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عامتوزيع 

 عربي
نكليزيإاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

 رسالة وردت من البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان
 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن
 المبادئ التوجيهية لبعض الدول األعضاء

  اد والمعداتبتصدير المو يتعلقفيما 
 والتكنولوجيا النووية

 

  

تان، مؤرخة  -١ فوية من البعثة الدائمة لجمهورية كازاخس رين األول/أكتوبر  ١تلقّت األمانة مذكرة ش تش
الة مؤرخة ٢٠١٩ اء رس م على جميع الدول األعض رين األول/أكتوبر  ١، تطلب فيها من الوكالة أن تعّمِ تش
دي٢٠١٩ هها رئيس مجموعة الموّرِ اريباي، إل، وجَّ فير خيرت س م ن النوويِّين، الس ى المدير العام بالنيابة، باس

ي، واالحكومات  بانيا، واألرجنتين، وتحاد الروس تراليا، وإس تونيا، وإأس لندا، آيرلندا، ونيا، وأوكراألمانيا، وس آيس
او ا، وإيط ل، ولي ال، والبرازي ا، والبرتغ ا، وبلجيك اري دا، وبلغ ا، و، وبيالروسبولن ة، مهوالجتركي يكي ة التش ري
صربيا، السويد، وسويسرا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا، والدانمرك، وجنوب أفريقيا، وجمهورية كوريا، وو
ين، وو ا، والص تان، وقبرص، وفنلندا، وفرنس مبرغ، والتفيا، وكندا، وكرواتيا، وكازاخس مالطة، ليتوانيا، ولكس

يك، و مالية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العوالمكس ا، والنرويج، وظمى وآيرلندا الش هنغاريا، نيوزيلندا، والنمس
افية عن المبادئ التوجيهية لتلك (ب)اليوناناليابان، و، الواليات المتحدة األمريكيةهولندا، وو م معلومات إض ، تقّدِ

 الحكومات بشأن عمليات النقل النووي.

فوية او -٢ وء الرغبة المعَرب عنها في المذكرة الش اعلى ض تنس خ نّص لمذكورة أعاله، تّم فيما يلي اس
  المذكرة الشفوية، وكذلك نّص الرسالة ومالحقها، على سبيل إعالم جميع الدول األعضاء.

 

 
ن الوثيقة  (أ) ، بصيغتها المعّدلة، مبادئ توجيهية بشأن عمليات نقل المعّدات والمواد والبرامج الحاسوبية /2art P/254INFCIRCتتضمـّ

  يا المتصلة بها.المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوج
  زانغر بصفة مراقبَْين.تتشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة  (ب)



 

 البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان 
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

  

٣٥/١٤٩-٣٠ 

  

لية في فيينا أطيب تحياتها إلى الوكالة الدولية للطاقة تهدي البعثة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى المنظمات الدو
الة مؤرخة الذ فها أن تحيل إليها رس ِرّ رين األول/أكتوبر  ١رية ويش يد خيرت  ٢٠١٩تش عادة الس وردت من س

تان لد فير والممثّل المقيم لجمهورية كازاخس اريباي، الس ى المنظمات الدولية في فيينا، ورئيس مجموعة س
ة الموردين النوو ا على الوثيق اله ا إلدخ ديالت المتفق عليه من  ١(الجزء  INFCIRC/254/Part 1يين، حول التع

يين)، بما في ذلك مرفقاتها، وذلك إلحالتها إلى المدير العام بالنيابة  دين النوّوِ المبادئ التوجيهية لمجموعة الموّرِ
 لة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السيد كورنيل فيروتا.للوكا

تان لدى المنظمات الدولية في فيينا بأن تطلب تعميم الوثيقة المعدلة تت كما رف البعثة الدائمة لجمهورية كازاخس ش
INFCIRC/254/Part 1في الة الس ر ، بما في ذلك مرفقاتها وجدول المقارنة بين التغييرات، جنباً إلى جنب مع رس

  خيرت ساريباي، على الدول األعضاء في الوكالة.

ة لجمهورية كازاخستان لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه الفرصة لكي تعرب مجدداً للوكالة عثة الدائموتغتنم الب
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  

 صفحتان الملحق:

  

 [الختم]

  ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١

  

 

 

 ة الدولية للطاقة الذريةالوكال

 



 

 انالممثل الدائم لجمهورية كازاخست
   -لدى المنظمات الدولية في فيينا 

دين النوويين للفترة   ٢٠٢٠-٢٠١٩رئيس مجموعة الموِرّ

  

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١

  ٣٥/١٣٢١-٣٠المرجع رقم: 

  صاحب السعادة،

سبانيا، واألرجنتين، واالتحاد الروسي، وبالنيابة عن حكومات  ، آيرلنداوكرانيا، وأألمانيا، وستونيا، وإأستراليا، وإ
دا، وو لن ا، وآيس الي ل، وإيط ال، والبرازي ا، والبرتغ ا، وبلجيك اري دا، وبلغ ا، و، وبيالروسبولن ة تركي الجمهوري

سويسرا، السويد، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، والدانمرك، وجنوب أفريقيا، وجمهورية كوريا، والتشيكية، و
ربيا، وو ين، وص ا، والص تان، وكاقبرص، وفنلندا، وفرنس مبرغ، والتفيا، وكندا، وكرواتيا، وزاخس ليتوانيا، لكس
يك، ومالطة، وو مالية، والمملكة المتالمكس ا، والنرويج، وحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الش نيوزيلندا، النمس
الت ١اليوناناليابان، و، الواليات المتحدة األمريكيةهولندا، وهنغاريا، وو ير إلى جميع المراس ّرفني أن أش ، يش

اب أن الس لة الواردة من تلك الحكومات بش رف وفقاً للمبادئ التوجيهية لعمليات النقل قة ذات الص قراراتها بالتص
ورة حالياً من طرف الوكالة الدولية للط رة إعالمية في الوثيقة النووي المنش كل نش اقة الذرية (الوكالة) في ش

INFCIRC/254/Rev.13/Part 1.بما في ذلك مرفقاتها ، 

رت ال موقرَّ باء من الجزء حكومات ال عديل المرفق  دي ١ذكورة أعاله ت ية لمجموعة الموِرّ بادئ التوجيه  نمن الم
ح معيار التنفيذ الذي تعتبره ج كل أوض د بش ِدين النوويين لكي تحّدِ اِركة في مجموعة الموّرِ ميع الحكومات المش
  التالي: النوويِّين أداة أساسية للوفاء بالمبادئ التوجيهية، وذلك على النحو

  المرفق باء:

افي  -٢-٢ – تعمال في المفاعالت النووية". ُعِدّلت هذه المدخلة بإدراج نص إض الح لالس "غرافيت ص
وابط عن الغ ريحة رفع الض يف بعبارات ص رافيت الذي يتميَّز بالقدر الكافي من الجودة أو الدرجة يض

  والذي ليس الغرض استخدامه في مفاعل نووي.

ر "آالت تقط -١-٣ – ععيع عناص افة نص جديد أكثر حيادية عندما الوقود المش ". ُعِدّلت المدخلة بإض
عع لمزيد  ر الوقود لتعريض الوقود النووي المش يح دقيق لكيفية إزالة الغالف عن عنص يُراد تقديم توض

  من المعالجة.

