثين يوما   ت الوكالة من النتائج.ـ

تنتاجات   -ج ذه االس دم ھ ذا البروتوكول. وتق ذة في إطار ھ االستنتاجات التي استخلصتھا من أنشطتھا المنف
 ً   .سنويا

  شي الوكالــــــــةتسمية مفت

  ١١المـــادة 

ام إخطار   ‘١’  -أ دير الع وتييتولى الم أي موظف من موظفي  جيب تعانة ب ى االس ة المجلس عل بموافق
 ً م  الوكالة للعمل مفتشا م تق ا ل وتيللضمانات. وم ة شھور من استالمھا  – جيب في غضون ثالث

ً بإعالم المدير العام برف – خطار المتعلق بموافقة المجلسإلا ا ذا الموظف مفتش  ضھا أن يكون ھ
يش  جيبوتيخطار إن المفتش الذي تم إ، فجيبوتيفي  ر مسمى للتفت ذا النحو، يعتب ى ھ أنه عل بش
  .جيبوتيفي 

وراً   ‘٢’   ام ف دير الع ادر الم ه يب ب تقدم ه لطل تجابة من وتي، اس إبالغ  جيب ه، ب ادرة من وتيأو بمب  جيب
 ً   .جيبوتيفي  بسحب تسمية أي موظف مفتشا

د المسجل إفترض بعد سبعة أيام من تاريخ إرسال الوكالة لإلخطار المشار ي  -ب رة أ أعاله بالبري ليه في الفق
  قد تسلمت اإلخطار. جيبوتيأن  جيبوتيلى إ

  التأشيـــــرات

  ١٢المـــادة 

نح    وتيتم تش المسمى  جيب يرة، المف ى تأش ب الحصول عل ي طل اريخ تلق د من ت ي غضون شھر واح ف
ور المحدد في الط دخول/الخروج و/أو العب ددة مرات ال ا ھو مناسب من تأشيرات متع د االقتضاء –لب م  – عن
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ا  جيبوتيلتمكين المفتش من دخول أراضي  والبقاء فيھا لغرض االضطالع بمھامه. وتكون أي تأشيرات يتم طلبھ
  .جيبوتي صالحة لمدة سنة على األقل ويتم تجديدھا، حسب االقتضاء، لتغطي مدة تسمية المفتش في

  الترتيبات الفرعيـــــــة

  ١٣المـــادة 

ير   -أ ا تش وتيحيثم ة  جيب دابير إأو الوكال ق الت ة تطبي ة كيفي ات فرعي ي ترتيب د ف دَّ رورة أن تح ى ض ل
ة في غضون  جيبوتيالمنصوص عليھا في ھذا البروتوكول، تتفق  ات الفرعي ذه الترتيب ى ھ والوكالة عل

 ً اذ ھ تسعين يوما دء نف اريخ ب ً من ت ا ول؛ أو في غضون تسعين يوم اريخ اإلشارة  ذا البروتوك ى إمن ت ل
  ضرورة ھذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك اإلشارة بعد تاريخ بدء نفاذ ھذا البروتوكول.

ذا  – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة –يحق للوكالة   -ب ا في ھ دابير المنصوص عليھ أن تطبق الت
  البروتوكول.

  تصــــاالتنظم اال

  ١٤المـــادة 

للوكالة بإقامة اتصاالت حرة لألغراض الرسمية وتكفل حماية ھذه االتصاالت بين مفتشي  جيبوتيتسمح   -أ
ي  جيبوتيالوكالة في  ك إرسال المعلومات الت ا في ذل ة، بم ا اإلقليمي ة الرئيسي و/أو مكاتبھ ومقر الوكال

ا إرساالً  – التابعة للوكالة –ة القياس تولدھا أجھزة االحتواء و/أو المراقبة أو أجھز . ويحق غير آلي وآلًي
دولي،  – جيبوتيبالتشاور مع  –للوكالة أن تنتفـــع  من نظم االتصاالت المباشرة المقامة على الصعيد ال

ر المستخدمة في  د، غي ا من أشكال االتصال عن بع وتيبما فيھا نظم األقمار االصطناعية وغيرھ  جيب
وتي على طلب وبناءً  ا يخص  جيب رة فيم ذه الفق ذ ھ ة تفاصيل تنفي ات الفرعي ة تحدد في الترتيب أو الوكال

ة –إرسال المعلومات التي تولدھا أجھزة االحتواء و/أو المراقبة وأجھزة القياس  االً  – التابعة للوكال  إرس
  .آلي وغير آلًيا

رة أ أعاله، تراعى حق المراعاة، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المن  -ب ه في الفق صوص علي
ة أو المعلومات  المشمولة بالملكية الفكريةلى حماية المعلومات إالحاجة  ة التجاري أو الحساسة من الناحي

  ذات حساسية خاصة. جيبوتيالتصميمية التي تعتبرھا 

  حمايـة المعلومـات السريـــــــة

  ١٥المـــادة 

ً   -أ ً  تطبق الوكالة نظاما ة والصناعية يكفل الحم صارما ة والتكنولوجي اية الفعالة ضد إفشاء األسرار التجاري
ذه إلى علمھا، بما في ذلك ما يتنامى إوغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى  ل ھ لى علمھا من مث

  المعلومات أثناء تنفيذ ھذا البروتوكول.

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

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

  شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية؛  ‘٢’  
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  اإلجراءات التي تتخذ في حاالت انتھاك السرية أو ادعاءات انتھاكھا.  ‘٣’  

  ليه في الفقرة أ أعاله ويستعرضه بصفة دورية.إار يوافق المجلس على النظام المش  -ج

  المرفقــــان

  ١٦المـــادة 

زءاً   -أ ول ج ذا البروتوك ا ھ كل مرفق رفقين، ف يش ديل الم راض تع دا أغ ا ع ه. وفيم زأ من ة إال يتج ن كلم
 ً   ."بروتوكول" على النحو المستخدمة به في ھذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معا

وح العضوية ينشئه المجلس بناءً  –يجوز للمجلس   -ب ديل  – على مشورة يسديھا فريق خبراء عامل مفت تع
قائمة األنشطة المحددة في المرفق األول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني. ويسري أي 

  تعديل من ھذا القبيل بعد أربعة شھور من اعتماد المجلس له.

  بدء النفـاذ

  ١٧المـــادة 

ا إخطاراً  جيبوتيفي التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من  يبدأ نفاذ ھذا البروتوكول  -أ أن  خطًي د ب وتييفي  جيب
  قد استوفت المتطلبات القانونية و/أو الدستورية الالزمة لبدء النفاذ.

و، جيبوتيليجوز   -ب ذا البروتوك ا ستطبق ھ ن أنھ ول، أن تعل ذا البروتوك اذ ھ دء نف اريخ يسبق ب ل في أي ت
 ً ً مؤقت تطبيقا   .ا

وراً   -ج ام ف دير الع ادر الم أي إب يب ة ب ي الوكال اء ف دول األعض ع ال ذا إبالغ جمي ق ھ ق بتطبي الن يتعل ع
 ً ً  البروتوكول تطبيقا   ، وببدء نفاذ ھذا البروتوكول.مؤقتا

  التعاريـــــف

  ١٨المـــادة 

  لغرض ھذا البروتوكول:  

د ود النوويالمتعلقة بدورة الوق والتطويرالبحث أنشطة   -أ ى وجه التحدي أي  تعني األنشطة التي ترتبط عل ب
  لعمليات أو نظم يتعلق بأي بند من البنود التالية: تطويريجانب 

  ،المواد النوويةتحويل   -    

  ،المواد النوويةثراء إ  -    

  صنع الوقود النووي،  -    

  المفاعالت،  -    

  المرافق الحرجة،  -    
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  عادة معالجة الوقود النووي،إ  -    

وم أو إلمعالجة النفايات المتوسطة أو القوية ا  -     ى بلوتوني وم شعاع التي تحتوي عل يوراني
ه إ(وال تشمل  ٢٣٣-أو يورانيوم ثراءشديد اإل تم في ذي ال ي ة، أو التكييف ال ادة التعبئ ع

  فصل العناصر، ألغراض التخزين أو التخلص)،

ة أو األساسية أو لكنھا ال تشمل األنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية الن   ا يتصل  والتطويرالبحث بظري فيم
ار الصحية  ة، واآلث ة والزراعي ة والھيدرولوجي ات الطبي بتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والتطبيق

  والبيئية وتحسين الصيانة.

ـع  -ب ددتھا  الموقــ ي ح ة الت ي المنطق وتييعن واء  جيب ل احت ن أج ات التصميمية ذات الصلة م ي المعلوم ف
ق، وفي المعلومات ذات الصلة بشأن المرافق المغلقة، بما في ذلك مرفق ع خارج المراف يشيع  مكان واق

التي كان يشيع فيھا استخدام  األماكن المغلقة الواقعة خارج المرافق، بما في ذلك مواد نوويةفيه استخدام 
ا ساخنة أو ال مواد نووية ا خالي ي توجد بھ اكن الت ا االضطالع (ويقتصر ذلك على األم تم فيھ ان ي ي ك ت

آت  ع المنش مل جمي ا يش ه). كم ادة معالجت ود أو إع نع الوق راء أو ص ل أو اإلث ق بالتحوي طة تتعل بأنش
ع  اورة م قالمتج ا  المرف ي: الخالي ا يل ية تشمل م تعمال خدمات أساس ديم أو اس ان، المرتبطة بتق أو المك

؛ ومنشآت معالجة وخزن مواد نوويةتحتوي على الساخنة المستخدمة في معالجة المواد المشععة التي ال 
من ‘ ٤’بموجب الفقرة الفرعية أ جيبوتيالنفايات والتخلص منھا؛ والمباني المقترنة بأنشطة معينة حددتھا 

  أعاله. ٢المادة 

ةإالمكان الواقع خارج المرافق الذي تم ، أو خراجه من الخدمةإالمرفق الذي تم   -ج ي خراجه من الخدم ، يعن
ة أو المنش ة الستخدامھا إأة، أو المكان، التي تم فيھا إزال دات الالزم ة والمع بطال مفعول الھياكل المتبقي

ة  ي مناول تعمالھا ف د من الممكن اس م يع ي الخزن وبحيث ل تعمالھا ف ذر اس ةبحيث يتع واد النووي أو  الم
  معالجتھا أو استخدامھا.

ق  -د ق المغل ارج ا، أو المرف ع خ ق الواق ان المغل قالمك ا لمراف ي أوقفت فيھ ان، الت أة، أو المك ي المنش ، يعن
  خراجھا من الخدمة.إلكن لم يتم  المواد النوويةالعمليات وأزيلت منھا 

ديد ا  -ھـ وم الش راءإلاليوراني ى  ث وي عل ذي يحت وم ال ي اليوراني ـر  ٢٠يعن ن نظيـ ر م ة أو أكث ي المائ ف
  .٢٣٥-اليورانيوم

ه  -و ان بعين ن مك ة م ات بيئي ذ عين ث أخ ة (م ات بيئي ع عين ي جم ة  الً يعن ات والترب اء والنب واء والم ن الھ م
ة المجاورة ل ى ـوالمسحات) من مكان حددته الوكالة، ومن البقع ة عل ه مباشرة، بغرض مساعدة الوكال

ةالخروج باستنتاجات بشأن خلو ھذا المكان المحدد من أي  ر  مواد نووي ة غي ة أو أنشطة نووي ر معلن غي
  معلنة.

اطق شاسعةأخذ ع  -ز ثالً  ينات بيئية من من ة (م ات بيئي ع عين ي جم ة  يعن ات والترب اء والنب واء والم من الھ
والمسحات) من مجموعة أماكن حددتھا الوكالة، بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن 

  غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة. مواد نوويةخلو منطقة شاسعة من أي 
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ادة  لنوويةالمواد ا  -ح وارد في الم ادة انشطارية خاصة حسب التعريف ال ادة مصدرية أو أي م ي أي م تعن
ى الخامات  العشرين من النظام األساسي. وال يفسر مصطلح المادة المصدرية على اعتبار أنه ينطبق عل

د أو مخلفات الخامات. وأي قرار يتخذه المجلس بموجب المادة العشرين من النظام األساسي للوك ة، بع ال
ادة  ادة انشطارية إبدء نفاذ ھذا البروتوكول، بحيث يضيف م ادة مصدرية أو م ر م ي تعتب واد الت ى الم ل
  .جيبوتيال عندما تقبله إخاصــــة، ال يسري بموجب ھذا البروتوكول 

  يعني: المرفق  -ط

نع   ‘١’   ل، أو مص نع تحوي اً، أو مص اً حرج اعالً، أو مرفق نع إمف اج، أو مص ادة معإنت ة، أو ع الج
  مصنعاً لفصل النظائر، أو منشأة خزن مستقل؛

  بكميات تزيد على كيلو جرام فعال. مواد نوويةأو أي مكان يشيع فيه استخدام   ‘٢’  

ً  المكان الواقع خارج المرافق  -ي ا ل مرفق ا استخدام يعني أي منشأة، أو مكان، ال تمث ة، يشيع فيھ واد نووي  م
  و أقل.بكميات تبلغ كيلوجراماً فعاالً أ

 

  

ر   .النصين متساويان في الحجية علماً بأنَّ باللغتين الفرنسية واالنكليزية، من نسختين  ُحرِّ

 

  :للطاقة الذرية الوكالة الدولية عن           :جيبوتيجمھورية عن 

  

  )(توقيع          توقيع)(

  يوكيا أمانوالسيد        السيد إسماعيل عمر جيله
  المدير العام                الرئيس

  

  ، النمسافيينا  المكان:     العاصمة جيبوتي، جيبوتي  مكان:ال

  

 ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٧  التاريخ:      ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٤  التاريخ:

 

  



 

 

  المرفق األول

 ‘٤’أ ةالفرعي ةقائمة األنشطة المشار إليھا في الفقر
  من البروتوكول ٢من المادة 

وار من الطاردات  ‘١’   .الطاردات المركزية الغازيةأو تجميع  المركزية تصنيع أنابيب الجزء الدَّ

ة   اردات المركزي ن الط وار م دَّ ي  أنابيب الجزء ال وارد وصفھا ف دران ال ة الج ي االسطوانات الرقيق تعن
  (ب) من المرفق الثاني.١-١-٥الفقرة الفرعية 

ة   ة الغازي اردات المركزي ة اإل الط ي الملحوظ وارد وصفھا ف اردات ال ي الط رة يضاحية تعن ابقة للفق الس
  من المرفق الثاني. ١-٥الفرعية 

  .الحواجز االنتشارية تصنيع  ‘٢’

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

  .الليزر النظم المعتمدة علىتصنيع أو تجميع   ‘٣’

 ٧-٥تعني النظم التي تشتمل على المفردات الوارد وصفھا في الفقرة الفرعية  رالنظم المعتمدة على الليز  
  من المرفق الثاني.

  .أجھزة فصل النظائر الكھرمغنطيسيةتصنيع أو تجميع   ‘٤’

من المرفق  ١-٩-٥تعني المفردات المشار إليھا في الفقرة الفرعية  أجھزة فصل النظائر الكھرمغنطيسية  
ة الثاني والتي تحتوي ع رة الفرعي ي ورد وصفھا في الفق ة والت (أ) من المرفق ١-٩-٥لى مصادر أيوني

  الثاني.

  .معدات االستخراجأو  األعمدةتصنيع أو تجميع   ‘٥’

وارد وصفھا في الفق األعمدة أو معدات االستخراج   ـة ـتعني المفردات ال  ٢-٦-٥و ١-٦-٥رات الفرعيـــ
  مرفق الثاني.من ال ٨-٦-٥و ٧-٦-٥و ٦-٦-٥و ٥-٦-٥و ٣-٦-٥و

  .أنابيب الفصل الدواميأو  فوھات الفصل النفاثةتصنيع   ‘٦’

ة   دواميأو  فوھات الفصل النفاث وارد  أنابيب الفصل ال دوامي ال ي فوھات الفصل وأنابيب الفصل ال تعن
  من المرفق الثاني على التوالي. ٢-٥-٥و ١-٥-٥وصفھا في الفقرتين الفرعيتين 
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  .بالزما اليورانيوم وليدنظم تتصنيع أو تجميع   ‘٧’

وم   ا اليوراني د بالزم ي ورد وصفھا في  نظم تولي وم والت ا اليوراني د بالزم ى تولي ادرة عل نظم الق ي ال تعن
  من المرفق الثاني. ٣-٨-٥الفقرة الفرعية 

  .أنابيب الزركونيومتصنيع   ‘٨’

  ن المرفق الثاني.م ٦-١تعني األنابيب الوارد وصفھا في الفقرة الفرعية  أنابيب الزركونيوم  

  الماء الثقيــل أو الديوتريوم.أو تحسين  تصنيع  ‘٩’

ل أو   ديوتريوم الماء الثقي ومي  ال ديوتريوم) وأي مركب ديوتري يد ال ل (أكس اء الثقي ديوتريوم والم ي ال يعن
  .٥٠٠٠لى إ ١لى ذرات الھيدروجين إآخر تتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم 

  .الرتبة الجرافيت النووي تصنيع  ‘١٠’

ه أفضل من  الجرافيت النووي الرتبة   ون من  ٥يعني الجرافيت الذي يكون مستوى نقائ أجزاء في الملي
  .٣جم/سم ١٫٥٠مكافئ البورون والذي تكون كثافته أكبر من 

  .قوارير الوقود المشعع تصنيع  ‘١١’

ة تعني وعاًء يستخدم في نقل و/أو خزن الوقود المشعع و قارورة الوقود المشعع   ة الكيميائي يكفل له الوقاي
  شعاعية ويبدد حرارة االضمحالل أثناء عمليات المناولة والنقل والخزن.والحرارية واإل

  .قضبان التحكم في المفاعالت تصنيع  ‘١٢’

  من المرفق الثاني. ٤-١تعني القضبان الوارد وصفھا في الفقرة الفرعية  قضبان التحكم في المفاعالت  

  .ج واألوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجيةالصھاريتصنيع   ‘١٣’

ة   اطر الحرجي د مخ ة ض ة المأمون ھاريج واألوعي رتين  الص ي الفق فھا ف وارد وص ردات ال ي المف تعن
  من المرفق الثاني. ٤-٣و ٢-٣الفرعيتيـن 

  .آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع تصنيع  ‘١٤’

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

  .الخاليا الساخنــــــةبناء   ‘١٥’

ا اإل الخاليا الساخنة   الي عن تعني خلية أو خاليا مترابطة ال يقل حجمھ دريع ٣م ٦جم زودة بت ، وتكون م
ا ٠٫٥يعادل أو يتجاوز ما يكافئ  انة، وتكون كثافتھ ر، وتكون  ٣جم/سم ٣٫٢ م من الخرس زودة أو أكث م

  بمعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد.



 

 

 المرفق الثاني

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

 المفاعالت والمعدات الالزمة لھا -١

 المفاعالت النووية الكاملة ١-١

ا   داوم، ھي مف وم ومت ى تفاعل تسلسلي انشطاري محك ى العمل بحيث تحافظ عل ادرة عل ة ق عالت نووي
دل  اعالت ذات مع ي تعرف كمف ة الصفرية الت اعالت الطاق تثناء مف اج تصميمي أقصى ال إوذلك باس نت

 .جرام من البلوتونيوم سنويا ١٠٠يتجاوز 

 يضاحيةإملحوظة   

  ً ا ووي" أساس ل الن من "المفاع ناف يتض االً  األص ه اتص لة ب ل أو المتص اء المفاع ل وع ودة داخ  الموج
رد مباشراً  ى المب ، والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب، والمكونات التي تحتوي عادة عل

 .أو تتحكم فيه مباشراً  االبتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصاالً 

ة إقابلية التغير من أجل  - على نحو معقول -وال يقصد استبعاد المفاعالت التي قد تكون لديھا   اج كمي نت
ً  ١٠٠على  تزيد كثيراً  نويا وم س ة الصفرية" جرام من البلوتوني اعالت الطاق ة "مف درج ضمن فئ . وال تن

ا  ة، بغض النظر عن طاقتھ درة عالي د مستويات ق تديم عن المفاعالت المصممة لكي تعمل على نحو مس
 .نتاجية للبلوتونيوماإل

 ية الضغط الخاصة بالمفاعالتأوع ٢-١

ى شكل أجزاء رئيسية منتجة داخل المصنع   ة أو عل ى شكل وحدات كامل ھي أوعية معدنية، تكون عل
ة  رة الفرعي  ١-١ومصممة أو معدة خصيصا الحتواء قلب المفاعل النووي، حسب تعريفه الوارد في الفق

 .دائيأعاله، وتكون قادرة على تحمل الضغط التشغيلي للمبرد االبت

 يضاحيةإملحوظة  

ة  األلواح العلوية ألوعية ضغط المفاعالت باعتبار تلك األلواح أجزاءً  ٢-١يشمل البند   رئيسية من أوعي
 .الضغط منتجة داخل المصنع

ة الخاصة   واح االرتكازي ويتولى مورد المفاعل عادة توريد مكونات المفاعل الداخلية (مثل األعمدة واألل
ن  ا م ب وغيرھ ة، بالقل دروع الحراري تحكم، وال ه قضبان ال ب توجي ة، وأنابي ة لألوعي ات الداخلي المكون

ا). وفي بعض الحاالت يتضمن صنع ــــة، وألواح االنتشـب الشبكيــوالعوارض، وألواح القل ار وغيرھ
ة اجـــنتإأوعية الضغط  ة الحيوي در من األھمي ى ق ذه األصناف عل  بعض المكونات الحاملة الداخلية. وھ

ا ــــالنسبة ألمان وعولية تشغيل المفاعل (ومن ثم بالنسبة للضمانات التي يكفلھا والمسؤولية التي يتحملھب
ةــة الخاصــد األساسيــات التوريــاق ترتيبــمورد المفاعل)، وبالتالي ليس من الشائع توريدھا خارج نط
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ذه    ً بالمفاعل نفسه. ولذا، على الرغم من أن التوريد المنفصل لھ دة خصيصا  - األصناف المصممة والمع
ً  يعتبر بالضرورة توريداً  ال - وھي فريدة وكبيرة وباھظة التكلفة، وذات أھمية حيوية خارج نطاق  واقعا

 .ن ھذا النمط من أنماط التوريد يعتبر غير مرجحإمجال االھتمام، ف

  آالت تحميل وتفريغ وقود المفاعالت ٣-١

ً ھي معدات المناولة المصممة أ  دة خصيصا ووي إل و المع ود في المفاعل الن ه  -دخال الوق حسب تعريف
اء أعاله أو إل ١-١الوارد في الفقرة الفرعية  ه أثن ود وتفريغ ل الوق ى تحمي ادرة عل خراجه منه، وتكون ق

 ً ا دة تقني زة معق تعمل أجھ ل أو تس غيل المفاع يح  تش ا يت ود بم ب أو رص الوق ل ترتي ات إتكف راء عملي ج
ل المع اء التحمي دة أثن ه إق ود أو معاينت ة الوق ادة مراقب ا ع اح فيھ ي ال تت ات الت ل العملي غيل مث اف التش يق

 .مباشرة

 قضبان التحكم في المفاعالت ٤-١

  ً دة خصيصا ه  ھي قضبان مصممة أو مع ووي حسب تعريف دل التفاعل داخل المفاعل الن تحكم في مع لل
 .أعاله ١-١الوارد في الفقرة الفرعية 

 حيةيضاإملحوظة  

ذا الصنف   ات -يتضمن ھ زء الخاص بامتصاص النيوترون ى الج الوة عل ة أو  - ع ل االرتكازي الھياك
 .ذا تم توريدھا بصورة منفصلةإالتعليقية الالزمة 

 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعالت ٥-١

  ً ه الحتواء عناصر الوقود والمبرد االبتدائي للمفاعل، حسب ت ھي أنابيب مصممة أو معدة خصيصا عريف
/بوصة رطالً  ٧٤٠ميجاباسكال ( ٥٫١أعاله، عند ضغط تشغيل يتجاوز  ١-١الوارد في الفقرة الفرعية 

 .مربعة)

 أنابيب الزركونيوم ٦-١

ـاوز   ـات تتجـ ـه بكميـ ـوم وسبائكـ ـز الزركونيـ ـن فلـ  ٥٠٠ھي أنابيب أو مجموعات أنابيب مصنوعة مـ
دة  رة ممت وجرام خالل أي فت ى إكيل ھراً  ١٢ل ً ش ا دة خصيص ي مصممة أو مع ل  ، وھ ـدام داخ لالستخـــ

ـل  ـة  -المفاعـ رة الفرعيـ ي الفق وارد ف ه ال اله ١-١حسب تعريف افنيوم  - أع بة الھ ا نس ون فيھ ى إوتك ل
  .جزء من حيث الوزن ٥٠٠لى إ ١الزركونيوم أقل من 

 مضخات المبرد االبتدائي ٧-١

  ً رد  ھي مضخات مصممة أو معدة خصيصا ر المب ه لتمري ووي حسب تعريف دائي داخل المفاعل الن االبت
  .أعاله ١-١الوارد في الفقرة الفرعية 

 يضاحيةإملحوظة  

  ً دة خصيصا تم واحد أو عدة  يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المع ة بخ دة مختوم ى نظم معق عل
ة بقصور أختام لمنع تسرب المبرد االبتدائي، ومضخات محفوزة باسطوانات، ومضخات ذات نظم كتل ي

 ً  .أو المعايير المكافئة NC-1 للمعيار ذاتي. ويشمل ھذا التعريف المضخات المصدقة وفقا



 

٣ 

 المواد غير النووية الالزمة للمفاعالت -٢

 الديوتيريوم والماء الثقيل ١-٢

د في   ديوتيريوم، تزي المقصود ھو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم)، وأي مركبات أخرى لل
ى إأي منھا نسبة ذرات الديوتيريوم  دروجين عل ى إ ١لى ذرات الھي ك من أجل االستخدام ٥٠٠٠ل ؛ وذل

ة  رة الفرعي وارد في الفق ه ال ووي، حسب تعريف ى  ١-١داخل المفاعل الن د عل ات تزي  ٢٠٠أعاله، بكمي
 .شھراً  ١٢لى إكيلوجرام من ذرات الديوتيريوم يتلقاھا أي بلد خالل أي فترة ممتدة 

 الجرافيت من المرتبة النووية ٢-٢

ى من   ه أعل وروني، وتكون  ٥ھو الجرافيت الذي يكون مستوى نقائ افئ الب ون من المك أجزاء في الملي
وارد ٣جرام/سم ١٫٥٠كثافته أكبر من  ه ال ووي حسب تعريف ، وذلك من أجل االستخدام داخل المفاعل الن

ة  رة الفرعي ات تتجاوز  ١-١في الفق وجرام ( ٤١٠×  ٣أعاله، بكمي ً  ٣٠كيل ا ً  طن ا د، متري ا أي بل )، يتلقاھ
 .شھراً  ١٢لى إخالل أي فترة ممتدة 

  ملحوظة 

ا    ة م ة أعاله إألغراض التبليغ، تحدد الحكوم توفية للمواصفات المبين ذا كانت صادرات الجرافيت المس
 .ھي لالستخدام في مفاعالت نووية أم ال

ً عادة معالجة عناصر الوقود المشعإمصانع  -٣  لھا ع والمعدات المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

ووي المشعع إتؤدي   ود الن واتج االنشطارية إعادة معالجة الوق وم عن الن وم واليوراني ى فصل البلوتوني ل
ة؛ إشعاع وغيرھا من عناصر ما بعد اليورانيوم. وھذا الفصل يمكن إلالشديدة ا ة مختلف جراؤه بطرق تقني

ً   Purexةال أن الطريقإ ً  قد أصبحت على مر السنين أكثر ھذه الطرق شيوعا ا ا حظ  في االستخدام وأوفرھ
م فصل إمن حيث القبول. وتنطوي ھذه الطريقة على  ووي المشعع في حمض النتريك ث ود الن ة الوق ذاب

زيج ك باستعمال م ذيبات وذل ق االستخالص بالم  اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية عن طري
 .من فوسفات ثالثي البوتيل المخلوط بمخفف عضوي

ود  Purex وتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة  فيما تؤديه من مھام تتضمن ما يلي: تقطيع عناصر الوق
 ً اك أيضا اتج عن المعالجة. ويمكن أن تكون ھن ول الن ذيبات، وخزن المحل  المشعع، واالستخالص بالم

ً معدات لنزع النترات من نترات  وم اليورانيوم، حراريا زات، إ، وتحويل نترات البلوتوني يد أو فل ى أكاس ل
ائي. إومعالجة محاليل نفايات النواتج االنشطارية لتحويلھا  ل األجل أو النھ لى شكل يصلح للخزن الطوي

ين المرإ ا ب اوت فيم د تتف افق ال أن األنواع المحددة للمعدات التي تؤدي تلك المھام، وأشكالھا الھندسية، ق
الزم Purexالتي تستخدم الطريقة  ووي المشعع ال ود الن ة الوق وع وكمي ا ن دة أسباب منھ ادة إ، وذلك لع ع

د تصميم  اة عن معالجته، وأوجه االستعمال المزمعة للمواد المستخلصة، ومبادئ األمان والصيانة المتوخ
 .تلك المرافق



 

٤ 

ارة "مصنع إل  ود المشعع" وتشمل عب ادة معالجة عناصر الوق ادة ع ي تتصل ع ات الت دات والمكون المع
بالوقود المشعع وتستخدم في التحكم المباشر فيه، وكذلك أھم ما يحدث أثناء المعالجة من  مباشراً  اتصاالً 

  .تدفقات للمواد النووية والنواتج االنشطارية

وم و  ل البلوتوني ة لتحوي نظم الكامل ا ال ا فيھ ات، بم وم، إوھذه العملي ز البلوتوني اج فل دھا عن نت يمكن تحدي
ثال) والتعرض ل شعاعات (بفضل إلطريق التدابير التي تتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الھندسي م

 .)) ومخاطر التسمم (بفضل االحتواء مثالً التدريع مثالً 

دات   ارة "المع ى المقصود بعب ر مندرجة ضمن المعن ي تعتب دات الت ي سرد ألصناف المع ا يل رد فيم وي
ً المصممة أو ال  :عادة معالجة عناصر الوقود المشعع" إلمعدة خصيصا

 آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع ١-٣

 ملحوظة تمھيدية 

داً   ذوبان. واألشيع ج ة المشععة لل ادة النووي ود من أجل تعريض الم  تقوم ھذه المعدات بشق كسوة الوق
 ً ً إلتقطيع الفلزات، و استعمال مقارض مصممة خصيصا ة  ن كان من الجائز أيضا دات متقدم استعمال مع

  .مثل أجھزة الليزر

  ً دة خصيصا ون مصممة أو مع د، وتك غيلھا عن بع تم تش دات ي ي مصانع  ھي مع تخدم ف ا تس ادة إكيم ع
ووي  ود الن ات الوق رم أو جز مجمع ع أو ف ا تقطي ون الغرض منھ دد أعاله، ويك ا المح ة بمعناھ المعالج

 .المشعع أو حزم ھذا الوقود أو قضبانه

 ذابةية اإلأوع ٢-٣

 ملحوظة تمھيدية 

ة ضد مخاطر تتلقى أوعية اإل  ة المأمون ذه األوعي ة. وفي ھ ود المستھلك المقطع ادة، أجزاء الوق ذابة، ع
ا  ة المشععة في حمض النتريك فال تبقى منھ واد النووي ذاب الم ي تسحب من إالحرجية ت ة الت ال األغلف

 .خطوط العمليات

ة ھي صھاريج مأمونة ضد مخاطر الحر  جية (كأن تكون صھاريج ذات أقطار صغيرة أو صھاريج حلقي
 ً عادة المعالجة بمعناھا المحدد أعاله؛ إكيما تستخدم في مصانع  أو مسطحة)، ومصممة أو معدة خصيصا

ة السوائل الساخنة األكإوغرضھا  ى مقاوم ادرة عل ّ ذابة الوقود النووي المشعع؛ وھي ق داً ـ ويمكن  الة ج
 .بعد تحميلھا وصيانتھا عن

 ذابةأجھزة ومعدات االستخالص باإل ٣-٣

 ملحوظة تمھيدية 

الً إلتتلقى أجھزة االستخالص با  ة ك ة اإل ذاب وارد من أوعي ود المشعع ال ول الوق ول من محل ة والمحل ذاب

العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية. وعادة ما تصمم معدات االستخالص 

ا  ذابة بحيثباإل ا التشغيلي دون حاجتھ داد عمرھ ات إتفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امت ى متطلب ل



 

٥ 

ھولة  ة، أو س يانة معين ا إص ا؛ ومرونتھ تحكم فيھ غيلھا وال اطة تش ا؛ وبس روف إحاللھ رات ظ زاء تغي

 .المعالجة

تخالص باإل  زة اس ي أجھ ً ھ ا دة خصيص ممة أو مع ة مص ية، - ذاب ة أو النبض دة المبطن ل األعم أو  مث

ية ة التالمس اردات المركزي ي مصانع  - خالطات التصفية أو الط تخدم ف ا تس ود إكيم ة الوق ادة معالج ع

زة االستخالص باإل أثير األكالمشعع. ويجب أن تكون أجھ ة للت ة المقاوم ة عالي ّ ذاب ال لحمض النتريك. ـ

ات اللح بناءً  -وھي تصنع عادة  ك تقني ا في ذل ة الصرامة (بم ات على مواصفات بالغ ام الخاصة، وتقني

ى نسبة منخفضة  - الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة) وي عل ل للصدأ المحت ر القاب من الصلب غي