ت -٢-٣ – هاريج ليس يح مفاده أنَّ الص رورة  "أوعية اإلذابة". ُعِدّلت المدخلة لتقديم توض نة بالض مأمَّ
  ندسة فقط. إذ يمكن استخدام أساليب فيزيائية وضوابط أخرى للتحكم في العمليات.باله

أ اإلمالئي الوارد في النص اإلنكليزي في الفقرة  ل الخط دي ات الواردة أعاله تع رت الحكوم ا قرَّ (أ) من  ٦كم
ة لمجموعة الموردين النوويين. ويرد  ١  الجزء ادئ التوجيهي امن المب ا يلي ب د كم دي اء اإلنكليزي النص الج لهج

 
 زانغر بصفة مراقبَْين.تلجنة  تشارك المفوضية األوروبية ورئيس ١



 

يح) فتحل اللفظة  حيح (البارز هنا ألغراض التوض في النص اإلنكليزي محلَّ الخطأ اإلمالئي ‘ therefor’الص
  ‘.therefore’اإلنكليزي 

  بداية النص:

  ضوابط خاصة على الصادرات الحساسة

ة الترّوِي في نقل الم  -٦ ياس دون س ة رافق والمعدات والتكنولينبغي أن يمارس الموّرِ اس وجيا والمواد الحس
الصالحة لالستعمال ألغراض األسلحة النووية أو األجهزة التفجيرية النووية األخرى، وبخاصة في الحاالت التي 
وص  وعاً إلخطارات رفض قائمة من اإلخطارات المنص كل موض يها تش تكون فيها للدولة كيانات على أراض

ها في الجزء  ية لمجموعةمن الم ٢علي حدة من  بادئ التوجيه مة من أكثر من حكومة وا قدَّ دين النوويين م الموّرِ
دين النوويين.   الحكومات المشاركة في مجموعة الموّرِ

دون بنقل مرافق اإلثراء وإعادة المعالجة، والمعدات   (أ) ة، ال ينبغي أن يأذن الموّرِ ياس ياق هذه الس في س
  المتلقي ال يفي، على األقل، بكل المعايير التالية:رافق، إذا كان والتكنولوجيا المتعلقتين بتلك الم

  نهاية النص

ستنسخاً في الملحق، النص الكامل للمبادئ التوجيهية المعّدلة ومرفقاتها، باإلضافة إلى  ولدواعي الوضوح يرد، مـُ
  وي"."جدول مقارنة التغييرات التي أُدخـِلت على المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النو

رف وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة على هذا النحو، وأن تنّفذ هذه وقد قررت  الحكومات الواردة أعاله أن تتص
  المبادئ التوجيهية وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكّلٍ منها.

هام في التنمية – عند اتخاذها هذا القرار –والحكومات المعنية  رورة اإلس ادية مع تدرك إدراكاً تاماً ض  االقتص
تفادي اإلسهام بأي شكل من األشكال في انتشار األسلحة النووية أو غيرها من األجهزة المتفجرة النووية األخرى 
ار أو عدم التحريف عن مجال  ألة تأكيدات عدم االنتش رورة تنحية مس أو تحريفها إلى أعمال إرهاب نووي، وض

  المنافسة التجارية.

د األوروبي، ستقوم الحكومات التي هي دول أعضاء في االتحاد األوروبي خل نطاق االتحاوفيما يتعلق بالتجارة دا
  بتـنفيذ هذا القرار على ضوء التزاماتها كدول أعضاء في االتحاد.

اء في الوكالة الطالعها عليها، باعتبارها  وأرجو منكم تعميم نص هذه المذكرة وملحقها على جميع الدول األعض
  .INFCIRC/254/Rev.14/Part 1الوثيقة 

  وبالنيابة عن الحكومات المذكورة أعاله، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب لكم مجدداً عن أسمى آيات التقدير.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

  [التوقيع]                  

  خيرت ساريباي
  السفير
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 المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النووي

ة بالضمانات وضوابط التصدير على عمليات النقل النووي اسية التالية الخاصتطبيق المبادئ األسينبغي   -١
وابط  لحة نووية وتطبيقها، في حالة ض لمية إلى أي دولة غير حائزة ألس تخدام في األغراض الس لالس

رات المواد إعادة النقل، على عمليات النقل إلى أي دولة. وفي هذا الصدد، وضع الموردون قائمة بصاد
 .الحساسة

 الحظر على المتفجرات النووية

ينبغي للموردين أال يأذنوا بنقل المفردات المبيَّنة في قائمة المواد الحساسة أو التكنولوجيا المتصلة بها إال   -٢
شأنها أن  صراحة االستخدامات التي من  ستبعد  بناء على توكيدات حكومية رسمية من الجهات المتلقية ت

 ري نووي.إنتاج أي جهاز تفجيتؤدي إلى 

 الحمايِة المادية

ع تحت   (أ)-٣ ة المتفق عليها ينبغي أن توض اس جميع المواد والمرافق النووية المبينة في قائمة المواد الحس
يات الوكالة ذات  تخدامها وتداولها بدون ترخيص، عمالً بتوص تويات الحماية المادية الفعالة لمنع اس مس

 .INFCIRC/225ثيقة يات الواردة في الوالصلة، ال سيما التوص

ؤولية حكومة ذلك البلد. إال أنه، لتنفيذ   (ب)    ؤولية عن تنفيذ تدابير الحماية المادية في البلد المتلقي هي مس المس
تويات الحماية المادية التي يجب أن تقوم  روط المتفق عليها فيما بين الموردين، ينبغي أن تكون مس الش

 المورد والمتلقي. ير موضوع اتفاق بينعليها هذه التداب

ينبغي في كل حالة وضع ترتيبات خاصة لتحديد المسؤوليات بوضوح فيما يتعلق بنقل المفردات المبيَّنة   (ج)   
 في قائمة المواد الحساسة.

 الضمانات

لة بها ال  (أ)-٤ ة أو تكنولوجيا متص اس دون بنقل أي مفردات مبيَّنة في قائمة المواد الحس ى ينبغي أال يقوم الموّرِ
ي بتطبيق  لحة نووية إال اذا كان لدى الدولة المتلقية اتفاق نافذ مع الوكالة يقض دولة غير حائزة ألس

مستخدمة في أنشطتها السلمية في ضمانات على جميع المواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة الال
تقبل. وينبغي أال يأذن الموردون بعمليات نقل من ه ر وفي المس ول الوقت الحاض ذا القبيل إال بعد الحص

 على توكيدات حكومية رسمية من المتلقّي تفيد بما يلي:

  قي أن يدخل في ن على المتلـّ ز النفاذ اتفاقاً أنه إذا وجب إنهاء االتفاق المذكور أعاله، تعيـّ حيـّ
ي ب مانات النموذجية القائمة التابعة للوكالة يقض تند إلى اتفاقات الض تطبيق معقوداً مع الوكالة يس

اسة والتكنولوجيا المتصلة بها  نة في قائمة المواد الحسـّ الضمانات على جميع المفردات المبيـَّ
 مستخدمة في إطار عمليات النقل هذه؛جانب المورد أو المعالجة أو المـُنتجة أو الالمنقولة من 

 ـّي وأنه إذا قّررت الوكالة أن تطبيق الضمانات التابعة لها لم يعد ممكناً، وجب ع لى المورد والمتلق
ي ق مالئمة. وإذا لم يقبل المتلقـّ تلك التدابير، وجب عليه أن يسمح بناء على  أن يضعا تدابير تحقـّ

اسة إلى وضعها  طلب المورد بإعادة المفردات المنقولة نة في قائمة المواد الحسـّ والمستمدة المبيـَّ
 السابق.