  .من الكربون، أو من التيتانيوم أو الزركونيوم أو غير ذلك من المواد العالية الجودة

 أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية ٤-٣

 ملحوظة تمھيدية 

ة ة االستخالص باإلتفضي مرحل  ة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة. وللمضي في إذاب دفق ثالث ى ت ل

  :معالجة تلك السوائل الثالثة تستخدم أوعية التجميع أو الخزن على النحو التالي

لى إيركز بالتبخير محلول نترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية نزع ما به من نترات فيتحول   (أ)  

 .وم. ويعاد استخدام ھذا األكسيد في دورة الوقود النوويأكسيد يوراني

ديدة اإل (ب)   طارية الش واتج االنش ول الن ادة، محل التبخير، ع ز ب ائل. يرك ز س زن كمرك عاع، ويخ ش

 .لى شكل مناسب للخزن أو التخلص النھائيإويمكن بعد ذلك تبخير ھذا المركز وتحويله 

ي (ج)  وم النق رات البلوتوني ول نت ز محل ه  يرك ين انتقال زن لح ة. إويخ ة الالحق ل المعالج ى مراح ل

اكل  ب مش تم تجن ث ي وم بحي ل البلوتوني زن محالي ع أو خ ة تجمي مم أوعي ة تص فة خاص وبص

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

  ً دة خصيصا ع أو خزن مصممة أو مع ة تجمي ي مصانع  ھي أوعي ا تستخدم ف اإكيم ود ع دة معالجة الوق

ادة  ال لحمض النتريك. وھي تصنع ع المشعع. ويجب أن تكون ھذه األوعية عالية المقاومة للتأثير األّك

ن  ون، أو م ن الكرب بة منخفضة م ى نس وي عل ل للصدأ، المحت ر القاب ل الصلب غي ة مث واد معين ن م م

ودة، و ة الج واد العالي ن الم ك م ر ذل وم أو غي انيوم أو الزركوني غيلھا التيت ن تش ث يمك تم تصميمھا بحي ي

  :وصيانتھا عن بعد، ويمكن أن تتسم بالخصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية

 %،٢يقل عن  نشاءات داخلية ذات مكافئ بوروني الإجدران أو  )١( 

 بوصات) بالنسبة لألوعية االسطوانية، ٧مم ( ١٧٥أو قطر ال يتجاوز  )٢( 

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



 

٦ 

 لى أكسيد البلوتونيومإنظم تحويل نترات البلوتونيوم  ٥-٣

 ملحوظة تمھيدية 

وم إفي معظم مرافق   رات البلوتوني ول نت ل محل ى إعادة المعالجة تنطوي ھذه العملية النھائية على تحوي ل
ة ھيثاني أكسيد البلوتونيوم. وأھم المھام الدا ة، والترسيب  :خلة في ھذه العملي يم العملي خزن وضبط لق

وفصل السوائل عن األجسام الصلبة، والتكليس، ومناولة النواتج، والتھوية، وتصريف النفايات، ومراقبة 
  .العمليات

  ً ا دة خصيص ممة أو مع ة مص م كامل ي نظ وم  ھ رات البلوتوني ل نت ي إلتحوي وم، وھ يد البلوتوني ى أكس ل
 .مكانشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر اإلإلخاصة لتجنب آثار الحرجية وا مطوعة بصفة

 نتاج فلز البلوتونيوم من أكسيد البلوتونيومإنظم  ٦-٣

 ملحوظة تمھيدية 

وم إتنطوي ھذه العملية، التي يمكن أن ترتبط بمرافق   يد البلوتوني اني أكس ورة ث ى فل  -عادة المعالجة، عل
ّ ن أكـفلوريد ھيدروجية ـــــادة بواسطــــع د إمن أجل  - ال جداً ـ زل بع ذي يخت وم ال د البلوتوني اج فلوري نت

اء من أجل  ذلك م إباستخدام فلز كالسيوم شديد النق د الكالسيوم. وأھ زي وخبث فلوري وم فل اج بلوتوني نت
ة يس أو مبطن ز نف دات مصنوعة من فل ورة (باستخدام مع ة ھي: الفل ذه العملي ز  المھام الداخلة في ھ بفل

ثالً  ة م ق خزفي ز (باستخدام بوات زال الفل ال)، واخت ى سبيل المث ة نفيس عل ث، ومناول ) واستخالص الخب
  .النواتج، والتھوية، وتصريف النفايات، ومراقبة العمليات

  ً وم، وھي مطوعة بصفة خاصة إمن أجل  ھي نظم كاملة مصممة أو معدة خصيصا ز البلوتوني اج فل نت
  .مكانشعاعات ولتقليل مخاطر التسمم بقدر اإلإللتجنب آثار الحرجية وا

 نتاج عناصر الوقودإمصانع  -٤

 :نتاج عناصر الوقود" المعداتإتشمل عبارة "مصانع  

دفق معالجة إبتدفق  مباشراً  التي عادة ما تتصل اتصاالً   (أ)  نتاج المواد النووية أو التي تعالج ھذا الت
 مباشرة أو تكفل تنظيمه،

  .تم المواد النووية داخل الكسوةأو التي تخ (ب) 

٥-  ً ا دة خصيص دات المصممة أو المع وم والمع ائر اليوراني زة  مصانع فصل نظ ا، بخالف األجھ لھ
  التحليلية

دات   ارة "المع ى المقصود بعب ة ضمن المعن ر مندرج ي تعتب دات الت رد ألصناف المع ي س ا يل رد فيم ي
 ً  :يلية" لفصل نظائر اليورانيوم، بخالف األجھزة التحلالمصممة أو المعدة خصيصا



 

٧ 

١-٥  ً ا دة خصيص ممة أو المع ات المص ات والمكون ة، والمجمع ة الغازي اردات المركزي ي  الط تخدام ف لالس
 الطاردات المركزية الغازية

 يةتمھيدملحوظة  

دة   ادة من اسطوانة واح ة ع ة الغازي ألف الطاردة المركزي ر تت ـا أو أكث راوح قطرھـــ ة الجدران يت رقيق
دور بسرعة  ١٦مم ( ٤٠٠بوصات) و  ٣مـــم ( ٧٥ـــن بي واء وت رغ الھ ز مف بوصة) موجودة داخل حي

غ نحو  ة تبل ة عالي وغ  ٣٠٠محيطي ي الوضع الرأسي. ولبل ا المركزي ف اء محورھ ع بق ر م م/ث أو أكث
واد اإلإالمقاومة  ةـــون نسبــسرعة عالية يجب أن تك ة في الم اتلى الكثافة عالي ائية للمكون دوارة،  نش ال

دوار  ة الجزء ال ردة -ويجب أن تكون مجمع ا المف م مكوناتھ داً  - ومن ث ة شديدة ج ـم مصنوعة بدق ن ـــ
ـأج ـل تقليــــ ـل االختــــ در اإلـ ـمكالل بق ـان. وبخـ ـالف بعـ ز ـ رى تتمي ة األخ اردات المركزي ض الط

ة المستخدمة في  ة الغازي وم بوجود عاإالطاردة المركزي راء اليوراني ر -رضة دوارة ث  - واحدة أو أكث
ة تستخدم في  دخال واستخراج إقرصية الشكل داخل غرفة الجزء الدوار؛ ووجود مجموعة أنابيب ثابت

لتان  ان متص ا قنات ل، منھ ى األق لة عل وات منفص الث قن ن ث ألف م وم وتت د اليوراني ادس فلوري از س غ
 ر الدوار. كما توجد داخل الحيز المفرغزء الدوار حتى محيط غرفة المحوـد من محور الجـبتجاويف تمت

 ً  ، والالھواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعھا، على الرغم من أنھا مصممة خصيصا
لى عدد ضخم من إال أن أي مرفق طاردات مركزية يحتاج إلى مواد فريدة من نوعھا. إيحتاج تصنيعھا 

ً  اً ھذه المكونات، بحيث يمكن أن توفر كمياتھا مؤشر  .يدل على غرض االستخدام النھائي ھاما

 المكونات الدوارة ١-١-٥

 :مجمعات الجزء الدوار الكاملة (أ) 

ھي اسطوانات رقيقة الجدران، أو عدة اسطوانات مترابطة رقيقة الجدران، مصنوعة من مادة واحدة أو  
 يضاحيةالملحوظة اإلوصفھا في  لى كثافتھا والتي يردإعدد من المواد التي تتميز بارتفاع نسبة مقاومتھا 

ذا الجزء؛ و ت االسطوانات مترابطة فإالخاصة بھ افخ أو إذا كان ق المن ا عن طري ا بينھ ا توصل فيم نھ
الي  دوار بعارضة ١-١-٥الحلقات المرنة التي يرد وصفھا في الجزء الفرعي الت (ج). ويجھز الجزء ال

ـوارد فـف الــب الوصـدادات طرفيـة حسـر وبسـداخلية واحدة أو أكث  ـنــن التالييــن الفرعييـيءي الجزـ
ة  ذا كان ھذا الجزء معداً إ(د) و(ھـ)، وذلك ١-١-٥ في صورته النھائية. ومع ذلك ال يمكن توريد المجمع

  .ال على شكل أجزاء مركبة كل على حدةإالكاملة 

 :أنابيب الجزء الدوار (ب) 

دة خص  دران، مصممة أو مع ة الج طوانات رقيق ي اس ً ھ ا اوز يص مك ال يتج م ( ١٢، بس بوصة)  ٠٫٥م
ز إبوصة)؛ وتصنع من  ١٦مم ( ٤٠٠بوصات) و  ٣مــم ( ٧٥وبقطر يتراوح بين  حدى المواد التي تتمي

  .الخاصة بھذا الجزء يضاحيةالملحوظة اإللى كثافتھا والتي يرد وصفھا في إبارتفاع نسبة صالبتھا 

 :الحلقات أو المنافخ (ج)  

ً  ھي مكونات مصممة  لتوفير ساندة موضعية ألنبوب الجزء الدوار أو لوصل عدد من  أو معدة خصيصا

م  ٣ا ـك جدارھـاوز سمـيتج رة الـة قصيـن اسطوانـارة عـأنابيب الجزء الدوار فيما بينھا. والمنفاخ عب م
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م ( ٤٠٠بوصات) و  ٣مـــم ( ٧٥بوصة)، ويتراوح قطرھا بين  ٠٫١٢( ـزودة  ١٦م ـي مـ بوصة)؛ وھـ

اع نسبة صالبتھا إب. وتصنع ھذه المنافخ من بلول ز بارتف ي تتمي رد إحدى المواد الت ي ي ا والت ى كثافتھ ل

  .الخاصة بھذا الجزء يضاحيةالملحوظة اإلوصفھا في 

 :العارضات (د) 

بوصة)، مصممة  ١٦مم ( ٤٠٠بوصات) و  ٣مم ( ٧٥ھي مكونات قرصية الشكل، يتراوح قطرھا بين  

 ً قالع ھا داخل أنبوبة الجزء الدوار في الطاردة المركزية من أجل عزل غرفة اإللتركيب أو معدة خصيصا

د  ا مساعدة دورة غاز سادس فلوري عن غرفة الفصل الرئيسية، وفي بعض الحاالت يكون الغرض منھ

دوار. وتصنع من  ة الجزء ال ز إاليورانيوم داخل غرفة الفصل الرئيسية في أنبوب ي تتمي واد الت حدى الم

 .الخاصة بھذا الجزء يضاحيةالملحوظة اإللى كثافتھا، والتي يرد وصفھا في إنسبة صالبتھا بارتفاع 

 :السدادات العلوية/السدادات السفلية (ھـ) 

بوصة)، مصممة  ١٦مم ( ٤٠٠بوصات) و  ٣مم ( ٧٥ھي مكونات قرصية الشكل، يتراوح قطرھا بين  

 ً دة خصيصا ة الجزء  أو مع ايتي أنبوب ى نھ ق عل د لكي تنطب ى سادس فلوري وي عل الي تحت دوار وبالت ال

ظ أو  دعم أو تحف ي بعض الحاالت أن ت ا ف دوار، ويكون الغرض منھ ة الجزء ال وم داخل أنبوب اليوراني

ل، عنصراً  وي، كجزء متكام دوارة  تحت ة) أو أن تحمل العناصر ال ى (السدادة العلوي من المحمل األعل

اع نسبة صالبتھا إوتصنع من للمحرك والمحمل األسفل (السدادة السفلية).  ز بارتف حدى المواد التي تتمي

 .الخاصة بھذا الجزء يضاحيةالملحوظة اإل لى كثافتھا، ويرد وصفھا فيإ

 يضاحيةإملحوظة  

 :المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية ھي 

ل عن  (أ)  ـنيوتن/مت ٩١٠×  ٢٫٠٥فوالذ ماراجينغ قادر على مقاومة شد نھائية ال تق ـر مربـــ ع ـــــ

 رطل/بوصة مربعة)؛ ٣٠٠ ٠٠٠(

ـنيوتن/مت  ٩١٠×  ٠٫٤٦لومينيوم قادرة على مقاومة شد نھائية ال تقل عن أوسبائك  (ب)  ـر مربـ ع ــ

  رطل/بوصة مربعة)؛ ٦٧ ٠٠٠(

 ٦١٠×  ١٢٫٣ومواد خيطية مناسبة السـتخدامھا في ھيـاكل مركـبة، بمعامل نوعي ال يقل عن  (ج) 

ر ( ٦١٠×  ٠٫٣متر، ومقاومة شد نھائية نوعية ال تقل عن  وعي'مت ھو حاصل  'المعامل الن

وعي، (نيوتن/مت ن أن ـي حيـب) فـر مكعـقسمة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن الن

ى  'مقاومة الشد النھائية النوعية' ع) عل ھي حاصل قسمة مقاومة الشد النھائية (نيوتن/متر مرب

 .لنوعي (نيوتن/متر مكعب)الوزن ا



 

٩ 

 المكونات الساكنة ٢-١-٥

 :محامل التعليق المغنطيسي (أ) 

  ً وي ھي مجمعات محملية مصممة أو معدة خصيصا ق داخل وعاء يحت ، ومكونة من مغنطيس حلقي معل
ر  وم (أنظ د اليوراني ادس فلوري ـة س ى مقاوم ادرة عل ادة ق ن م اء م د. ويصنع الوع يط للتخمي ى وس عل

ة  احاإلالملحوظ زء  يةيض ة أو بمغنطي٢-٥للج ة قطبي ية بقطع ة المغنطيس رن القطع ـس ثـ). وتقت  انٍ ــ
ى شكل ١-١-٥ب على السدادة العلوية المذكورة في الجزء ـــمرك ـ). ويجوز أن يكون المغنطيس عل (ھ

ا الخارجي  داخلي علإحلقة ال تزيد نسبة قطرھ ا ال ى قطرھ ا يجوز أن يكون المغنطيس ١:١٫٦ى ل . كم
ن عل ل ع ة ال تق ة أولي ز بنفاذي كل يتمي ر ( ٠٫١٥ى ش ة  ١٢٠ ٠٠٠ھنري/مت دات المتري ام الوح بنظ

ل عن  ى ٩٨٫٥المطلق)، أو بمغنطيسية متبقية بنسبة ال تق د عل ة يزي اتج طاق كيلوجول/متر  ٨٠%، أو ن
ب ( اوس ٧١٠مكع تد). وباأ-غ افة إلورس راف إض ون انح ترط أن يك ة يش ة العادي واص المادي ى الخ ل

داً  اور المغنطيسية عن المحاور الھندسية محدوداً المح ل من  بحدود تسامحية صغيرة ج م أو  ٠٫١(أق م
 .بوصة)، أو يشترط بصورة خاصة أن تكون مادة المغنطيس متجانسة ٠٫٠٠٤

 :المحامل/المخمدات (ب) 

  ً ر ، مكونة من مجمعة محور/قدح مركبة على مخمد. ويكون المحوھي محامل مصممة أو معدة خصيصا
ى شكل نصف كروي في  وى عل والذي مق يلة إعادة عبارة عن عمود دوار ف زود بوس ه وم حدى نھايتي

ـزء إل ه األخرى. ولكن يجوز أن يكون ١-١-٥لحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في الجـــ ـ) في نھايت (ھ
ُ بمحمل ھيدرودينامي ملحق به. ويكون القدح على شكل ك العمود الدوار مزوداً  ُ رّية بثـ ة ـ لمة نصف كروي

 .ما يزود بھا المخمد بصورة منفصلة في سطحه. وھذه المكونات كثيراً 

 :المضخات الجزيئية (ج) 

  ً دة خصيصا ً  ھي اسطوانات مصممة أو مع ا ة مصنوعة آلي ة داخلي زات لولبي وب  بتحزي ة، وبثق أو مبثوق
 ً ـم ٧٥ن ــــراوح بيـــــي يتــــخلر الداـــ. وتكون أبعادھا النموذجية كما يلي: القطداخلية مصنوعة آليا م ــ