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٢- 

دولة غير حائزة ألسلحة نووية وليس (أ) إلى ٤تي تشملها الفقرة الفرعية ينبغي أال يـُؤَذن بعمليات النقل ال  (ب)   
عتبر عمل تثنائية، وذلك عندما تـُ مانات من النوع المذكور إال في حاالت اس يات النقل لديها اتفاق ض

ضرورية ألمان تشغيل المرافق القائمة، واذا كانت الضمانات مطبَّقة على تلك المرافق. وينبغي أن يقوم 
دون بالتبليغ عما اذا كان في نيتهم أن يأذنوا ال بمثل هذه العمليات، كما ينبغي أن  – أو ال يأذنوا –موّرِ

 يلتمسوا المشورة في هذا الصدد حسب االقتضاء.

(ب) على االتفاقات أو العقود المبَرمة في ٤(أ) و٤تنطبق السياسة المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ال   (ج)   
ان/أ ٣ ل نيس ة  ١٩٩٢بري الوثيق دت ب دان التي تقيَّ ة البل ال اريخ. وفي ح ك الت ل ذل أو قب

INFCIRC/254/Rev.1/Part 1  تتقيَّد بها بعد ياس١٩٩٢نيسان/أبريل  ٣أو التي س ة فقط على ، تنطبق الس
 االتفاقات المصاغة (أو التي ستُصاغ) بعد تاريخ تقيُّد تلك البلدان.

ار إليها في الفقرة الفرعية التي ال تنطبق عليها السينبغي، بموجب االتفاقات   (د)    ة المش (أ) (انظر ٤ياس
ة في ٤(ب) و٤الفقرتين الفرعيتين  ل المفردات المبيَّن دون بنق ة المواد (ج))، أن ال يقوم الموّرِ ائم ق

لة بها  ة أو التكنولوجيا المتص اس مانات الوكالة وحيث تكون أحكام المدةإالحس مولة بض  ال إذا كانت مش
دون بالعمل على  GOV/1621والتغطية متسقة مع الوثيقة  د الموّرِ الصادرة عن الوكالة. ومع ذلك، يتعهـّ

 تلك االتفاقات في أبكر وقت ممكن.(أ) بموجب ٤تنفيذ السياسة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

دون بحّقِ تطبيق شروط توريد إضافية كمسألة سياسة وطنية  (هـ)     .يحتفظ الموّرِ

 يقوم الموردون، بشكل مشترك، بإعادة النظر في شروطهم المشتركة للضمانات عند االقتضاء.  -٥

 ضوابط خاصة على الصادرات الحساسة

ة   -٦ اس ة الترّوِي في نقل المرافق والمعدات والتكنولوجيا والمواد الحس ياس دون س ينبغي أن يمارس الموّرِ
لحة النووية تعمال ألغراض األس الحة لالس ة في  الص أو األجهزة التفجيرية النووية األخرى، وبخاص

وعاً إلخطارات رفض كل موض يها تش قائمة من  الحاالت التي تكون فيها للدولة كيانات على أراض
وص عليها في الجزء  دين النوويين مقدَّمة  ٢اإلخطارات المنص من المبادئ التوجيهية لمجموعة الموّرِ

دين النوويين.من أكثر من حكومة واحدة من الحكوم  ات المشاركة في مجموعة الموّرِ

ة، ال ينبغي أن يأذن الموردون بنقل مرافق اإلثراء وإعادة ا  (أ)   ياس ياق هذه الس لمعالجة، في س
ل  ل، بك ان المتلقي ال يفي، على األق ك المرافق، إذا ك ا المتعلقتين بتل دات والتكنولوجي والمع

  المعايير التالية:

    ’١‘   ً لحة النووية وفي امتثال كامل اللتزاماته معاهدة عدم انتش في أن يكون طرفا ار األس
 بموجب المعاهدة؛

انة الوكالة يجري النظر فيه من جانب مجلس أن ال يكون قد أشير إليه في تقرير من أم  ‘٢’    
محافظي الوكالة، باعتباره مخالً بالتزاماته باالمتثال التفاق الضمانات المبرم معه، وال 

وع قرارات من مجلس المحافظين تدعوه إلى اتخاذ خطوات  أن يكون ال يزال موض
مانات أو لبناء الثقة في افية لالمتثال اللتزاماته المتعلقة بالض لمي  إض الطابع الس

تطيع  فه دولة ال تس لبرنامجه النووي، وال أن يكون قد أبلغت عنه أمانة الوكالة بوص
 ً مانات  الوكالة حاليا المبرم معها. وال ينطبق هذا المعيار في أن تنفذ فيها اتفاق الض
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الحاالت التي يقرر فيها مجلس محافظي الوكالة أو مجلس األمن الدولي في وقت الحق 
أن  أنه توجد لمية للبرنامج النووي للمتلقي وبش أن األغراض الس مانات كافية بش ض

ير مف هذه الفقرة، ال يش نات. وألغراض  ما بالض قة  ته المتعل ما له اللتزا ثا هوم امت
ها أن تثير مخاوف تتعلق  أن حاالت اإلخالل الخطيرة التي من ش "اإلخالل" إال إلى 

 باالنتشار؛

دين النوويين وقد أبلغ مجلس األمن أن يكون متقّيِداً بالمبادئ   ‘٣’     التوجيهية لمجموعة الموّرِ
ادرات على النحو الذي يحدِّ  وابط فعالة على الص ده التابع لألمم المتحدة بأنه ينفِّذ ض

 ؛١٥٤٠قرار مجلس األمن 

    ’٤‘   ً أن عدم  أن يكون قد أبرم مع المورد اتفاقا مانات بش تمل على ض بين الحكومتين يش
التفجير، وبشأن سريان الضمانات الفعالة إلى األبد، وبشأن إعادة  االستخدام ألغراض

 النقل؛

    ’٥‘   َّ د بتطبيق معايير للحماية المادية مت تند إلى أن يكون قد التزم للموّرِ فق عليها بينهما تس
 ؛المبادئ التوجيهية الدولية الراهنة

ادرة عن الوكالة وتق  ‘٦’     يَّد باتفاقيات األمان الدولية أن يكون قد التزم بمعايير األمان الص
 المقبولة.

ار   (ب)   دين، مع إيالء االعتب ذه، ينبغي للموّرِ ل ه ات النق ال الترخيص لعملي دى النظر في احتم ل
، أن يتشاوروا مع المستفيدين المحتملين لضمان أن تكون مرافق ١٠(أ) و٦) وـ(ه٤ت للفقرا

ً ومعدات وتكنولوج لمية فقط؛ مع يا اإلثراء وإعادة المعالجة معتزما تخدامها لألغراض الس  اس
 إيالء االعتبار أيضاً، وفقاً لتقديرها على الصعيد الوطني، ألي عوامل ذات صلة قد تنطبق.