ل الطول  ٠٫٤مم ( ١٠بوصة)، وال يقل سمك الجدار عن  ١٦مم ( ٤٠٠بوصات) و  ٣( بوصة)، وال يق
زات المقطعي مستطيالً  .عن القطر ـن (كما يكون شكل التحزي ـن مليمتريــ ـا عــ ل عمقھـ  ٠٫٠٨، وال يق

  .بوصة)

 :أجزاء المحرك الساكنة (د) 

زاء   ي أج ً ھ ا دة خصيص كل مصممة أو مع ة الش اكنة حلقي ية (أو  س ة مغنطيس ريعة ببطائي ات س لمحرك
ردد  راغ في نطاق ت ة داخل ف ة تزامني دد األطوار من أجل عملي اوب متع ار متن ممانعة مغنطيسية) وتي

درة  ٢٠٠٠ - ٦٠٠ ات  ١٠٠٠ - ٥٠ھرتز وفي نطاق ق اكنة من لفيف ر. وتتكون األجزاء الس ولط أمبي ف
ى متعددة األ د سمكھا عل ة ال يزي ات رقيق ن من طبق وَّ د مك نخفض الفق ائقي م طوار حول قلب حديدي رق

 .بوصة) ٠٫٠٨مليمترين (

 :األوعية/المتلقيات الطاردية المركزية (ھـ) 

  ً ة.  ھي مكونات مصممة أو معدة خصيصا ة الغازي الحتواء مجمعة األنابيب الدوارة في الطاردة المركزي
ط ن اس اء م ون الوع دارھا ويتك مك ج ى إوانة صلبة يصل س م ( ٣٠ل ات  ١٫٢م زودة بنھاي بوصة)، م
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 ً ا بوطة آلي ات  مض ذه النھاي ل. وھ ذه المحام ب ھ ر لتركي دة أو أكث فة واح زودة بش ل، وم لوضع المحام
 ً د عن إتوازي  المصنوعة آليا ا ال يزي  ٠٫٠٥حداھا األخرى وتتعامد على المحور الطولي لالسطوانة بم

يكون ھيكل الوعاء على شكل خاليا النحل بحيث يتسع لعدة أنابيب دوارة. وتصنع  درجة. كما يجوز أن
  .األوعية من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بھذه المواد لحمايتھا

 :المجارف (و) 

ً  ٠٫٥مم ( ١٢لى إھي أنابيب يصل قطرھا الداخلي   ستخالص غاز ال بوصة)، مصممة أو معدة خصيصا
زودة  ا م وب (أي أنھ ة لألنب ة المحوري سادس فلوريد اليورانيوم من داخل األنبوب الدوار بواسطة الحرك

ال وب المي ة األنب ي نھاي ق حن ى إ بفتحة مواجھة للتدفق المحيطي للغاز داخل األنبوب الدوار، عن طري ل
ازات. وتصنع نصف القطر على سبيل المثال) ولديھا قابلية لتثبيتھا في النظام ا لمركزي الستخالص الغ

 .األنابيب من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم، أو تطلى بطبقة من ھذه المواد

ً النظم والمعدات والمكونات اإل ٢-٥  ثراء الغاز بالطرد المركزيإلمصانع  ضافية المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

الطرد المركزي ھي نظم المصانع إضافية من أجل مصانع المكونات اإلالنظم والمعدات و  از ب راء الغ ث
ة المطلوبة إل ة وتوصيل الطاردات المركزي وم في الطاردات المركزي دخال غاز سادس فلوريد اليوراني

ـنوات'راج ـردة واستخـورة مطــوى بصـراء أقـثإفيما بينھا لتكوين مراحل تعاقبية للتمكن من بلوغ   'جـ
ة لتشغيل إضافة سادس فلوريد اليورانيوم من الطاردات المركزية، باإل 'نفايات'و دات المطلوب ى المع ل

  .الطاردات المركزية أو مراقبة المصنع

ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من الصلب باستخدام محّميات مسخنة، ويجري توزيعه بشكله  
سادس  'نفايات'و 'نواتج'ق أنابيب توصيل تعاقبية. كما أن الغازي على الطاردات المركزية عن طري

ق  ا عن طري تم تمريرھ ة ي ة من الطاردات المركزي ارات غازي ة تي ى ھيئ ة عل فلوريد اليورانيوم المتدفق
د درجة حرارة إأنابيب توصيل تعاقبية  يلفن ( ٢٠٣لى مصائد باردة (تعمل عن ة تحت  ٧٠ك درجة مئوي

ا. ونظراً إقبل االستمرار في نقلھا  الصفر))، حيث يجري تكثيفھا ا أو خزنھ ات مناسبة لترحيلھ ى حاوي  ل
ة، فإلألن مصنع ا ة تعاقبي ة بطريق اردات المرتب ن آالف الط ون م راء يتك دة إث غ ع ب يبل ن طول األنابي

دات  نع المع ررة. وتص ميمية المتك كال التص ن األش رة م ة كبي ات وكمي مل آالف اللحام ومترات تش كيل
 .من حيث التفريغ والنظافة ظم األنابيب بمستويات عالية جداً والمكونات ون

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

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

لة الطاردات إمحّميات (أو محطات) تغذية تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم     ى سلس ل
ى إبية بضغط يصل المركزية التعاق دل رطالً  ١٥كيلوباسكال أو ( ١٠٠ل ة)، وبمع /بوصة مربع

  كيلوجرام/ساعة؛ ١ال يقل عن 

د لى الحالة الصلبة (أو مصائد باردة) تستخدم إلإمحوالت من الحالة الغازية     زاحة سادس فلوري
ى إط يصل ــة بضغـــة التعاقبيـــوم من السلسلــــاليوراني رطل/بوصة  ٠٫٥كيلوباسكال أو ( ٣ل
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ون ة). وتك د  مربع ة للتبري والت قابل ى إالمح يلفن ( ٢٠٣ل ة ك ت  ٧٠درج ة تح ة مئوي درج
  درجة مئوية)؛ ٧٠درجة كيلفن ( ٣٤٣لى إ الصفر)، كما تكون قابلة للتسخين

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

صنع كلھا من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو تكون والمصنع والمعدات واألنابيب ت  
ة  يضاحيةإلالملحوظة امبطنة بمثل ھذه المواد (أنظر  ا تصنع بمستويات عالي ذا الجزء)، كم الخاصة بھ

 .من حيث التفريغ والنظافة جداً 

  نظم أنابيب التوصيل اآللية ٢-٢-٥

  ً لة  ھي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصا وم داخل سلس د اليوراني لمناولة سادس فلوري
ي، حيث تكون كل  ادة من نظام التوصيل الثالث الطاردات المركزية التعاقبية. وتكون شبكة األنابيب ع

رة من األشكال ا ررة في طاردة مركزية موصلة بكل من الموصالت وبالتالي تكون ھناك كمية كبي لمتك
وم (أنظر   يضاحيةالملحوظة اإلالشبكة. وتصنع كلھا من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليوراني

 .من حيث التفريـغ والنظافة الخاصة بھذا الجزء)، كما تصنع بمستويات عالية جداً 

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

ً ھي مطيافات ك  ادرة علتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة خصيصا ات ـذ عينـى أخـ، ق
ز  'مباشرة' وم، وتتمي د اليوراني ة لسادس فلوري ات من المجاري الغازي واتج أو النفاي ة أو الن من التغذي

 :بالخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛إلمصادر تأيين بالرجم ا  -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري  -٤ 

 مغيرات التردد ٤-٢-٥

  ً ً  ھي مغيرات تردد (تعرف أيضا دة خصيصا من أجل  بالمحوالت أو المقومات العكسية) مصممة أو مع
ة في  تغذية أجزاء اكنة المعرف ل ٢-١-٥المحرك الس ة لمث ات أو مجمعات فرعي (د)، أو أجزاء أو مكون

  :ھذه المغيرات، وتتميز بالخواص التالية

  ھرتز؛ ٢٠٠٠ - ٦٠٠خرج متعدد األطوار بذبذبة  -١ 

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

 %)؛٢وتشوه توافقي منخفض (أقل من  -٣ 

 .%٨٠وكفاءة بنسبة أعلى من  -٤ 



 

١٢ 

 يضاحيةإملحوظة  

راً  ما أنھا تتصل اتصاالً إاألصناف المذكورة أعاله   ا  مباش وم أو أنھ د اليوراني از معالجة سادس فلوري بغ
 ً ة  مباشراً  تتحكم تحكما لة إفي الطاردات المركزية ومرور الغاز من طاردة مركزي ى أخرى ومن سلس ل

  .لى أخرىإتعاقبية 

واد  دأ،  والم ل للص ر القاب لب غي مل الص وم تش د اليوراني ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل الق
  %.٦٠واأللومينيوم، وسبائك األلومينيوم، والنيكل أو سبائكه التي تحتوي على نسبة منه ال تقل عن 

٣-٥  ً  ثراء باالنتشار الغازيإللالستخدام في ا المجمعات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

ارة عن   وم ھي عب ري لليوراني ازي للفصل النظي المجمعة التكنولوجية الرئيسية في أسلوب االنتشار الغ
ة  ق عملي تم تسخينه عن طري از (ي د الغ ادل حراري لتبري ازي، ومب امي خاص لالنتشار الغ حاجز مس

ازي الضغط)، وصمامات ختامية وصمامات تحكمية وأنابيب. وبقدر ما تستخدم  ا االنتشار الغ تكنولوجي
از) يجب إسادس فلوريد اليورانيـوم، فــ ن جميــع أسطــح المعــدات واألنابيــب واألجھزة (المالمسة للغ

من  أن تصنع من مواد ال تتأثر بمالمسة سادس فلوريد اليورانيوم. ويتطلب مرفق االنتشار الغازي عدداً 
ً  مؤشراً ھذه المجمعات بحيث يمكن للكميات أن توفر   .لالستعمال النھائي ھاما

 حواجز االنتشار الغازي ١-٣-٥

ـرشحـم  (أ)  ًـ صـدة خصيـة أو معـة مصممـة رقيقـاميـات مسـ ـول المسامـث يكـ، بحيا ي ـون الط
ى  ١٠٠٠ - ١٠٠ د سمك المرشح عل تروم، وال يزي م ( ٥أنغس كال  ٠٫٢م د قطر األش بوصة)، وال يزي

ة مم (بوصة وا ٢٥األنبوبية على  ى مقاوم ادرة عل حدة). وتصنع من مواد معدنية أو متبلمرة أو خزفية ق
  التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم؛

ً  (ب)  ا دة خصيص احيق مع ات أو مس ات  ومركب ذه المركب مل ھ حات. وتش ذه المرش ل ھ نع مث لص
ن  ل ع ه ال تق بة من ى نس ة عل بائكه المحتوي ل أو س احيق النيك يد األلوميني٦٠والمس وم، أو %، أو أكس

وم، د اليوراني ل نسبة  البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة المقاومة لسادس فلوري ي ال تق الت
ا عن ٩٩٫٩نقائھا عن  ة من حيث  ١٠%، ويقل حجم جزيئاتھ ز بدرجة تجانس عالي ات، وتتمي ميكرون

 ً   .لصنع حواجز االنتشار الغازي حجم الجزيئات، وتكون معدة خصيصا

 عية االنتشارأو ٢-٣-٥

  ً بوصة)  ١٢مم ( ٣٠٠، يزيد قطرھا على ھي أوعية اسطوانية محكمة األختام مصممة أو معدة خصيصا
داخل وتوصيلتي  ٣٥مم ( ٩٠٠ويزيد طولھا على  بوصة)، أو أوعية مستطيلة بأبعاد مماثلة، بتوصيلة م

ازي. وتصنع من مم (بوصتين)، وذلك الحتواء حاجز االنتش ٥٠مخارج يزيد قطر كل منھا على  ار الغ
واد، وتكون مصممة  ذه الم ل ھ ة بمث وم أو تكون مبطن د اليوراني ة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد ق م

 ً ً  لتركيبھا أفقيا   .أو رأسيا



 

١٣ 

 الضاغطات ونفاخات الغاز ٣-٣-٥

ة إھي ضاغطات محورية أو نابذة بالطرد المركزي أو   درة امتصاص إزاحي ة، أو نفاخات غاز بق يجابي
ـات إمتر مكعب/دقيقة، وبضغط تصريف يصل  ١دس فلوريد اليورانيوم ال تقل عن لسا ـدة مئـــ ـى عـ لـ

ك د  ١٠٠ال (كيلوباس ادس فلوري ة س ي بيئ ل ف ل األج غيل الطوي ممة للتش ة)، مص ة مربع رطل/بوص
ه، باإل بة أو بدون وة مناس ائي بق رك كھرب وم بمح افة اليوراني ذهإض ل ھ ن مث لة م ات منفص ى مجمع  ل

ا أن نسبـات الغـات ونفاخـالضاغط ن ـراوح بيـاز تتـات الغـات ونفاخـذه الضاغطـط ھـة ضغـاز. كم
ذه ١:٦و ١:٢ ل ھ ة بمث وم أو تكون مبطن د اليوراني ة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد ق ، وتصنع من م
 .المواد

 سدادات العمود الدوار ٤-٣-٥

  ً ة وتوصيالت تصريف للسدادات، من ، بتوصيھي سدادات مفرغة مصممة أو معدة خصيصا الت تغذي
غالق العمود الذي يوصل األعمدة الدوارة للضاغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التشغيل لضمان إأجل 

ة بسادس إعولية السدادات لمنع تسرب الھواء  از، المليئ ة للضاغط أو نفاخة الغ ة الداخلي لى داخل الغرف
 ١٠٠٠لى الداخل إألختام عادة بحيث ال يتجاوز معدل تسرب الغاز فلوريد اليورانيوم. وتصمم مثل ھذه ا

 .بوصة مكعبة/دقيقة) ٦٠سنتيمتر مكعب/دقيقة (

 مبادالت الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيوم ٥-٣-٥

  ً د ھي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصا ة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد ق ، مصنوعة من م
ة وم أو مبطن ة بالنحاس أو أي  اليوراني ل للصدأ) أو مبطن ر القاب تثناء الصلب غي واد (باس ذه الم ل ھ بمث

ن  ل ع دل يق ربي بمع غط التس ر الض ل تغي ن أج زات، م ذه الفل ن ھ ة م كال ( ١٠توليف  ٠٫٠٠١٥باس
 ./بوصة مربعة)رطالً  ١٥كيلوباسكال ( ١٠٠رطل/بوصة مربعة) في الساعة حيث يكون فرق الضغط 

دات  ٤-٥ نظم والمع ات اإلال ً والمكون ا دة خصيص ي اإل ضافية المصممة أو المع تخدام ف ار لالس راء باالنتش ث
 الغازي

 ملحوظة تمھيدية 

ات اإل  دات والمكون نظم والمع ة إلضافية لمصانع اال م المصنع المطلوب ي نظ ازي ھ ار الغ راء باالنتش ث
ازي، وتوصيل المجمإل ة االنتشار الغ وم في مجمع د اليوراني وين دخال سادس فلوري ا لتك ا بينھ عات فيم

واتج'راج ـثراء أقوى بصورة مطردة واستخإمراحل تعاقبية للتمكن من بلوغ  ـنفاي'و 'ن ـس 'اتــ ادس ـ
ة لمجمعات  مجمعات االنتشار التعاقبية. ونظراً  نــوم مــد اليورانيـــفلوري ذاتي العالي لخواص القصور ال

ذا إوال سيما وقف تشغيلھا، يؤدي ن أي انقطاع في تشغيلھا، إاالنتشار التعاقبية، ف رة. ول ى عواقب خطي ل
فمن المھم أن تتم في أي مصنع لالنتشار الغازي المحافظة بشكل صارم وبصورة دائمة على التفريغ في 
ة.  ة دقيق ة أوتوماتي از بطريق دفق الغ جميع النظم التكنولوجية والحماية األوتوماتية من الحوادث وتنظيم ت

  .لى تجھيز المصنع بعدد كبير من النظم الخاصة للقياس والتنظيم والمراقبةإلحاجة لى اإويؤدي ھذا كله 

ه   ات، ويجري توزيع وم من اسطوانات موضوعة داخل محّمي د اليوراني ر سادس فلوري ويتم عادة تبخي
ا إبشكله الغازي  ة. أم ق أنابيب توصيل تعاقبي دخول عن طري واتج'لى نقطة ال ات'و  'ن سادس  'نفاي



 

١٤ 

ق أنابيب فلوريد  ا عن طري تم تمريرھ اط الخروج في اليورانيوم المتدفقة على ھيئة تيارات غازية من نق
اردة أو إما إتوصيل تعاقبية  د إلى مصائد ب ل غاز سادس فلوري ى محطات ضغط، حيث يجري تحوي ل

وم  ه إاليوراني ي نقل تمرار ف ل االس ك قب ائل، وذل ى س راً إل ه. ونظ ه أو خزن بة لنقل ات مناس ى حاوي ألن  ل
لة مصنع اإل ة في سلس ازي المرتب ثراء باالنتشار الغازي يتكون من عدد كبير من مجمعات االنتشار الغ
ن طول أنابيب التوصيل التعاقبية يبلغ عدة كيلومترات تشمل آالف اللحامات وكميات كبيرة من إتعاقبية ف

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

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

  ً ـاوز ھي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصا ـط ال يتجــ ى العمل في ظروف ضغــ ادرة عل  ٣٠٠، ق
 :/بوصة مربعة)، وتشتمل على ما يليرطالً  ٤٥كيلوباسكال (

ة، تس    م) تغذي ات (أو نظ وم محّمي د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري ار إتخدم ف لة االنتش ى سلس ل
 الغازي التعاقبية؛

اردة) تستخدم إلإومحوالت لتحويل الغاز      ة الصلبة (أو مصائد ب ى الحال د ل زاحة سادس فلوري
 اليورانيوم من السلسلة التعاقبية؛

يد اليورانيوم من لى سائل، حيث يجري ضغط وتبريد غاز سادس فلورإومحطات لتحويل الغاز    
 السلسلة التعاقبية للحصول على سائل سادس فلوريد اليورانيوم؛

 .لى حاوياتإلنقل سادس فلوريد اليورانيوم  'مخلفات'أو  'نواتج'ومحطات    

 نظم أنابيب التوصيل ٢-٤-٥

  ً ل ھي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدة خصيصا وم داخل سلس د اليوراني ة لمناولة سادس فلوري
تكون شبكة األنابيب من النظام المجمعي "الثنائي"، حيث تكون كل ما االنتشار الغازي التعاقبية. وعادة 

  .خلية موصلة بكل مجمع

 النظم الفراغية ٣-٤-٥

ً  (أ)  بقدرة  ھي متنوعات فراغية ونظم توصيل فراغية ومضخات فراغية مصممة أو معدة خصيصا
ً  ١٧٥(أمتار مكعبة/دقيقة  ٥شفط ال تقل عن  ً  قدما  ./دقيقة)مكعبا

ً  (ب)  وم،  ومضخات فراغية مصممة خصيصا د اليوراني ى سادس فلوري وي عل للعمل في أجواء تحت
 ونـــ%، أو تك٦٠د على ــع من األلومينيوم أو النيكل أو السبائك المحتوية على النيكل بنسبة تزيـــــتصن

و ة، وأن تكون ذات سدادات إن دوارة أو مبطنة بأي من ھذه المواد. ويجوز لھذه المضخات أن تك يجابي
 .زاحية وفلوروكربونية وموائع عمل خاصةإ



 

١٥ 

 غالق والتحكم الخاصةصمامات اإل ٤-٤-٥

ً إھي صمامات   واد غالق وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية مصممة أو معدة خصيصا ، مصنوعة من م
 ٥٩لى إ ١٫٥مم ( ١٥٠٠لى إ ٤٠صمام من قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم، يتراوح قطر ال

 .ثراء باالنتشار الغازيضافية لمصانع اإلبوصة)، لتركيبھا في النظم الرئيسية واإل

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

  ً دة خصيصا ة األقطاب مصممة أو مع ى أخھي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعي ادرة عل ات ، ق ذ عين
ز  وم، وتتمي د اليوراني ة لسادس فلوري ات من المجاري الغازي واتج أو المخلف ة أو الن "مباشرة" من التغذي

 :بجميع الخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة ذرية تزيد على  -١ 

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

 لكتروني؛ن بالرجم اإلمصادر تأيي -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري -٤ 

 يضاحيةإملحوظة  

راً  ما أنھا تتصل اتصاالً إاألصناف المذكورة أعاله   ا  مباش وم أو أنھ د اليوراني از معالجة سادس فلوري بغ
 ً لمعالجة تصنع في التدفق داخل السلسلة التعاقبية. وجميع األسطح التي تالمس غاز ا مباشراً  تتحكم تحكما

واد.  ذه الم ل ھ ة بمث ون مبطن وم أو تك د اليوراني ادس فلوري ة س ى مقاوم ادرة عل واد ق ـن م ـا مــ كلھـ
وألغراض األجزاء المتصلة بمفردات االنتشار الغازي، تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس 

األلومينيوم وأكسيد األلومينيوم والنيكل فلوريد اليورانيوم الصلب غير القابل للصدأ واأللومينيوم وسبائك 
ل عن  بة ال تق ل بنس ى النيك وي عل ي تحت بائك الت ورة ٦٠أو الس ة المفل وليمرات الھيدروكربوني %، والب
  .فلورة كاملة القادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

٥-٥  ً  ثراء األيروديناميع اإلالستخدامھا في مصان النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

از الخفيف إليتم في عمليات ا  ازي والغ وم الغ د اليوراني ثراء األيرودينامي ضغط مزيج من سادس فلوري
وى  د ق ق تولي (الھيدروجين أو الھليوم)، ثم يمرر عبر عناصر فصل حيث يتم الفصل النظيري عن طري

وعطاردة مركزية عالية بواسطة شكل ھندسي من ذا الن ان من ھ  حني الجدار. وقد استحدثت بنجاح عمليت
مل  ين تش ا العمليت ي كلت ب. وف دوامي باألنابي ل ال ة الفص ة، وعملي ة النفاث ة الفصل بالفوھ ا: عملي وھم
ات  ى عناصر الفصل الخاصة (الفوھ وي عل طوانية تحت ة اس ة الفصل أوعي ية لمرحل ات الرئيس المكون

ي)، والضواغط الغازية ومبادالت الحرارة المستخدمة في سحب الحرارة النفاثة أو أنابيب الفصل الدوام
راً  يثحبالناجمة عن الضغط. ويحتاج أي مصنع أيرودينامي لعدد من ھذه المراحل،  ات مؤش  توفر الكمي

 ً وم، يجب أن  لالستخدام النھائي. ونظراً  ھاما د اليوراني ألن العمليات األيرودينامية تستخدم سادس فلوري



 

١٦ 

تھا لسادس تصنع ج أثر بمالمس واد ال تت ميع أسطح المعدات واألنابيب واألجھزة (المالمسة للغاز) من م
 .فلوريد اليورانيوم

 يضاحيةإملحوظة  

ا تتصل اتصاالً إاألصناف التي يرد بيانھا في ھذا الجزء   ا أنھ راً  م وم  مباش د اليوراني از سادس فلوري بغ
 ً ع األسطح  اشراً مب المستخدم في العملية، أو تتحكم تحكما ة. وتصنع جمي لة التعاقبي في تدفقه داخل السلس

ى  وم أو تطل د اليوراني ة التآكل بسادس فلوري المالمسة لغاز المعالجة بالكامل من مواد قادرة على مقاوم
ردات اإل ق بمف زء المتعل واد. وألغراض الج ذه الم ل ھ ن مث ة م واد بطبق مل الم امي، تش راء األيرودين ث

ومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم النحاس، والصلب غير القابل للصدأ، واأللومينيوم، القادرة على مقا
ل عن  بة ال تق ى نس وي عل ي تحت بائكه الت ل أو س وم، والنيك بائك األلوميني وليمرات ٦٠وس ه، والب % من

 .الھيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

 فوھات الفصل النفاثة ١-٥-٥

  ً ة ھي فوھات نفاثة بمجمعاتھا مصممة أو معدة خصيصا وات منحني . وتتألف فوھات الفصل النفاثة من قن
ى  ا عل ين  ١على شكل شق طولي ال يزيد نصف قطر انحنائھ ادة ب راوح ع م (يت ى إ ٠٫١م م)، ٠٫٠٥ل م

ة قا ا حاف از قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم ولھ ة تفصل الغ ة النفاث ة داخل الفوھ طع
  .ينءلى جزإالمتدفق عبر الفوھة 

 أنابيب الفصل الدوامي ٢-٥-٥

  ً ا دة خصيص ا مصممة أو مع ب بمجمعاتھ ي أنابي كل أو  ھ طوانية الش ب اس ي أنابي دوامي. وھ للفصل ال
وم أ د اليوراني ذه مستدقة الطرف، مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوري ة بھ و مطلي

ا  ٤سم و ٠٫٥المواد، يتراوح قطرھا بين  ى إسم، وال تزيد نسبة طولھ ا عل ى قطرھ دخل  ١:٢٠ل ا م ولھ
  .حدى نھايتيھا أو كلتيھماإمماس أو أكثر. ويجوز أن تجھز األنابيب بملحقات على شكل فوھات نفاثة في 

 يضاحيةإملحوظة  

ً نبوب الفصل الدوامي ماسألى إيدخل غاز التغذية   ة، أو في عدة إ ا ر دوارات دوامي ايتين أو عب حدى النھ
 .مواضع مماسة على طول محيط األنبوب

 الضاغطات ونفاخات الغاز  ٣-٥-٥

الطرد المركزي أو   ذة ب ة أو ناب ة إھي ضاغطات محوري ة، أو نفاخات غازإزاحي مصنوعة من  ،يجابي
زيج مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو م درة امتصاص لم واد، بق طلية بھذه الم

ين في  من سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (الھيدروجين أو الھليوم) ال تقل رين مكعب عن مت
 .الدقيقة

 يضاحيةإملحوظة  

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



 

١٧ 

 ود الدوارسدادات العم  ٤-٥-٥

  ً ا دة خصيص ممة أو مع دوار مص ود ال دادات للعم ي س ريف ھ يالت تص ة وتوص يالت تغذي ، بتوص
از بمحركات إللسدادات، من أجل  غالق العمود الذي يوصل األعمدة الدوارة للضاغطات أو نفاخات الغ

ى الخارج، أو تسرب اإالتشغيل، من أجل ضمان عولية السدادات لمنع تسرب غاز المعالجة  واء أو ل لھ
از اإل د إغالق غ ادس فلوري ن س زيج م ة بم از، المليئ ة الغ ة للضاغط أو نفاخ ة الداخلي ل الغرف ى داخ ل

 .اليورانيوم/الغازات الحاملة له

 مبادالت الحرارة للتبريد الغازي  ٥-٥-٥

  ً ة التآكل بسادس ھي مبادالت حرارة مصممة أو معدة خصيصا ى مقاوم ادرة عل واد ق ، مصنوعة من م
 .د اليورانيوم أو مطلية بمثل ھذا الموادفلوري

 أوعية فصل العناصر  ٦-٥-٥

  ً دة خصيصا ة التآكل  ھي أوعية مصممة أو مع ى مقاوم ادرة عل واد ق لفصل العناصر، مصنوعة من م
دوامي أو فوھات  واء أنابيب الفصل ال واد بغرض احت ذه الم بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل ھ

 .الفصل النفاثة

 يضاحيةإحوظة مل 

ا   ى  ٣٠٠يجوز أن تكون ھذه األوعية اسطوانية الشكل يتجاوز قطرھ ا عل د طولھ م ويزي م، أو  ٩٠٠م م
 ً ا ا أفقي أو  يمكن أن تكون أوعية مستطيلة الشكل ذات أبعاد متماثلة، وقد يتم تصميمھا بحيث يمكن تركيبھ

 ً  .رأسيا

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

ً ھي نظ  دة خصيصا ى لمصانع اإل م أو معدات معالجة مصممة أو مع ادرة عل واد ق راء مصنوعة من م ث
 :مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل ھذه المواد وتشتمل على ما يلي

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

از  ب)(  ل الغ تخدم إمحوالت لتحوي اردة) تس ة الصلبة (أو مصائد ب ى الحال د إلل ة سادس فلوري زاح
 ثراء لنقله بعد ذلك بالتسخين؛إلاليورانيوم من عملية ا

ة لى سائل تستخدم إلإمحطات للتصليد أو لتحويل الغاز  (ج)  زاحة سادس فلوريد اليورانيوم من عملي
  لى الصورة السائلة أو الصلبة؛إثراء عن طريق ضغطه وتحويله اإل

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



 

١٨ 

 نظم أنابيب التوصيل  ٨-٥-٥

ھي نظم أنابيب توصيل مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية  
 ً ا دة خصيص ممة أو مع واد، مص ذه الم ل ھ لة  بمث ل السلس وم داخ د اليوراني ادس فلوري ة س لمناول

، حيث 'الثنائي'األيرودينامية التعاقبية. وعادة ما تكون شبكة األنابيب ھذه ذات تصميم يتميز بالتوصيل 
 .تكون كل مرحلة أو مجموعة مراحل موصلة بكل موصل

 النظم والمضخات الفراغية ٩-٥-٥

ً  (أ)  ة، تتكون من  ٥قدرة شفط ال تقل عن ب نظم فراغية مصممة أو معدة خصيصا أمتار مكعبة/دقيق
متنوعات فراغية وموصالت فراغية ومضخات فراغية، ومصممة للعمل في أجواء تحتوي على سادس 

  فلوريد اليورانيوم،

ً  (ب)  ا دة خصيص ة مصممة أو مع د  ومضخات فراغي ادس فلوري ى س وي عل واء تحت ي أج ل ف للعم
ادر واد ق ن م وم، تصنع م ذه اليوراني ل ھ ى بمث وم أو تطل د اليوراني ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ة عل

 .المواد. ويجوز لھذه المضخات أن تستخدم سدادات فلوروكربونية وموائع عمل خاصة

 غالق والتحكم الخاصةصمامات اإل  ١٠-٥-٥

ة اإھي صمامات   ى مقاوم ادرة عل واد ق لتآكل غالق وتحكم منفاخية يدوية أو أوتوماتية، مصنوعة من م
راوح قطر الصمام من  واد، يت ذه الم ل ھ ة بمث وم أو مطلي ـى إ ٤٠بسادس فلوريد اليوراني م،  ١٥٠٠لـ م

 ً   .األيرودينامي ثراءضافية لمصانع اإلإللتركيبھا في النظم الرئيسية وا وھي مصممة أو معدة خصيصا

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

ً  ھي  ادرة علمطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب مصممة أو معدة خصيصا ات ـذ عينـى أخـ، ق
رة' ة أو  'مباش ن التغذي واتج'م ات'أو  'الن وم  'المخلف د اليوراني ادس فلوري ة لس اري الغازي ن المج م

 :وتتميز بجميع الخواص التالية

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

 ة مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بھاتين المادتين أو مطلية بالنيكل؛مصادر أيوني -٢ 

 لكتروني؛مصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

 .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري -٤ 

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

  ً دة خصيصا د  ھي نظم معالجة مصممة أو مع ه لفصل سادس فلوري ة ل ازات الحامل وم عن الغ اليوراني
  .(الھيدروجين أو الھليوم)



 

١٩ 

 يضاحيةإملحوظة  

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

د مبادالت الحرارة بالتبريد وأجھزة فصل في  (أ)  ى العمل عن ادرة عل درجات الحرارة المنخفضة ق
 درجة مئوية تحت الصفر أو دونھا، ١٢٠لى إدرجات حرارة تصل 

رارة تصل  (ب)  د درجات ح ل عن ى العم ادرة عل د ق دات تبري ى إأو وح ة تحت  ١٢٠ل ة مئوي درج
 الصفر أو دونھا،

د أو فوھات الفصل النفاثة أو وحدات أنابيب الفصل الدوامي المست (ج)  خدمة في فصل سادس فلوري
 اليورانيوم عن الغازات الحاملة له،

ى إأو المصائد الباردة لسادس فلوريد اليورانيوم القادرة على العمل عند درجات حرارة تصل  (د)  ل
  .درجة مئوية تحت الصفر أو دونھا ٢٠

٦-٥  ً ا دة خصيص ممة أو المع ات المص دات والمكون نظم والمع انع  ال ي مص تخدامھا ف ادل اإلالس راء بالتب ث
 الكيميائي أو التبادل األيوني

 ملحوظة تمھيدية 

وم   ائر اليوراني ين نظ ة ب ي الكتل يطة ف ات البس ؤدي االختالف ات إت ي توازن ة ف رات طفيف دوث تغي ى ح ل
ا:  ان ھم د استحدثت بنجاح عمليت ة أساس لفصل النظائر. وق ة يمكن أن تكون بمثاب التفاعالت الكيميائي

  .ائي بين السوائل، والتبادل األيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلةالتبادل الكيمي

ر   ين أطوار السوائل غي اكس ب اه المع ففي عملية التبادل الكيميائي بين السوائل، يجري اتصال في االتج
ألف الطور القابلة لالمتزاج (المائية والعضوية) إل اقبي آلالف من مراحل الفصل. ويت ر التع حداث األث

ادة المائي م ن كلوريد اليورانيوم في محلول حامض الھيدروكلوريك؛ أما الطور العضوي فيتكون من م
استخالص تحتوي على كلوريد اليورانيوم في مذيب عضوي. ويجوز أن تكون الموصالت المستخدمة 