دون جسيبذل الم  (ج)   هوداً خاصة دعماً للتنفيذ الفعَّال لضمانات الوكالة المتعلقة بمرافق أو معدات وّرِ
ادة  ا اإلثراء أو إع ا يتفق مع الفقرتين أو تكنولوجي ة، وينبغي، بم الج ادئ  ١٤و ٤المع من المب

دون لع دد، ينبغي أن ال يرخص الموّرِ مليات التوجيهية، أن يكفلوا طبيعتها السلمية. وفي هذا الصَّ
املة،  مانات ش النقل، وفقاً لهذه الفقرة، إال عندما يكون المتلقي قد أدخَل حيز النفاذ اتفاق ض

 ً افيا افي النموذجي، أو ينفِّذ، في انتظار ذلك،  وبروتوكوالً إض تند إلى البروتوكول اإلض يس
أن حصر ال مل ترتيباً إقليمياً بش بة بالتعاون مع الوكالة، تش مانات مناس مواد النووية اتفاقات ض

 ومراقبتها، على النحو الذي يوافق عليه مجلس محافظي الوكالة.

قاً للفقرة   (د)   ة ينبغي، قبل بداية عمليات نقل مرافق أو معدات أو (ب) من المبادئ التوجيهي١٧وف
أن  اركة بش دون مع الحكومات المش اور الموّرِ تكنولوجيا اإلثراء أو إعادة المعالجة، أن يتش

 لشروط ذات الصلة بعدم االنتشار المنطبقة على النقل.األحكام وا

ا إثراء أو   (هـ)   دات أو تكنولوجي ل مرافق أو مع َد نق ا أُري جع إذا م ة، ينبغي أن يش الج ادة مع إع
اركة  د و/أو مش اركة الموّرِ دون المتلقين على أن يقبلوا، كبديل للمحطات الوطنية، مش الموّرِ

ع الموردون أيضاً األنشطة مالئمة أخرى متعددة الجنسيات في  المرافق الناتجة. وينبغي أن يشّجِ
 الوقود اإلقليمية المتعددة الجنسيات.الدولية (بما فيها أنشطة الوكالة) المتعلقة بمراكز دورة 
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 ترتيبات خاصة بشأن تصدير مرافق ومعدات وتكنولوجيا اإلثراء

توفي المعايير الواردة في الفقرة   -٧ أعاله مؤهلة لنقل مرافق ومعدات وتكنولوجيا  ٦جميع الدول التي تس
ة الواردة أدناه يج  اإلثراء. دون أن تطبيق الترتيبات الخاص قاً مع مبادئ ويدرك الموّرِ ب أن يكون متس

يما المادة الرابعة منها. لحة النووية، وال س ار األس وال يجوز أن يُبِطل أي تطبيق من   معاهدة عدم انتش
 .٦الخاصة التالية حقوق الدول التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة  جانب الموردين للترتيبات

دون إلى  فيما يتعلق بنقل مرفق إثراء، أو معدات أو  (أ)   تكنولوجيا خاصة به، ينبغي أن يسعى الموّرِ
غيل المرفق المنقول،  ول على تعهُّد ملزم قانوناً من الدولة المتلقية بأن ال يتم تعديل أو تش الحص

ثرى بنسبة أو أ ي مرفق يتضمن تلك المعدات أو قائم على تلك التكنولوجيا، إلنتاج يورانيوم مـُ
الموردون إلى تصميم وبناء ذلك المرفق الخاص باإلثراء أو  . وينبغي أن يسعى٪٢٠تزيد على 

 ً ى حد ممكن عمليا ة به بحيث تتعذر، إلى أقص ، إمكانية إنتاج يورانيوم مثرى المعدات الخاص
 ٪.٢٠يد على بنسبة تز

فيما يتعلق بنقل مرفق إثراء أو معدات إثراء قائمة على تكنولوجيا إثراء معينة ثبت أنها تنتج   (ب)  
 ، ينبغي للموردين:٢٠٠٨كانون األول/ديسمبر  ٣١نيوم المثرى على نطاق واسع حتى اليورا

نع ال  )١(     ميم والص تمكينية المرتبطة أن يجتنبوا، بالقدر الممكن عملياً، نقل تكنولوجيا التص
 بتلك البنود؛

ب على قبول معدات إثراء   )٢(     ول ِمن المتلقين على اتفاق مناس عوا إلى الحص أن يس
روط ال تتيح  غيل، بش ة، أو تكنولوجيات تمكينية، أو مرفق إثراء قابل للتش اس حس

ن من ذلك االستنساخ.   استنساخ المرافق أو تمّكِ

مانوينبغي أن يتم تبادل المعلومات ال     غيل الت الزمة لألغراض الرقابية، أو لض ركيب والتش
 المأمونين للمرفق، بالقدر الالزم من دون الكشف عن التكنولوجيا التمكينية.

ات إثراء تعاونية تعتمد على   (ج)   س اركين أن يقيموا، منفردين أو مجتمعين، مؤس يجوز للمش
ع حتى تكنولوجيا إثراء معيّنة لم يثبت أنها تنتج اليورانيوم ا كانون  ٣١لمثرى على نطاق واس

مبر  ً ٢٠٠٨األول/ديس عا يصبح أي نقل للمرافق والمعدات الناتجة خاض (ب) في  ٧للفقرة  ؛ وس
اه ما ر النموذج األولي. والنموذج األولي هو، ألغراض الفقرة  موعد أقص (ج) من ٧قبل نش

غيله لتوليد معلومات تقنية لتأكيد اإلمكانية التقنية أو  المبادئ التوجيهية، نظام أو مرفق يتم تش
 الجدوى لعملية الفصل الخاصة بالفصل الواسع النطاق لنظائر اليورانيوم.

هيل ويجوز للموردين اقتراح ترتيبا     ت بديلة تتعلق بمراقبة نقل تكنولوجيا إثراء جديدة بغية تس
هذه الترتيبات معادلة  لتلك الواردة في التعاون في مجال تكنولوجيا اإلثراء. وينبغي أن تكون 

(ب)، وينبغي استشارة مجموعة الموردين النوويين بشأن هذه الترتيبات. وستستعرض ٧الفقرة 
الخاصة بتصدير مرافق ومعدات وتكنولوجيا اإلثراء، وذلك كل الحكومات المشاركة الترتيبات 

عام  تداء من  نوات اب جة التغييرات التي تحدث في تكنولوجيا ٢٠١٣خمس س ، بغرض معال
 اإلثراء والممارسات التجارية.
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نه عند تنفيذ الترتيبات المتوخاة في الفقرة   (د)   دون أ اريع اإلثراء  ٧يدرك الموّرِ ما يتعلق بمش في
ذه التع اء في ه رك ة بحوزة الش ا التمكيني دة، يمكن أن تكون التكنولوجي دي ة والج ائم ة الق اوني

رك اريع ويتم تبادلها ونقلها بينهم، إذا اتفق الش ً المش تنادا إلى عمليات  اء على أن يفعلوا ذلك اس
دون أن إثراء اليورانيوم يمكن أن ينطوي على  درك الموّرِ ة بينهم. وي ائم اذ القرارات الق اتخ