ة) زودة بلوحات منخلي أو  في سلسلة الفصل التعاقبية أعمدة تبادل بين السوائل (مثل األعمدة النبضية الم
د  زال) عن دة واخت ة (أكس زم حدوث تحوالت كيميائي الطرد المركزي. ويل وائل ب ذة للس الموصالت الناب

ات  اء بمتطلب ة من أجل الوف ة. وأحد االھتمامات إنھايتي سلسلة الفصل التعاقبي دفق في كل نھاي ادة ال ع
ذا تستخدم الرئيسية بالنسبة للتصميم يتمثل في تجنب تلوث مجاري المعالجة ببعض األيونا ة. ول ت الفلزي

ة)  وليمرات الفلوروكربوني ك استخدام الب ا في ذل ه (بم ة ب أعمدة وأنابيب مصنوعة من البالستيك ومبطن
  .و/أو مبطنة بالزجاج

زاز/المج في إلن اإأما في عملية التبادل األيوني بين المواد الصلبة والسائلة، ف   ق االمت تم عن طري ثراء ي

وم في  ادلراتينج أو ممتز خاص للتب ول من اليوراني ر محل تم تمري ة. وي األيوني يتميز بسرعة عمل فائق

دة اإل ان حامض الھيدروكلوريك ومواد كيميائية أخرى عبر أعم ى قيع وي عل ي تحت راء االسطوانية الت ث

ام  زات. ونظ ة للممت دفق ضروري إمبطن ادة ال ة، إلع تمرارية العملي ن أجل اس ن م وم م طالق اليوراني



 

٢٠ 

ـج'التدفقات السائلة بحيث يمكن تجميع لى إالممتز  ات'و  'النواتـ ك باستخدام عوامل 'المخلف تم ذل . وي

ا يمكن  ة منفصلة، كم ر خارجي دھا بالكامل في دوائ اد تولي دة يع بة لالختزال/األكس ة مناس ادة إكيميائي ع

ري ذاتھ دة الفصل النظي ل أعم ا داخ دھا جزئي ااتولي اخنة لح زة س ل مرك ود محالي مض . ويقتضي وج

ى  ة التآكل أو تطل ى مقاوم ادرة عل واد خاصة ق الھيدروكلوريك في ھذه العملية أن تصنع المعدات من م

 .بمثل ھذه المواد

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

دة   ة (أي أعم وى الميكانيكي تلزمات للق زودة بمس اكس، م اه المع ين السوائل في االتج ھي أعمدة للتبادل ب

ة)، مصممة أو  ة داخلي دة ذات خالطات توربيني ة، وأعم دة لوحات تبادلي ة، وأعم نبضية بلوحات منخلي

 ً ل إل معدة خصيصا ة التآكل بمحالي ائي. ومن أجل مقاوم ادل الكيمي ة التب وم باستخدام عملي راء اليوراني ث

واد لدا ة من م ا الداخلي دة ومكوناتھ ذه األعم ل مركزة لحامض الھيدروكلوريك، تصنع ھ ة مناسبة (مث ئني

دة يالبوليمرات الفلوروكربونية) أو الزجاج أو تطلى بمثل ھذه المواد. و ي لألعم صمم زمن البقاء المرحل

  .ثانية) ٣٠(ال يزيد على  بحيث يكون قصيراً 

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

الطرد المرك  ذة للسوائل ب ً ھي موصالت ناب دة خصيصا وم باستخدام إل زي مصممة أو مع راء اليوراني ث

ة  عملية التبادل الكيميائي. وتستخدم مثل ھذه الموصالت الدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائي

امض  زة لح ل المرك ل بالمحالي ة التآك ل مقاوم ن أج وار. وم ل األط زي لفص رد المرك وة الط م ق ث

بطن الھيدروكلوريك، تصنع الموصالت من  ة) أو ت وليمرات الفلوروكربوني ل الب مواد لدائنية مناسبة (مث

الطرد المركزي أن يكون  ىعاريبھا أو بالزجاج. و ذة ب في تصميم زمن البقاء المرحلي للموصالت الناب

 .ثانية) ٣٠(ال يتجاوز  قصيراً 

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

ً إھي خاليا اختزال  (أ)  افؤ  لكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصا الختزال اليورانيوم من حالة تك

ا إللى أخرى بالنسبة إ واد الخالي ائي. ويجب أن تكون م ادل الكيمي ة التب وم باستخدام عملي راء اليوراني ث

  .المالمسة لمحاليل المعالجة قادرة على مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الھيدروكلوريك

 يضاحيةإحوظة مل 

ع   ة أن تمن ا الكاثودي وم إيراعى في تصميم حجيرة الخالي ادة أكسدة اليوراني ى. إع افؤ األعل ة التك ى حال ل

يم مكون  وحتى يمكن االحتفاظ باليورانيوم في الحجيرة الكاثودية، يجوز أن تزود الخلية بغشاء حاجز كت

 .مناسب كالجرافيتصلب ل من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات. ويتألف الكاثود من موص

ً  (ب)  ة إل ھي نظم مصممة أو معدة خصيصا لة التعاقبي اتج السلس ة ن ومفي نھاي خراج اليوراني
٤+

من  

 .لكتروكيميائيإلالمجرى العضوي، وضبط التركيز الحمضي وتغذية خاليا االختزال ا



 

٢١ 

 يضاحيةإملحوظة  

ة اليورانيومزاحإتتألف ھذه النظم من معدات استخالص للمذيبات من أجل  
٤+

ى إمن المجرى العضوي   ل
دروجين في  ات الھي ز أيون ة نسبة تركي محلول مائي، ومعدات تبخير و/أو معدات أخرى لضبط ومراقب

ة  ل التغذي رى لنق زة أخ خات أو أجھ ول، ومض زال اإلإالمحل ا االخت ى خالي ن ل ائي. وم لكتروكيمي
ي التصميم تج ا ف ي يجب مراعاتھ ية الت ارات الرئيس ات االعتب بعض األيون ائي ب وث المجرى الم نب تل

دات مصنوعة  الفلزية. وعلى ذلك يتم بناء النظام، بالنسبة لألجزاء المالمسة لمجرى المعالجة، من مع
ولي  لفون الب ل، وس ات البوليفيني ون، وكبريت ر، إمن مواد مناسبة (مثل الزجاج وبوليمرات الفلوروكرب يث

ّ والجرافيت المش  .طاة بطبقة منھارب بالراتينج) أو مغـ

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

  ً ا دة خصيص م مصممة أو مع اء الخاصة إل ھي نظ الي النق وم الع د اليوراني ة بكلوري ل التغذي اج محالي نت
  .بمصانع فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي

 يضاحيةإملحوظة  

ا ذابة واستخالإلتتكون ھذه النظم من معدات ل  ص المذيبات و/أو التبادل األيوني ألغراض التنقية، وخالي
تحليل كھربائي الختزال اليورانيوم
٦+

أو اليورانيوم 
٤+

لى اليورانيومإ 
٣+

. وتنتج ھذه النظم محاليل كلوريد 
د، إاليورانيوم التي ال تحتوي  روم، والحدي ل الك ة مث ال على بضعة أجزاء في المليون من الشوائب الفلزي

واد والفانا ا. والم ى منھ افؤ األعل ددة التك ديوم، والموليبدنوم، والكاتيونات األخرى الثنائية التكافؤ أو المتع
وم المستخدمة في بناء أجزاء من النظام الذي يعالج اليوراني

٣+
وليمرات   اء تشمل الزجاج أو ب الي النق الع

دائن بطن بل ت الم ل، أو الجرافي ات البوليفيني ون، أو كبريت ولي  الفلوروكرب لفون الب ر المشإس ّ يث رب ـ
 .بالراتينج

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

  ً لى سلسلة فصل إعادته إبغرض  +٤لى يورانيومإ +٣ألكسدة اليورانيوم ھي نظم مصممة أو معدة خصيصا
 .ثراء بالتبادل الكيميائيإلنظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية ا

 يضاحيةإملحوظة  

  :يجوز أن تشمل ھذه النظم معدات مثل 

ري، واستخالص  (أ)  دات الفصل النظي ائي من مع دفق الم ور واألكسجين بال معدات لتوصيل الكل
اليورانيوم
٤+

واتج الخاصة   ة الن الناتج في المجرى العضوي الذي أزيل منه عند عودته من نھاي
 بالسلسلة التعاقبية،

امض الھي (ب)  ن ح اء ع ل الم دات لفص ن مع ى يمك ادة إدروكلوريك حت امض إع اء وح ال الم دخ
 .لى العملية في المواقع المالئمةإالھيدروكلوريك المركز 



 

٢٢ 

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

  ً دة خصيصا وني مصممة أو مع ادل األي راء اليورإل ھي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتب وم ث اني
رة، و/أو الھياكل  امية ذات الشبكات الكبي ك الراتينجات المس ا في ذل باستخدام عملية التبادل األيوني، بم
ى سطح ھيكل داعم  ة عل الرقيقة األغشية التي تنحصر فيھا مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبق

ك ا ا في ذل ـاف. وال مسامي خامل، والھياكل المركبة األخرى بأي شكل مناسب، بم ـات أو األليـ لجسيمـ
ى  ذه عل وني ھ ادل األي ً  ٠٫٢يزيد قطر راتينجات/ممتزات التب ا ادرة كيميائي م، ويجب أن تكون ق ى  م عل

دة  ا في أعم ل عدم تحللھ ة تكف وة مادي دروكلوريك المركز وأن تكون ذات ق مقاومة محاليل حامض الھي
 ً داً لبلوغ ح التبادل. والراتينجات/الممتزات مصممة خصيصا ة سريعة ج وم  رك ادل نظائر اليوراني في تب

راوح  ثوانٍ  ١٠(معدل التبادل ال يزيد على  ى العمل في درجة حرارة تت ادرة عل في نصف الوقت)، وق
  .درجة مئوية ٢٠٠لى إ ١٠٠من 

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

ى   ا عل د قطرھ كل يزي طوانية الش دة اس ي أعم وا ١٠٠٠ھ م الحت ة م ان المبطن م القيع ء ودع
 ً دة خصيصا وني، مصممة أو مع ادل األي ـة إل لراتينجات/ممتزات التب ـدام عمليـ ـوم باستخـ راء اليورانيـ ث

ى  ادرة عل ة) ق التبادل األيوني. وھذه األعمدة مصنوعة من مواد (مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربوني
دروكلوريك  ى مقاومة التآكل بمحاليل حامض الھي ادرة عل واد، وتكون ق ذه الم ل ھ ة بمث المركز أو مطلي

ن  راوح م رارة تت ة ح ي درج ل ف ى إ ١٠٠العم اوز  ٢٠٠ل تويات ضغط تتج ة، وبمس ة مئوي  ٠٫٧درج
  .رطل/بوصة مربعة) ١٠٢ميجاباسكال (

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

ً لكتروكيميائي إنظم اختزال كيميائي أو  (أ)  د عامل (عوامل) إل مصممة أو معدة خصيصا عادة تولي
  ثراء اليورانيوم بالتبادل األيوني.إلاالختزال الكيميائي المستخدم في السالسل التعاقبية 

ً إونظم أكسدة كيميائية أو  (ب)  عادة توليد عامل (عوامل) إل لكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصا
 .ثراء اليورانيوم بالتبادل األيونيسالسل التعاقبية إلاألكسدة الكيميائية المستخدم في ال

 يضاحيةإملحوظة  

انيوميجوز في عملية اإل  افؤ (التيت ي التك ثراء بالتبادل األيوني أن يستخدم التيتانيوم الثالث
٣+

ى سبيل  )، عل
انيوم د التيت زال تولي ام االخت د نظ ة يعي ذه الحال ي ھ زال، وف اتيون اخت اره ك ال، باعتب المث
٣+

ق ع  ن طري
اختــزال التيتانيوم
٤+. 

كما يمكن في ھذه العملية استخدام الحديد الثالثي التكافؤ (الحديد 
٣+

د نظام  ) كمؤكسد، وفي ھذه الحالة يعي
األكسدة توليد الحديد
٣+

عن طريق أكسدة الحديد 
٢+. 

٧-٥  ً   اء بطريقة الليزرثرإلالستخدامھا في مصانع ا النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

ات ا  ة لعملي نظم الحالي درج ال يط إلتن ا وس ون فيھ ي يك نظم الت ا: ال ين وھم ي فئت زر ف تخدام اللي راء باس ث
وم.  ة ھو بخار مركب يوراني ا وسيط العملي ي يكون فيھ نظم الت ذري، وال العملية ھو بخار اليورانيوم ال



 

٢٣ 

ـفصل نظائر الليزر بالبخ -ت ما يلي: الفئة األولى وتشمل الرموز الشائعة لمثل ھذه العمليا ـذري ــار الـ ـ
)AVLIS أوSILVA  ة ة الثاني ي ( -)؛ الفئ الليزر الجزيئ ري ب ) والتفاعل MOLISأوMLIS الفصل النظي

ري ( ات CRISLAالكيميائي عن طريق تنشيط الليزر االنتقائي النظي دات والمكون نظم والمع ). وتشمل ال
أيين الضوئي إنع المستخدمة في مصا وم (للت ز اليوراني ة ببخار فل زة للتغذي ي: (أ) أجھ ا يل زر م ثراء اللي

ي)؛ ـط الكيميائـي أو التنشيـك الضوئـوم (للتفكيـب اليورانيـار مركـة ببخـزة للتغذيـي) أو أجھـاالنتقائ
ـل  ـج'(ب) أجھزة لجمع فلز اليورانيــوم المثرى والمستنفــد في شكــ ا'و 'نواتـ ة  'تمخلف بالنسبة للفئ
واتج'األولى، وأجھزة لجمع المركبات المفصولة أو المتفاعلة في شكل  واد البسيطة في شك 'ن ـوالم ل ــ

 واعـــائي ألنــاالنتق ثـــــــل الحـــن أجــــزر مـــة بالليــبالنسبة للفئة الثانية؛ (ج) نظم معالج 'مخلفات'
اس طيف ؛ (د) ومعدات لتحضير التغ٢٣٥-اليورانيوم  ة قي د عملي د يقتضي تعق واتج. وق ل الن ذية وتحوي

  .دراج أي من تكنولوجيات الليزر المتاحةإذرات اليورانيوم ومركباته 

 يضاحيةإملحوظة  

االً   زء اتص ذا الج ي ھ ردھا ف رد س ي ي ردات الت ن المف د م ل العدي راً  يتص ز  مباش ائل فل ار أو س ببخ
ي تتك ة الت ازات المعالج وم، أو بغ از اليوراني ذا الغ ن ھ زيج م وم أو م د اليوراني ادس فلوري ن س ون م

وم بالكامل من  د اليوراني وم أو سادس فلوري ع األسطح المالمسة لليوراني وغازات أخرى. وتصنع جمي
ردات اإل ق بمف واد. وألغراض الجزء المتعل ذه الم ل ھ راء مواد قادرة على مقاومة التآكل أو تطلى بمث ث

بائك المعتمدة على الليزر، تشمل  وم أو س ز اليوراني ائل فل ة التآكل ببخار أو س المواد القادرة على مقاوم
د اليورانيوم الجرافيت المطلي باإل ة التآكل بسادس فلوري يتريوم والتنتالوم؛ أما المواد القادرة على مقاوم

وم، و بائك األلوميني وم، وس ل للصدأ، واأللوميني ر القاب النيكل أو اليورانيوم فتشمل النحاس، والصلب غي
ل عن  بة ال تق ى نس وي عل ي تحت بائك الت ورة ٦٠الس ة المفل وليمرات الھيدروكربوني ل، والب % من النيك

  .فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم

 )AVLISنظم تبخير اليورانيوم ( ١-٧-٥

  ً ة  نظم مصممة أو معدة خصيصا درة عالي ى ق وي عل زع التبخير اليورانيوم، تحت ات أو مسح إللن لكترون
 .كيلوواط/سم ٢٫٥لكترونية بقدرة موجھة ال تقل عن مخانق األشعة اإل

 )AVLISنظم مناولة فلزات اليورانيوم السائلة ( ٢-٧-٥

  ً ات  نظم مناولة فلزات سائلة مصممة أو معدة خصيصا بائكه، تتكون من بوتق لليورانيوم المصھور أو س
 .ومعدات التبريد الخاصة بھا

 يضاحيةإملحوظة  

ادرة   واد ق تصنع البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصھور أو سبائكه من م
على مقاومة التآكل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل ھذه المواد. وتشمل المواد المناسبة التنتالوم، 

  .اسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منھايتريوم، والجرافيت المطلي بأكوالجرافيت المطلي باإل



 

٢٤ 

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

ات   واتج'ھي مجمع ات'و 'ن ً  'مخلف دة خصيصا ائل أو  مصممة أو مع ي الشكل الس وم ف ز اليوراني لفل

  .الصلب

 يضاحيةإملحوظة  

رار  ة الح ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ات م ذه المجمع ات ھ نع مكون ز تص ائل فل ار أو س ل ببخ ة والتآك