ل توريد تخص إنتاج ونقل المعدات الالزمة لمرافق اإلثراء وأن عمليات النقل هذه يمكن س الس
 التوجيهية. أن تتم، رهناً باألحكام ذات الصلة من هذه المبادئ

دون جهوداً خاصة لكفالة التنفيذ الفعال لضمانات الوكالة في مرافق اإلثراء   (هـ)   ينبغي أن يبذل الموّرِ
ما يتفق مع الفقرتين  التي يتم التوريد ها، ب ما يتعلق بنقل  ١٥و ١٤ل من المبادئ التوجيهية. وفي

دة والدولة المتلق ً مرفق إثراء، ينبغي أن تعمل الدولة الموّرِ ميم  ية معا مان أن يتم تنفيذ تص لض
دة  ل تطبيق ضمانات الوكالة. وينبغي أن تتشاور الدولة الموّرِ وبناء المرفق المنقول بطريقة تسّهِ

دولة المتلقية مع الوكالة حول سمات التصميم والبناء هذه في أقرب وقت ممكن خالل مرحلة وال
ميم المرفق، وعلى أية حال قبل بدء بناء مرفق اإل دة تص اً للدولة الموّرِ ثراء. وينبغي أيض

ع تدابير فعالة لحماية المواد  اعدة الدولة المتلقية على وض والدولة المتلقية أن تعمال معاً لمس
  من المبادئ التوجيهية. ١٥و ١٣والمرافق النووية، بما يتفق مع الفقرتين 

بات أم  (و)   لدى المتلقِّين ترتي دون من أن  كد الموّرِ تأ بات ينبغي أن ي عادل أو تفوق الترتي مة ت قائ ية  ن
دي ة بأولئك الموّرِ تخدام أو النقل الخاص هم لحماية المرافق والتكنولوجيا من االس ن أنفس

 ْين مع القوانين الوطنية للدولة المتلقية.المتعاِرضَ 

 قسم التعاريف:  

ة إثراء تعاونية ٧لغرض تنفيذ الفقرة    س ً من المبادئ التوجيهية، تعني عبارة "مؤس للتطوير أو  " جهدا
ثنتان من الشركات على األقل مسجلتين في اإلنتاج مشتركا بين عدة بلدان أو عدة شركات (حيثما تكون ا

 ويمكن أن تكون تلك المؤسسة اتحاد دول أو اتحاد شركات أو شركة متعددة الجنسيات. بلدين مختلفين).

تعم الحة لالس تقة الص دة أو المش وابط على المواد المورَّ لحة النووية أو األجهزة ض ال ألغراض األس
 ة األخرىالتفجيرية النووي

لمواصلة الحد من مخاطر االنتشار، ينبغي من أجل تحقيق أهداف هذه المبادئ التوجيهية وإتاحة الفرص   -٨
ق في اتفاقات توريد المواد النووية أو توريد المراف –للموردين، متى كان ذلك مالئماً وعملياً، أن يُدرجوا 

لحة النووية أو األجهزة التفجيرية النووية األخرى  تعمال ألغراض األس الحة لالس  -التي تنتج مواد ص
شأن إعادة معالجة أي مواد ذات أحكاماً تدعو إلى إبرام ات د والمتلقي على ترتيبات ب فاق متبادل بين الموّرِ

لحة النووية أو األجهزة التفجيري تعمال ألغراض األس الحة لالس لة ص ة النووية األخرى، أو تخزين ص
 هذه المواد أو تغييرها أو استخدامها أو نقلها أو إعادة نقلها.

 ضوابط على إعادة النقل

لة بها، إال بناًء على ينبغ  (أ)-٩ ة، أو تكنولوجيا متص اس دون مفردات من قائمة المواد الحس ي أال ينقل الموّرِ
 توكيد من المتلقي بأنه في حالِة:
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 لمفردات أو التكنولوجيا المتصلة بها،ل هذه اعادة نقإ  )١(  

 أو    

ا المورد أصالً، أو بمساعدة نقل مفردات مبيـّنة في قائمة المواد الحساسة مستمدة من مرافق نَقَلَه  )٢(  
 معدات أو تكنولوجيا نَقَلَها المورد أصالً؛

بة يكون متلقي المفردات التي أعيد نقلها أو المفردات المنقولة قد قدم نفس  التوكيدات التي طلبها المورد بالنس
 لعملية النقل األصلية.

د على ما يلي:ينبغي، باإلضافة إلى ذلك، أن تُطلب موافقة   (ب)     الموّرِ

لة بها وأي عملية نقل   )١(   ة أو لتكنولوجيا متص اس أي إعادة نقل لمفردات من قائمة المواد الحس
ار اليها في الفقرة الفرعية  املة وفقاً ) من ٢(أ) (٩مش مانات الش أي دولة ال تتطلب تطبيق الض

 (أ) من هذه المبادئ التوجيهية كشرط للتوريد؛٤للفقرة الفرعية 

ادة   )٢(   اإلثراء أو إع ة ب ة المتعلق ل ا ذات الص دات أو التكنولوجي ل للمرافق أو المع ادة نق وأي إع
تمدة من مفردات المعالجة أو إنتاج الماء الثقيل، وأي نقل لمرافق ومعدات من النو ع ذاته مس

د؛  منقولة أصالً من جانب الموّرِ

الستعمال ألغراض األسلحة النووية أو األجهزة وأي إعادة نقل للماء الثقيل أو المواد الصالحة ل  )٣(  
 التفجيرية النووية األخرى.

م الحك٩يتعيَّن، لضمان حق الموافقة المبيَّن في الفقرة الفرعية   (ج)    ومات بعضها لبعض توكيدات (ب)، أن تقّدِ
 فيما يتعلق بأي نقل أصلي ذي صلة.

حدَّدة في قائمة المواد الحساسة وتكنولوجيا متصلة   (د)    دين مراعاة الترّوي في نقل مفردات مـُ ينبغي للموّرِ
عاد نقلها خالفاً للتوكيدات المعطاة بموجب الفقرتين الفرعيتين  (أ) ٩بها إذا كانت ثمة مخاطر بأن يـُ

قي في وضع وتعهُّد ضوابط وطنية مالئمة و (ج)و فعالة لعمليات التصدير والشحن نتيجة إلخفاق المتلـّ
 .١٥٤٠العابر، حسبما حدَّدها قرار مجلس األمن 

 مبدأ عدم االنتشار

ل المفردات   -١٠ دون بنق أذَن الموّرِ ة، ينبغي أال ي ادئ التوجيهي ذه المب ام األخرى له بغض النظر عن األحك
اقتنعوا بأن عمليات النقل لن تساهم  دة في قائمة المواد الحساسة أو التكنولوجيا المتصلة بها إال إذاالمحدَّ 

ف بهدف القيام بأعمال  حرَّ في انتشار األسلحة النووية أو غيرها من األجهزة التفجيرية النووية ولن تـُ
 إرهابية نووية.

 التنفيذ

ع تدابير قانونية ل  -١١ ال للمبادئ التوجيينبغي للموردين وض مان التنفيذ الفعـّ هية، بما في ذلك لوائح ض
 عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على االنتهاكات. ترخيص
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 أنشطة الدعم

 دعم الوصول إلى المواد النووية لالستخدام في األغراض السلمية

١٢-   ً روا، وفقا ول إلى المواد للغايات التي ترمي إليها ه ينبغي للموردين أن ييس ذه المبادئ التوجيهية، الوص
استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، وأن يشجعوا، في نطاق أحكام المادة الرابعة النووية بغية 

ستفادة ممكنة من السوق التجارية الدولية  من معاهدة عدم االنتشار، الجهات المتلقية على تحقيق أقصى ا
ائر اآلليات الدولية اس بس ومن س ول على خدمات الوقود النووي دون المس وق الوقود المتاحة للحص

 العالمية.

 األمن المادي

جع الموردون التعاون الدولي في مجاالت األمن المادي من خالل تبادل المعلومات المتعلقة   -١٣ ينبغي أن يش
تعادة المواد والمعد روقة. وينبغي باألمن المادي، وحماية المواد النووية أثناء النقل، واس ات النووية المس

م دون االنض منها أن يعزز الموّرِ لة، ومن ض كوك الدولية ذات الص ع نطاق ممكن إلى الص ام على أوس
، على النحو الذي يتم به INFCIRC/225اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، باإلضافة إلى تنفيذ الوثيقة 

دو تعديلها من وقت إلى آخر. لة التي ن أهمية تلك األنويدرك الموّرِ طة ذات الص ائر األنش طة وس ش
 تضطلع بها الوكالة في سبيل منع انتشار األسلحة النووية ومكافحة تهديد اإلرهاب النووي.

 دعم فعـّالية ضمانات الوكالة

دون غي أن يدعم المورِّ ينبغي أن يبذل الموردون جهوداً خاصة لدعم التنفيذ الفعال لضمانات الوكالة. وينب  -١٤
اً الجه ر ومراقبة أيض ين نظمها الوطنية لحص اء في تحس اعدة الدول األعض ود التي تبذلها الوكالة لمس

 المواد النووية وزيادة الفعالية التقنية للضمانات.

مانات    ي في زيادة مالءمة الض وبالمثل، ينبغي أن يبذل الموردون كل جهد لدعم الوكالة في مجال المض
وء التطورات اعل ريع في عدد المرافق النووية، ودعم المبادرات المالئمة التي لتقنية والنمو الى ض س

 تستهدف تحسين فعالية ضمانات الوكالة.

 سمات تصميم المحطات المبيـّنة في قائمة المواد الحسـّاسة

انعي المرافق المبينة في قائمة المواد الح  -١٥ ممي وص جع الموردون مص ييدهاينبغي أن يش ة على تش اس  س
ر تطب مانات وتعزز الحماية المادية، مع مراعاة خطر الهجمات اإلرهابية كذلك. بطريقة تيس يق الض

قائمة المواد  نة في  آت المبيَّ ميم المنش قة بتص ية المعلومات المتعل وينبغي للموردين أن يعززوا حما
ددوا على الجهات المتلقية بضرورة القيام بذلك. ة، وأن يش اس د الحس اً بأهمية ويعترف الموّرِ أن ون أيض

 يشمل تصميم وتشييد المرافق المبيَّنة في قائمة المواد الحساسة ِسَمتي األمان وعدم االنتشار.

 ضوابط التصدير

دوا على المتلقِّين بضرورة أن يُخِضعوا لضوابط التصدير،   -١٦ دين، حيثما اقتضى األمر، أن يشّدِ ينبغي للموّرِ
دَّدة في قر ل ا١٥٤٠دولي ار مجلس األمن الالمح ة ، نق اس ة المواد الحس ائم ة في ق لمفردات المبيَّن

تمدة من مرافق نَقَلَها  ة والمس اس لة بها ونقل المفردات المبيَّنة في قائمة المواد الحس والتكنولوجيا المتص
ع  جَّ الً. ويُش د أص اعدة معّدات أو تكنولوجيا نَقَلَها الموّرِ الً، أو بمس د أص دون على تالموّرِ قديم الموّرِ
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اعدة لل ة بهم بموجب قرار مجلس األمن الدولي المس حيثما  ١٥٤٠متلقِّين للوفاء بااللتزامات الخاص
 اقتضى األمر وكان ذلك مالئماً.

 المشاورات

لة بتنفيذ هذه   (أ)-١٧ أن األمور المتص اور عبر القنوات العادية بش ال وتش ينبغي أن يبقى الموردون على اتص
 المبادئ التوجيهية.

دون، كلما رأى أيٌّ منهم ذلك مالئماً، مع الحكومات األخرى المعنية بشأن حاالت  (ب)     ينبغي أن يتشاور الموّرِ
 حساسة معينة، لضمان أال تسهم أي عملية نقل في مخاطر نشوب نزاع أو حالة عدم استقرار.

 إلى (و) أدناه:دون اإلخالل بأحكام الفقرات الفرعية (د)   (ج)    

د واحد إذا اعتقد م – د وّرِ أو أكثر أنه حدث انتهاك للتفاهم الناتج عن هذه المبادئ التوجيهية بين الموّرِ
والمتلقي، ال سيما في حالة انفجار جهاز نووي، أو قيام أحد المتلقين بإنهاء ضمانات الوكالة بصورة 

اور الموردون  ية لتحديد وتقدير فوراً عبر القنوات الدبلوماغير قانونية أو انتهاكها، ينبغي أن يتش س
ع الموردون على التشاور حيثما اكتشفت مواد نووية أو حقيقة وم شجـَّ دى االنتهاك المزعوم. كما يـُ

 أنشطة دورات وقود نووي لم يـُعلن عنها للوكالة أو حيثما اكتشف نشاط تفجيري نووي.

اورات، لن  – ّرف الموردون بطريقة يمكورهناً بالنتيجة المبكرة لهذه المش ن أن تنطوي على يتص
دبير قد يتخذه موردون آخرون بشأن اتصاالتهم الجارية مع ذلك المتلقي. كما ينبغي لكل إخالل بأي ت

اسة في الوقت الذي  نة في قائمة المواد الحسـّ مورد أن ينظر في تعليق عمليات نقل مفردات مبيـَّ
اورات بموجب الفقرة  اق الموردين على القيام ج) جارية، وذلك إلى حين اتف(١٧تكون فيه المش

 ٍد مالئم.بتص

وبناًء على ما تتوصل إليه هذه المشاورات من نتائج، ينبغي للموردين، واضعين في اعتبارهم المادة  –
الثانية عشرة من النظام األساسي للوكالة، أن يتفقوا على رد مالئم وإجراء محتمل، يمكن أن يتضمن 

 لقي.النقل النووي إلى ذلك المت إنهاء عمليات

دين   (د)    مانات الخاص به، ينبغي للموّرِ إذا أفادت الوكالة بأن أحد المتلقِّين يخلُّ بالتزامه باالمتثال التفاق الض
ة إلى تلك الدولة بينما تكون تلك العملية  اس النظر في تعليق نقل المفردات الواردة في قائمة المواد الحس

ير مفهوم "اإلخالنب الوكالة. وألغراض هذه القيد البحث من جا ل" إال إلى حاالت اإلخالل فقرة، ال يش
 الخطيرة التي من شأنها أن تثير مخاوف تتعلق باالنتشار.