واد، ويجوز أن تشمل اليورانيوم (مثل الجرافيت المطلي باإل ذه الم ل ھ ى بمث الوم) أو تطل يتريوم أو التنت

وازم، و مامات، ول ب، وص ب'أنابي ة 'ميازي ع خاص واح تجمي رارة وأل ادالت ح يم، ومب زة تلق ، وأجھ

 .لك من األساليبلكتروستاتي أو غير ذإلبأساليب الفصل المغنطيسي أو ا

 ) AVLISحاويات نماذج أجھزة الفصل ( ٤-٧-٥

  ً وم  ھي أوعية اسطوانية أو مستطيلة الشكل مصممة أو معدة خصيصا ز اليوراني الحتواء مصدر بخار فل

  .'المخلفات'و 'النواتج'لكترونية، ومجمعات إلومخنق األشعة ا

 يضاحيةإملحوظة  

ذ  ر من المناف اه، وصمامات ألشعة  ھذه الحاويات بھا عدد واف اء والمي ة بالكھرب أجھزة التغذي الخاصة ب

ا  وفر بھ ا تت ا. كم زة ومراقبتھ زة لتشخيص أعطال األجھ غ، وأجھ زر، وتوصيالت لمضخات التفري اللي

 .تاحة تجديد المكونات الداخليةإغالق من أجل وسائل للفتح واإل

 )MLISالفوھات النفاثة للتمدد فوق الصوتي (  ٥-٧-٥

ً ھي فوھ  وم  ات نفاثة للتمدد فوق الصوتي مصممة أو معدة خصيصا د اليوراني د مزيج سادس فلوري لتبري

 .كلفين أو أدنى، وھي قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم ١٥٠لى إوالغازات الحاملة له 

 )MLISمجمعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم ( ٦-٧-٥

ً ھي مجمعات مصممة أو معدة خصي  ألف من  صا وم، وتت للنواتج الصلبة الخاصة بخامس فلوريد اليوراني

ذي  ة التآكل في الوسط ال ى مقاوم ادرة عل ا، ق ة منھ ة، أو توليف مجمعات مرشحية أو صدمية أو حلزوني

 .يحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم/سادس فلوريد اليورانيوم

 )MLISلة له (ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحام ٧-٧-٥

  ً له، ومصممة  لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة ھي ضاغطات مصممة أو معدة خصيصا

ا  نع مكوناتھ وم. وتص د اليوراني ادس فلوري ى س وي عل ذي يحت ط ال ي الوس ل ف ل األج غيل الطوي للتش

ذه المالمسة لغاز المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد الي ل ھ ورانيوم أو تطلى بمث

 .المواد



 

٢٥ 

 )MLISسدادات العمود الدوار ( ٨-٧-٥

  ً ا دة خصيص ممة أو المع دوار المص ود ال دادات العم ي س ريف  ھ يالت تص ة وتوص يالت تغذي بتوص
دوارة للضاغطات بمحركات التشغيل لضمان إللسدادات من أجل  دة ال غالق العمود الذي يوصل األعم

ع تسر واء إب غاز المعالجة عولية السدادات ومن ع تسرب الھ ى الخارج أو من ى أو غاز السدادات إل ل
 .الغرفة الداخلية للضاغط الملئ بسادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له

 )MLISنظم الفلورة ( ٩-٧-٥

  ً دة خصيصا وم (الصلب)  ھي نظم مصممة أو مع د اليوراني ورة خامس فلوري ى لفل سادس للحصول عل
  .)يورانيوم (الغازفلوريد الي

 يضاحيةإملحوظة  

ادس   ى س ه للحصول عل تم جمع ذي ي وم ال د اليوراني امس فلوري ورة مسحوق خ نظم مصممة لفل ذه ال ھ
ة  ه كتغذي واتج، أو لنقل ات للن ه في حاوي م جمع وم ومن ث ى وحداتإفلوريد اليوراني د من   MLISل للمزي

نھج، اإل ورةإثراء. ويجوز، في أحد ال تم التفاعل  جراء تفاعل الفل ري بحيث ي داخل نظام الفصل النظي
واتج'واالستعادة مباشرة خارج مجمعات  ن، في نھج آخر، سحب/نقل مسحوق خامس 'الن ا يمك . كم

ات  ن مجمع وم م د اليوراني واتج'فلوري ائع، أو إ 'الن اع م ل مفاعل ذي ق اء مناسب للتفاعل (مث ى وع ل
ور مفاعل حلزوني، أو برج متوھج بغرض الفلورة. وتس ل الفل دات لخزن ونق تخدم في كال النھجين مع

 .(أو غيره من عوامل الفلورة المناسبة) ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله

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

ات إديھا لمصممة أو معدة خصيصاً وھي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية األقطاب   مكانية ألخذ عين
وم 'المخلفات'أو  'النواتج' ة أوـن التغذيـم 'مباشرة' د اليوراني ة لسادس فلوري ، من المجاري الغازي

 :وتتميز بالخصائص التالية جميعھا

 ؛٣٢٠تحليل وحدة لكتلة تزيد على  -١ 

 يكل؛مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بھما أو مطلية بالن -٢ 

 لكتروني؛مصادر تأيين بالرجم اإل -٣ 

  .نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري -٤ 

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

  ً ى لمحطات اإل ھي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصا ادرة عل واد ق ثراء، مصنوعة من م
 :مطلية بمثل ھذه المواد، وتشمل ما يلي مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو

ً  (أ)  ا د، أو نظم ة، أو مواق ات تغذي وم  محّمي د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري تخدم ف ة إتس ى عملي ل
 ثراء؛إلا



 

٢٦ 

ة  (ب)  ة الغازي ي سحب سادس إمحوالت من الحال تخدم ف اردة) تس ة الصلبة (أو مصائد ب ى الحال ل
   قله بعد ذلك عند تسخينه؛ثراء لنفلوريد اليورانيوم من عملية اإل

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

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

 )MLISيد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (نظم فصل سادس فلور ١٢-٧-٥

  ً دة خصيصا ه.  ھي نظم معالجة مصممة أو مع ة ل ازات الحامل وم من الغ د اليوراني لفصل سادس فلوري
 .ويمكن أن تكون الغازات الحاملة ھي النتروجين أو األرجون أو غازات أخرى

 يضاحيةإملحوظة  

 :يجوز أن تشمل ھذه النظم معدات مثل 

اد (أ)  ات مب ل درج ى تحم ادرة عل رارة منخفضة ق ات ح د درج ل عن رارة أو فواصل تعم الت ح
 درجة مئوية تحت الصفر أو دونھا، ١٢٠لى إحرارة تصل 

ى تحمل درجات حرارة تصل  (ب)  ادرة عل أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة ق
 درجة مئوية تحت الصفر أو دونھا، ١٢٠لى إ

اردة ل (ج)  رارة تصل أو مصائد ب ل درجات ح ى تحم ادرة عل وم ق د اليوراني ادس فلوري ى إس  ٢٠ل
  .درجة مئوية تحت الصفر أو دونھا

 )CRISLA و MLIS و AVLISنظم الليزر ( ١٣-٧-٥

  ً   .لفصل نظائر اليورانيوم ھي ليزرات أو نظم ليزرية مصممة أو معدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

زر الخاص بعمل  ا يتكون نظام اللي ةعادة م زر بخار النحاس  AVLIS ي ا: لي زر وھم وعين من اللي من ن
ي زر المستخدم ف ون أو  MLIS والليزر الصبغي. أما نظام اللي يد الكرب اني أكس زر ث ادة من لي فيتكون ع

زر أو نظم إليزر  كزيمر وخلية ضوئية متعددة الطرق ذات مرايا دوارة في نھايتيھا. وتقتضي أشعة اللي
  .تا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف ألغراض التشغيل لفترات زمنية ممتدةالليزر المستخدمة في كل

٨-٥  ً ا دة خصيص ممة أو المع ات المص دات والمكون نظم والمع انع اإل ال ي مص تخدامھا ف ل الس راء بالفص ث
 البالزمي

 ملحوظة تمھيدية 

ائ  ر مجال كھرب وم عب ة في عملية الفصل البالزمي، تمر بالزما أيونات اليوراني ى ذبذب تم ضبطه عل ي ي
ـوم وني لليورانيـ رنين األي داراتھا  ٢٣٥-ال ر م زداد قط يلي وي و تفض ى نح ة عل توعب الطاق ث تس بحي
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اليورانيوماللولبية. ويتم اصطياد األيونات ذات الممرات الكبيرة األقطار إل رى ب اتج مث ا ٢٣٥-يجاد ن . أم
غ ذات مجال البالزما، التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم،  رة تفري ا في حجي فيجري احتواؤھ

ية  ة الرئيس نظم التكنولوجي مل ال ائق التوصيل. وتش يس ف تخدام مغنط تج باس درة ين الي الق ي ع مغنطيس
ائق التوصيل، ونظم  زود بمغنطيس ف از الفصل الم وذج جھ وم، ونم ا اليوراني د بالزم للعملية نظام تولي

 .'اتالمخلف'و 'النواتج'سحب الفلزات بغرض جمع 

 مصادر وھوائيات القدرة الدقيقة الموجات ١-٨-٥

  ً ات، إل ھي مصادر وھوائيات القدرة الدقيقة الموجات، المصممة أو المعدة خصيصا نتاج أو تعجيل األيون
ى  ٣٠وتتميز بالخصائص التالية: ذبذبة تزيد على  وواط  ٥٠جيجاھرتز، ومتوسط ناتج قدرة يزيد عل كيل

 .نتاج األيوناتإل

 ملفات الحث األيوني ٢-٨-٥

  ً ا دة خصيص ممة أو مع لكية مص ذبات الس وني ذات ذب ث أي ات ح ي ملف ـى  ھ د علـ رددات تزي  ١٠٠لت
  .كيلوواط ٤٠مكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على إكيلوھرتز ولديھا 

 نظم توليد بالزما اليورانيوم ٣-٨-٥

  ً زة لتوليد بالزما اليورانيوم، ي ھي نظم مصممة أو معدة خصيصا طالق أشعة إمكن أن تنطوي على أجھ
  .كيلوواط/سم ٢٫٥لكترونية للنزع أو المسح بقدرة موجھة تزيد على إ

 نظم مناولة فلز اليورانيوم السائل ٤-٨-٥

  ً لليورانيوم المصھور أو سبائكه، وتتكون من  ھي نظم لمناولة الفلزات السائلة مصممة أو معدة خصيصا
  .ة لھابوتقات ومعدات التبريد الالزم

 يضاحيةإملحوظة  

ادرة   واد ق تصنع البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصھور أو سبائكه من م
بة  واد المناس مل الم واد. وتش ذه الم ل ھ ى بمث و مناسب، أو تطل ى نح رارة عل ل والح ة التآك ى مقاوم عل

 .لمطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منھايتريوم، والجرافيت االتنتالوم والجرافيت المطلي باإل

 فلز اليورانيوم 'مخلفات'و 'نواتج'مجمعات  ٥-٨-٥

ات   ي مجمع واتج'ھ ات'و 'ن ً  'مخلف ا دة خصيص ممة أو مع لب.  مص كله الص ي ش وم ف ز اليوراني لفل
وم، مث ز اليوراني ار فل ل ببخ رارة والتآك ة الح ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ات م ذه المجمع نع ھ ل وتص

  .يتريوم أو التنتالوم أو تطلى بمثل ھذه الموادإلالجرافيت المطلي با

 أوعية نماذج أجھزة الفصل ٦-٨-٥

  ً ا دة خصيص ممة أو مع طوانية مص ة اس ي أوعي انع اإل ھ ي مص تخدامھا ف ي الس راء بالفصل البالزم ث
ـرددات الال ـل التــ ـات بغرض احتواء مصدر بالزمـا اليورانيــــوم، وملـــف توصيـــ ـة، ومجمعــ سلكيــ

 .'المخلفات'و 'النواتـــج'
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 يضاحيةإملحوظة  

ة، وتوصيالت لمضخات االنتشار،   ة الكھربائي ذ لفتحات التغذي ھذه األوعية مزودة بعدد وافر من المناف
تح واإل ا وسائل للف وفر بھ ا تت د إغالق من أجل ونظم لتشخيص ومراقبة أعطال األجھزة. كم تاحة تجدي

  .داخلية، وھي مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأالمكونات ال

٩-٥  ً ا دة خصيص ممة أو المع ات المص دات والمكون نظم والمع ات اإل ال ي محط تخدامھا ف راء الس ث
 الكھرمغنطيسي

 ملحوظة تمھيدية 

ريق تأيين مادة تغذية ملحية يتم في المعالجة الكھرمغنطيسية تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتجة عن ط 
ا  رابع( ة بتوجيھھ ى النظائر المختلف ؤثر عل ر مجال مغنطيسي ي ا عب كلوريد اليورانيوم عادة) وتمريرھ
ي: مجال إ ا يل از الفصل الكھرمغنطيسي للنظائر م لى مسارات مختلفة. وتشمل المكونات الرئيسية لجھ

ة، ومصد ً  راً مغنطيسي لتحويل/فصل النظائر باألشعة األيوني ا ً  أيوني ا ه، ونظام ل الخاص ب  بنظام التعجي
ام ــة، ونظــدرة المغنطيسيـمداد بالقضافية للمعالجة نظام اإلإللتجميع األيونات المفصولة. وتشمل النظم ا

ة الموسعة  اتــــدر األيونـــمداد مصإ ة الكيميائي غ، ونظم المناول ة، ونظام التفري ة عالي درة ذات فلطي بق
  .عادة تدوير المكوناتإتج وتنظيف/الستعادة النوا

 أجھزة فصل النظائر الكھرمغنطيسية ١-٩-٥

  ً داتھا  ھي أجھزة كھرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدة خصيصا وم، ومع لفصل نظائر اليوراني
 :ومكوناتھا، وتشمل ما يلي

 المصادر األيونية (أ) 

ً  ھي مصادر مفردة أو متعددة أليونات اليورانيوم مصممة    ، تتكون من مصدر أو معدة خصيصا
ـذي  ت، أو الصلب الــ ل الجرافي للبخار، ومؤين، ومعجل أشعة، وھي مبنية من مواد مناسبة مث

ار  وفير تي ة لت ديھا قابلي ل عن إال يصدأ، أو النحاس، ول ة ال يق الي لألشعة األيوني ي  ٥٠جم مل
 .أمبير

 المجمعات األيونية (ب) 

ً  ھي لوحات مجمعية مكونة من    دة خصيصا ع أشعة  شقين أو أكثر وجيوب مصممة أو مع لتجمي
ر  ل الجرافيت أو الصلب غي واد مناسبة مث ة من م تنفد، ومبني أيونات اليورانيوم المثرى والمس

 .القابل للصدأ

 أوعية التفريغ (ج) 

    ً ألجھزة فصل اليورانيوم الكھرمغنطيسية، مبنية من  ھي أوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصا
د ـاد غير مغنطيسية مناسبة، مثل الصلب غير القابل للصدأ، ومصممة للتشغيل بضغط ال يزيمو
  .باسكال ٠٫١ى ـــعل
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  يضاحيةإملحوظة    

    ً ردة  ھذه األوعية مصممة خصيصا ات المب ع والمبطن الحتواء المصادر األيونية ولوحات التجمي
ات غالق إلتح واإلمكانية للفإبالماء، وتتوفر بھا توصيالت مضخات االنتشار و ذه المكون زالة ھ

  .عادة تركيبھاإو

 أجزاء األقطاب المغنطيسية (د) 

    ً لألقطاب المغنطيسية يزيد قطرھا على مترين تستخدم في  ھي أجزاء مصممة أو معدة خصيصا
ل  ي نق ية وف ائر الكھرمغنطيس زة فصل النظ ت داخل أجھ ال مغنطيسي ثاب ى مج المحافظة عل

  .أجھزة الفصل المجاورة المجال المغنطيسي بين

  مدادات القدرة العالية الفلطيةإ ٢-٩-٥

ً إھي   ا دة خصيص ة مصممة أو مع ة الفلطي دادات عالي ة  م ز بالخصائص التالي ة، وتتمي للمصادر األيوني
ل عن  ة خرج ال تق ة للتشغيل المستمر، وفلطي ل عن  ٢٠ ٠٠٠جميعھا: قابلي ار خرج ال يق ط، وتي  ١فل

  .ساعات ٨% على مدى فترة زمنية طولھا ٠٫٠١بنسبة أفضل من  أمبير، وتنظيم فلطية

 مدادات القدرة المغنطيسيةإ ٣-٩-٥

ً إھي   دة خصيصا ة مصممة أو مع ز بالخصائص مدادات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالي ، وتتمي
ل عن أمبير على نحو مستمر بفلطية ال ٥٠٠نتاج خرج تيار ال يقل عن إلالتالية جميعھا: قابلية   ١٠٠ تق