ة إلى الدول التي تنتهك   (هـ)    اس دون تعليق عمليات نقل المفردات المبيَّنة في قائمة المواد الحس يؤيد الموّرِ
ة والسلطة بشأن المجال النووي، مدركين بأن المسؤولي المتعلقة بعدم االنتشار والضمانات فيالتزاماتها 

لك، على  حدة. وينطبق ذ تابع لألمم المت ية أو مجلس األمن ال بالحكومات الوطن هذه القرارات منوطتان 
 تاليين:وجه الخصوص، في الحاالت التي يتـّخذ فيها مجلس محافظي الوكالة أياً من اإلجراءين ال

رة من الأن يقرر، بموجب الفقرة جيم م – ي، أنه حدث عدم امتثال في ن المادة الثانية عش اس نظام األس
خاذ إجراءات محّددة تجعله في حالة امتثاًل اللتزاماته  ي اتـّ الدولة المتلقية، أو يشترط على المتلقـّ

 الرقابية؛



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٩- 

اعها يحدث أي تحريف لمواد نووية يلزم إخض أن يقّرر أن الوكالة غير قادرة على التحقـّق من أنه لم –
ي قد جعلت للضمانات، بما في ذلك الحاالت ا ذة من جانب المتلقـّ تخـّ لتي تكون فيها اإلجراءات المـُ

 الوكالة غير قادرة على االضطالع بمهمتها الرقابية في تلك الدولة.

هر واحد من اإلجراء   ون ش تثنائي في غض ن عقد اجتماع عام اس خذه مجلس  ويتعيـّ الذي اتـّ
ن فيه على الموردين استعراض الحالمحافظين، حيث ي الة القائمة وإجراء مقارنات للسياسات تعيـّ

 الوطنية واتـّخاذ قرار بشأن القيام بتصٍد مالئم.

) أعاله على عمليات النقل بموجب الفقرة الفرعية  يال تسر  (و)    (ب) من المبادئ ٤أحكام الفقرة الفرعية (هـ
 توجيهية.ال

ى هذه المبادئ التوجيهية، بما في ذلك أي تغييرات قد دخال أي تغييرات تدخل علتلزم موافقة إجماعية إل  -١٨
  .٥تنتج من عملية إعادة النظر المذكورة في الفقرة 
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  المرفق ألف

  قائمة المواد الحساسة المشار إليها في المبادئ التوجيهية

 ملحوظات عامة

وابط من جراء نقل المكوينبغي أال  -١ عها ينتفي الهدف من هذه الض وف تتخذ كل حكومة ما بوس نات. وس
ل إلى تعريف عملي للمكونات، يمكن أن  من إجراءات ل العمل على التوص تواص لبلوغ هذا الهدف، وس

 يستخدمه جميع الموردين.

ارة إلى الفقرة الفرعية  -٢ باإلش ية، ينبغي أن ي٢(ب)(٩و بادئ التوجيه كون المفهوم من عبارة ) من الم
غيل قائمة على العمليات التي تكون في أنها الحاالت ذاته  النوع ييد أو التش ميم أو التش ها عمليات التص

 الفيزيائية أو الكيميائية ذاتها المحددة في "قائمة المواد الحساسة" أو على مثل تلك العمليات.

دون بالعالقة الوثيقة، فيما يخصُّ بعض عم -٣ انع والمعدات يقر الموّرِ ل النظائر، بين المص ليات فص
تخدمة إلثراء اليورانيوم وتلك الخوالتك تخدمة نولوجيا المس اصة بفصل نظائر "العناصر األخرى" المس

دد، ينبغي  ناعية غير النووية. وفي هذا الص لألغراض البحثية والطبية وغيرها من األغراض الص
دين أن يستعرضوا تدابيرهم القانونية رسات تصنيف بتأٍن، بما فيها لوائح الترخيص بالتصدير ومما للموّرِ

ر أخرى" بُغية المعلومات/التكنولوجيا وأمنها، فيم مل "عناص ل النظائر التي تش طة فص ا يخصُّ أنش
ة  اي دابير الوق دون أن ت درك الموّرِ ا هو مطلوب. وي اً لم ة وفق ة المالئم اي دابير الحم ذ ت التحقُّق من تنفي

حاالت معينة، مطابقة من حيث  فصل النظائر التي تشمل "عناصر أخرى" ستكون، فيالمالئمة ألنشطة 
تخدمة في مجال إثراء اليورانيوم. (يرجى االّطالع على الملحوظة التمهيدية الواردة الجوهر لتلك المس

م  ً  ٥في القس ة.) ووفقا اس ا١٧للفقرة الفرعية  من قائمة المواد الحس ور (أ) من المبادئ التوجيهية، يتش
ب اال دين اآلخرين، حس دون مع الموّرِ دةالموّرِ ات واإلجراءات الموحَّ ياس اء، للترويج للس في مجال  قتض

ر أخرى". وينبغي أن  ل نظائر "عناص انع والمعدات والتكنولوجيا المنطوية على فص نقل وحماية المص
تخدام م اً الحرص الواجب في الحاالت التي تنطوي على اس دون أيض عدات وتكنولوجيا يتوخى الموّرِ

ئة عن عمليات إثراء اليورا تخدامها في أغراض أخرى غير نووية، من ناش ناعات نيوم الس قبيل الص
 الكيميائية.

 ضوابط التكنولوجيا

راً بأي مفردة واردة في القائمة لنفس القدر من الفحص  ع نقل "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطاً مباش يخض س
 لوطنية.ردة ذاتها، إلى الحد الذي تسمح به التشريعات اوالرقابة الذي ستخضع له المف

من الملكية العامة"، وال وابط نقل "التكنولوجيا" على المعلومات التي تدخل "ض على "البحوث   ال تنطبق ض
 العلمية األساسية".

ار النووي، ينبغي  باب تتعلق بعدم االنتش وابط نقل "التكنولوجيا" ألس افة إلى ض للموردين أن يعززوا وباإلض
تخدامها في  غيل المرافق الواردة في قائمة المرافق الحماية هذه التكنولوجيا الس ييد وتش ة على تصميم وتش اس حس

 نحو يراعى فيه خطر الهجمات اإلرهابية، وينبغي أن يشددوا على الجهات المتلقية بضرورة القيام بذلك.
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 الضوابط على البرامج الحاسوبية

مة أو المعدَّة خصيصاً من أجل سيخضع نقل " "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" أي البرامج الحاسوبية" المصمَّ
ع له البند ذاته، بالقدر الذي مفردة من المفردات  الواردة في القائمة لنفس القدر من الفحص والرقابة الذي يخض

 تسمح به التشريعات الوطنية.

دين تألغراض تنفيذ المبادئ التوجيهية الخ وبية"، ينبغي للموّرِ ة بعمليات نقل "البرامج الحاس طبيق المبادئ اص
 ذاتها الخاصة بعمليات نقل "التكنولوجيا".  

 التعاريف

تعني األعمال التجريبية أو النظرية التي يُضطلع بها أساساً الكتساب معارف جديدة  -"البحوث العلمية األساسية" 
ية للظواهر وللحقا اس اً لتحقيق هدف عملي مبالمبادئ األس اس اهدة، دون أن تكون موجهة أس حدد أو غاية ئق المش

 محددة.