  .ساعات ٨ % على مدى فترة طولھا٠٫٠١فلط وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أفضل من 

دة إمصانع  -٦ دات المصممة أو المع ديوتيريوم والمع ات ال ديوتيريوم ومركب ل وال اء الثقي اج الم نت
 ً  لھا خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

اإيمكن   د أن ھن ات متنوعة. بي ل بعملي اء الثقي اج الم ة: نت ة التجاري دواھما من الناحي ا ج ين أثبتت ك عمليت
 .عملية تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين (عملية ذوبان الغاز)، وعملية تبادل النشادر والھيدروجين

لة   دروجين داخل سلس د الھي وتقوم العملية األولى على تبادل الھيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتي
ارداً أبراج يجري تشغيلھا ب ى ب ا يكون الجزء األعل ً  ينم اخنا اء والجزء األسفل س دفق الم ى أسفل إ. ويت ل

لة من إاألبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الھيدروجين من أسفل األبراج  ا. وتستخدم سلس ى أعالھ ل
حرارة لى الماء حيث تكون درجات الإالصواني المثقبة لتيسير اختالط الغاز والماء. وينتقل الديوتيريوم 

رى إمنخفضة، و اء المث از أو الم زاح الغ ة. وي لى كبريتيد الھيدروجين حيث تكون درجات الحرارة عالي
ة  ارد، وتتكرر العملي اء الجزء الساخن والجزء الب بالديوتيريوم من أبراج المرحلة األولى عند نقطة التق

ة ٣٠لى إفي أبراج المرحلة التالية. والماء المثرى بالديوتيريوم بنسبة تصل  اج المرحل ل نت ذي يمث %، ال
ر إلإاألخيرة، يرسل  اعالت لى وحدة تقطي ل صالح للمف اء ثقي اج م يد الديوتيري -نت ـأي أكس ـوم بنسبـ ة ـــ

٩٩٫٧٥.% 
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ق   ب عن طري از التركي ن غ ديوتيريوم م تخرج ال يمكن أن تس دروجين ف ادر والھي ادل النش ة تب ا عملي أم
م التماس مع النشادر السائل في وجود م ادل ث راج التب ى محول إادة حفازة. ويدخل غاز التركيب في أب ل

ائل من الجزء إنشادر. ويتدفق الغاز داخل األبراج من الجزء األسفل  لى األعلى بينما يتدفق النشادر الس
لى األسفل. ويجري انتزاع الديوتيريوم من الھيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في النشادر. إاألعلى 

از في محول النشادر في الجزء ثم يتدفق  دفق الغ ا يت رج بينم النشادر في مكسر النشادر في أسفل الب
ق إضافي في المراحل التالية، ويتم إثراء إاألعلى. وتتم عملية  اعالت عن طري نتاج ماء ثقيل صالح للمف

اج إمصنع  لى جانبإالتقطير النھائي. ويمكن توفير غاز التركيب الالزم في مصنع نشادر يمكن بناؤه  نت
ادر  ادل النش ة تب ي عملي تخدم ف ن أن يس ا يمك دروجين. كم ادر والھي ادل النش ق تب ل عن طري اء الثقي الم

 .والھيدروجين الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم

د إوالعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع   اء وكبريتي ادل الم نتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تب
جين، أو عن طريق عملية تبادل النشادر والھيدروجين، ھي أصناف مشتركة في عدة قطاعات الھيدرو

من الصناعات الكيميائية والنفطية. وينطبق ھذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة التي تستخدم عملية 
رة". وتتطل اح "بصورة متيس ذه األصناف مت ل من ھ ن القلي دروجين. ولك د الھي اء وكبريتي ادل الم ب تب

 ن مناولة كميات كبيرة منــة تبادل النشادر والھيدروجيــة تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين وعمليــعملي
دى وض ين ل الي يتع ة. وبالت د ضغوط مرتفع امة عن ل والس ببة للتآك اب والمس ة لاللتھ وائل القابل ـالس ع ـ

ار إعمليتين والمعدات التي تستخدم ھاتين ال اتـــل المحطــر تشغيــتصميم ومعايي يالء اھتمام دقيق الختي
ان  ن األم ة م تويات رفيع ل مس ل تكف مان عوام ل وض غيلي طوي ر تش أمين عم فاتھا لت واد ومواص الم

الي ف ة. وبالت ى الحاج ل اقتصادية وعل ى عوام ية عل ة رئيس اس بدرج ار المقي د اختي ة. ويعتم ن إوالعولي
ً إمعظم أصناف المعدات سيجري    .مستخدملمتطلبات ال عدادھا وفقا

ادل  -وأخيرا، ينبغي أن يالحظ في العمليتين   ة تب دروجين وعملي د الھي اء وكبريتي ادل الم أي في عملية تب
ً  - النشادر والھيدروجين اج إل أن أصناف المعدات التي ال تكون، على حدة، مصممة أو معدة خصيصا نت

 ً لنتاج اإل الماء الثقيل يمكن تركيبھا في نظم مصممة أو معدة خصيصا ذه  .لماء الثقي ى ھ ة عل ومن األمثل
اء إالنظم نظام  ر الم دروجين، ونظام تقطي ادل النشادر والھي ة تب نتاج المادة الحفازة المستخدمة في عملي

 ً  .للمفاعالت في كل من العمليتين المستخدم في التركيز النھائي للماء الثقيل ليكون صالحا

دات المصممة أو الم  ي أصناف المع ا يل رد فيم ً وت ا دة خصيص ن إل ع تخدام أي م ل باس اء الثقي اج الم نت
  :عملية تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين أو عملية تبادل النشادر والھيدروجين -العمليتين 

  أبراج تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين ١-٦

ين ASTM A516الً أبراج تبادل مصنوعة من الفوالذ الكربوني الصافي (مث  ا ب راوح قطرھ ار ـأمت ٦ ) يت
ً ـــقدم ٢٠( ً  ٣٠ار (ـــأمت ٩) و ا  ٢)، وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغــط ال يقـــل عـــن قدما

كال ( دود  ٣٠٠ميجاباس ي ح ه ف موح ب ل مس ة) وتآك ـر ٦رطل/بوصة مربع ـرات أو أكث ي  .ملليمتـ وھ
 ً  .الماء وكبريتيد الھيدروجيننتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل إل أبراج مصممة أو معدة خصيصا

 النفاخات والضاغطات ٢-٦

ة ومنخفضة المنسوب (أي   دة المرحل الطرد المركزي وحي ميجاباسكال أو  ٠٫٢نفاخات أو ضاغطات ب
د رطالً  ٣٠ ى كبريتي وي عل ذي يحت از ال دروجين (أي الغ د الھي از كبريتي دورة غ ة) ل ة مربع /بوص



 

٣١ 

ى  د عل بة تزي دروجين بنس ً %)؛ وھي مص٧٠الھي ا دة خصيص تخدام إل ممة أو مع ل باس اء الثقي اج الم نت
درتھا عن  ل ق ذه النفاخات أو الضاغطات ال تق دروجين. وھ د الھي اء وكبريتي ادل الم ة تب راً  ٥٦عملي  مت

 ً ـن  ١٢٠ ٠٠٠/ثانية (مكعبا قدم مكعب معياري في الدقيقة)، بينما تعمل في ظــروف ضغــط ال يقــل عــ
ـال ( ١٫٨ د رطالً  ٢٦٠ميجاباسكـــــ ة كبريتي ممة لخدم ام مص ة بأخت ون محكم ة)، وتك ة مربع /بوص

  .الھيدروجين الرطب

 أبراج تبادل النشادر والھيدروجين ٣-٦

ً  ١١٤٫٣( متراً  ٣٥أبراج لتبادل النشادر والھيدروجين ال يقل ارتفاعھا عن   دما ين ق ا ب راوح قطرھ )، ويت
ن قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط يتجاوز أقدام)، وتكو ٨٫٢متر ( ٢٫٥أقدام) و  ٤٫٩متر ( ١٫٥
ً رطالً  ٢٢٢٥ميجاباسكال ( ١٥ ل إل /بوصة مربعة)، كما تكون مصممة أو معدة خصيصا اء الثقي نتاج الم

ة  ل فتحة واحدة محوري ى األق ا عل باستخدام عملية تبادل النشادر والھيدروجين. وھذه األبراج تكون فيھ
  .دخال أو سحب أجزاء األبراج الداخليةإاني بحيث يمكن مشفھة قطرھا مماثل لقطر الجزء االسطو

 أجزاء األبراج الداخلية والمضخات المرحلية ٤-٦

  ً دة خصيصا ة مصممة أو مع راج  أجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلي ل باستخدام إألب اء الثقي اج الم نت
ً عملية تبادل النشادر والھيدروجين. وتشمل أجزاء األبراج الداخلية مالمسات  ة مصممة خصيصا  مرحلي

ة للتشغيل المغمور  ة مضخات قابل ائل. وتشمل المضخات المرحلي از والس ين الغ ق ب لتحقيق تماس وثي
 ً  .لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة لألبراج المرحلية ومصممة خصيصا

 مكسرات (مقطرات) النشادر ٥-٦

ي ظروف ضغط  ل ف ادر تعم ل عن  مكسرات (مقطرات) نش كال ( ٣ال يق /بوصة رطالً  ٤٥٠ميجاباس
 ً ا دة خصيص ممة أو مع ون مص ة)، وتك ادر إل مربع ادل النش ة تب تخدام عملي ل باس اء الثقي اج الم نت

  .والھيدروجين

 شعة دون الحمراءمحلالت االمتصاص باأل ٦-٦

بة الھي  ر" لنس ل "المباش ى التحلي ادرة عل ون ق راء، تك عة دون الحم الت امتصاص باألش دروجين محل
 %.٩٠والديوتيريوم حيث ال تقل نسبة تركيزات الديوتيريوم عن 

 الحراقات الوسيطة ٧-٦

ً إحراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى   دة خصيصا اج إل لى ماء ثقيل، تكون مصممة أو مع نت
 .الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والھيدروجين

ً  مصانع تحويل اليورانيوم -٧  لھا والمعدات المصممة أو المعدة خصيصا

 ملحوظة تمھيدية 

وم   ائي لليوراني يجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملية تحول واحدة أو أكثر من نوع كيمي
ل إلى نوع آخر، بما في ذلك ما يلي: تحويل مركزات خام اليورانيوم إ وم، وتحوي يد اليوراني لى ثالث أكس

يد الي ث أكس وم ثال وم إوراني يد اليوراني ل أكاس وم، وتحوي يد اليوراني اني أكس ى ث د إل ع فلوري ى راب ل
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وم، إاليورانيوم، أو سادس فلوريد اليورانيوم، وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم  د اليوراني لى سادس فلوري
د اليوراإوتحويل سادس فلوريد اليورانيوم  ع فلوري وم لى رابع فلوريد اليورانيوم، وتحويل راب ز إني ى فل ل

دات إاليورانيوم، وتحويل أمالح فلوريد اليورانيوم  د من أصناف المع وم. والعدي يد اليوراني اني أكس لى ث
ة  ن صناعات المعالج ات م دة قطاع ي ع تركة ف ي أصناف مش وم ھ ل اليوراني انع تحوي ية لمص الرئيس

دات المستخدم ال، أصناف المع ران، الكيميائية. وترد فيما يلي، على سبيل المث ات: األف ذه العملي ة في ھ
راج المتوھجة، والطاردات واأل اعالت ذات األب ة، والمف ان المائع تونات الدوارة، والمفاعالت ذات القيع

اح  ذه األصناف مت ل من ھ دة استخراج السوائل. ولكن القلي ر، وأعم دة التقطي المركزية للسوائل، وأعم
ً عإن معظمھا سيجري إ"بصورة متيسرة"؛ وبالتالي ف لمتطلبات المستخدم ومواصفاته. ويقتضي  داده وفقا

ارات خاص ع اعتب االت، وض ي بعض الح ر، ف ـاألم ـة فــ ـي التصميــ واص  مـ اة الخ ييد لمراع والتش
ّ األك ـالـ ور، ـ د الكل ث فلوري ور، وثال دروجين، والفل د الھي ا (فلوري تم معالجتھ ي ت ات الت بعض الكيماوي ة ل

وم أن أصناف خيراً وأمالح فلوريد اليورانيوم). وأ ل اليوراني ات تحوي ع عملي ، ينبغي أن يالحظ في جمي
 ً ا في نظم  المعدات التي ال تكون، على حدة، مصممة أو معدة خصيصا وم يمكن تركيبھ ل اليوراني لتحوي

 ً   .الستخدامھا في تحويل اليورانيوم مصممة أو معدة خصيصا

١-٧  ً  لى ثالث أكسيد اليورانيومإام اليورانيوم لتحويل مركزات خ النظم المصممة أو المعدة خصيصا

  يضاحيةإملحوظة  

وم أوالً إيمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم   يد اليوراني ام في حامض النتريك إب لى ثالث أكس ة الخ ذاب
رات  ل نت تم تحوي م ي ل. ث ي البوتي ل فوسفات ثالث ذيب مث اة باستخدام م ل المنق واستخراج نترات اليوراني

ل  ىإاليوراني وم،  ل يد اليوراني ث أكس تخدام إثال ه باس رات أو بمعادلت زع النت ز ون ق التركي ن طري ا ع م
 .نتاج ثاني يورانات األمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليسالنشادر الغازي إل

٢-٧  ً  لى سادس فلوريد اليورانيومإلتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

  يضاحيةإوظة ملح 

ورة مباشرة. وتتطلب إيمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم   ق الفل وم عن طري د اليوراني لى سادس فلوري
  .العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور

٣-٧  ً  لى ثاني أكسيد اليورانيومإلتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

وم إيمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم   لى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق اختزال ثالث أكسيد اليوراني
 .باستخدام غاز النشادر المكسر (المقطر) أو الھيدروجين

٤-٧  ً  لى رابع فلوريد اليورانيومإلتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

وم إيمكن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم   يد اليوراني اني أكس لى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق تفاعل ث
  .درجة مئوية ٥٠٠و  ٣٠٠مع غاز فلوريد الھيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 



 

٣٣ 

٥-٧  ً  يد اليورانيوملى سادس فلورإلتحويل رابع فلوريد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

ق التفاعل المصحوب بإيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم   طالق إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طري
دوافق  الحرارة باستخدام الفلور في مفاعل برجي. ويجري تكثيف سادس فلوريد اليورانيوم من غازات ال

درجات مئوية تحت  ١٠لــى إة باردة يتم تبريدھــا الساخنة عن طريق تمرير مجرى الدوافق عبر مصيد
 .الصفر. وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور

٦-٧  ً  لى فلز اليورانيومإلتحويل رابع فلوريد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

رة) أو لى فلز اليورانيوم عن طريق اختإيتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم   ه بالمغنسيوم (دفعات كبي زال
ـالكالسيوم (دفعات صغيرة). ويجري التفاعل عند درجات حرارة تتجاوز نقطة انصھ ـار اليورانيـــ وم ـــ

  .درجة مئوية) ١١٣٠(

٧-٧  ً  لى ثاني أكسيد اليورانيومإلتحويل سادس فلوريد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

ات. إن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم يمك  ق واحدة من ثالث عملي لى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طري
اء  ل بالم وم ويحل د اليوراني ادس فلوري زال س تم اخت ى، ي ة األول ي العملي وم إف يد اليوراني اني أكس ى ث ل

د اليو ل سادس فلوري ة، يجري تحلي ة الثاني وم بباستخدام الھيدروجين والبخار. وفي العملي ه في إراني ذابت
وم  ات األموني اني يوران ح ث زل مل وم، ويخت ات األموني اني يوران ى إالماء، ويضاف النشادر لترسيب ث ل

رارة  ة الح ون درج ا تك دروجين بينم تخدام الھي وم باس يد اليوراني اني أكس ي  ٨٢٠ث ا ف ة. أم ة مئوي درج
ازي وثا وم الغ د اليوراني ـنالعملية الثالثة، فيتم دمج سادس فلوري ـد الكربــــي أكسيــ ـون والنشــــــ ـادر ـــ

وم في ٣(ن يد  ل األموني ات يوراني ) في الماء، حيث تترسب كربونات يورانيل األمونيوم. وتدمج كربون
ين  راوح ب رارة تت ة ح د درج دروجين عن ار والھي ة إل ٦٠٠و  ٥٠٠البخ ة مئوي يد درج اني أكس اج ث نت

  .اليورانيوم

ل سادس فلوري  وم وعملية تحوي راً إد اليوراني وم، كثي يد اليوراني اني أكس ى ث ة  ل ا المرحل تم باعتبارھ ا ت م
 .نتاج الوقوداألولى في أي مصنع إل

٨-٧  ً  لى رابع فلوريد اليورانيومإلتحويل سادس فلوريد اليورانيوم  النظم المصممة أو المعدة خصيصا

 يضاحيةإملحوظة  

  فلوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالھيدروجين.لى رابع إيتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم  

 