 "االستحداث" يتعلق بجميع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل:

 التصميم 
 بحوث التصميم  
 تحليل التصميم  
 مفاهيم التصميم  
 تجميع النماذج األولية واختبارها  
 خطط اإلنتاج التجريبية  
 بيانات التصميم  
  تحويل بيانات التصميم إلى منتَجعملية  
 تصميم األنساق  
 يالتصميم التكامل  
 التراتيب النسقية  

"ضمن الملكية العامة" تعني في هذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" الموفَّرة دون قيود على نشرها 
"التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" من نطاق الملكية على نطاق أوسع. (القيود المتعلقة بحقوق النشر ال تُخِرج 

 العامة).

تودع خاص، ويبدأ تنفيذ هذه مجموعة متتا -ة""البرامج الدقيق ية، محفوظة في مس اس بعة من التعليمات األس
 التعليمات بإدراج تعليمات البرنامج المرجعية في سجل التعليمات.

 الهيدروجين واليورانيوم والبلوتونيوم.جميع العناصر األخرى غير  -"عناصر أخرى"

 يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل: –"اإلنتاج" 

 التشييد 
 هندسة اإلنتاج  
 التصنيع  
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 اإلدماج  
 (التركيب) التجميع  
 التفتيش  
 االختبار  
 توكيد الجودة  

وب  -"البرنامج" طة حاس كل قابل للتنفيذ بواس إلكتروني، أو مجموعة متتابعة من التعليمات لتنفيذ عملية على ش
 يمكن تحويلها إلى شكل قابل للتنفيذ على هذا النحو.

وبي"  واحد أو أكثر من "البرامج" أو "البرامج الدقيقة" المثبتة في أي  يعني مجموعة مكونة من"البرنامج الحاس
 وسط ملموس من وسائط التعبير.

ية"  اعدة التقن كاالً مثل: التعليم، والمهارات، وا –"المس تأخذ أش ية، والخدمات قد  تدريب، والمعرفة العمل ل
 االستشارية.

 “.بيانات تقنية”ي على نقل قد تنطو“ المساعدة التقنية” ملحوظة:  

كاالً  وم البيانية، والنماذج، والمعادالت،  "البيانات التقنية" قد تأخذ أش مثل المخططات النموذجية، والخطط، والرس
والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجهزة أخرى مثل والتصميمات والمواصفات الهندسية، والكتيبات 

 ذاكرات القراءة فقط. األسطوانات أو الشرائط أو

تخدام" أي مفردة من  -"التكنولوجيا"  تحداث" أو "إنتاج" أو "اس تعني المعلومات المحدَّدة الالزمة من أجل "اس
 لومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية".المفردات الواردة في القائمة. ويمكن أن تكون هذه المع

، أو الصيانة (الفحص)، أو اإلصالح، كيب (بما في ذلك التركيب في الموقع)يعني التشغيل، أو التر -االستخدام" 
 أو الترميم، أو التجديد.

 والمعدات المواد

 المادة المصدرية والمادة االنشطارية الخاصة  -١

 الوارد في المادة العشرين من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية:وفقاً للتعريف   

 رية""مواد مصد  -١-١

ة،    ائر الموجود في الطبيع ة" اليورانيوم المحتوي على مزيج النظ دري ادة المص ارة "الم د بعب يُقص
تنفدواليورانيوم  ابقة الذكر٢٣٥بالنظير  المس تكون بشكل معدن أو  ، والثوريوم، وأي مادة من المواد الس

ب كيماوي أو مادة مركَّزة؛ وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد  مزيج معادن أو مركـَّ
بدرجة التركيز التي يقررها مجلس المحافظين من حين إلى آخر قة  اب مادة أخرى يقررها الس ، وأي 

  مجلس المحافظين من حين إلى آخر.

  

  



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-١٤- 

 الخاصة""المادة االنشطارية   -٢-١

ة" البلوتونيوم  ‘١’   طارية الخاص د بعبارة "المادة االنش "اليورانيوم ؛ و٢٣٣-؛ واليورانيوم٢٣٩-يُقص
النظيَرْين  دة ٢٣٣أو  ٢٣٥المثرى ب ادة واح ادة تحتوي على م أو أكثر من المواد "؛ وأّي م

طارية أخرى يقررها مجلس المحافظين من حين إلى آخر؛ غير  ابقة؛ وأّي مادة انش أن الس
 مصطلح "المادة االنشطارية الخاصة" ال يشمل المادة المصدرية.

د بعبارة "اليوراني  ‘٢’   " اليورانيوم المحتوي على أي ٢٣٣و  ٢٣٥ن وم المثرى بأحد النظيرييُقص
هذين النظيَرْين إلى  ٢٣٣و ٢٣٥النظيَرْين  بة وفرة مجموع  ها نس ية تكون مع ما بكم أو كليه

 في اليورانيوم الطبيعي. ٢٣٨إلى النظير  ٢٣٥لنظير أكبر من نسبة ا ٢٣٨النظير 

تث   (أ) أدناه، وصادرات  نى المفردات المحدَّدة في الفقرة الفرعيةغير أنه ألغراض المبادئ التوجيهية، تُس
سنة تقويمية واحدة  المواد المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة إلى أي بلٍد متلّقٍ معيَّن، في غضون 

مبر)، عندما تقلُّ عن الحدود المذكورة في الفقرة الفرعية  ٣١ -اني/يناير كانون الث ١( كانون األول/ديس
 أدناه: (ب)

 ٪.٨٠بنسبة تركيز تتجاوز  ٢٣٨-البلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم  (أ)  

كمكونات استشعارية والمواد االنشطارية الخاصة عند استخدامها بكميات بالغرام أو كميات أقل     
 في األجهزة؛

شطة غ     ستخدم إال في األن ير النووية، مثل إنتاج والمواد المصدرية التي تقتنع الحكومة بأنها ال تُ
 السبائك أو الخزفيات؛

 غراماً فعاالً؛ ٥٠  مادة انشطارية خاصة  (ب)  
  كيلوغرام؛ ٥٠٠    يورانيوم طبيعي    
  كيلوغرام؛ ١٠٠٠   اليورانيوم المستنفد    
  كيلوغرام. ١٠٠٠        الثوريوم    

  المعدات والمواد غير النووية  -٢

التي اعتمدته الحكومة هو على النحو التالي (الكميات بيان مفردات المعدات والمواد غير النووية الذي   
 تقل عن المستويات الموضحة في المرفق باء تُعتبر غير ذات شأن من الناحية العملية):

اً لها (انظر المرفق باء،  المفاعالت  -١-٢ يص ممة أو المعدَّة خص النووية والمعدات والمكونات المص
 )؛١القسم 

 )؛٢المرفق باء، القسم الزمة للمفاعالت (انظر المواد غير النووية ال  -٢-٢

مصانع إعادة معالجة عناصر الوقود المشعَّع، والمعدات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لها (انظر   -٣-٢
 )؛٣المرفق باء، القسم 
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اً لها   -٤-٢ يص ممة أو المعدَّة خص ر وقود المفاعالت النووية، والمعدات المص انع إنتاج عناص مص
 )؛٤فق باء، القسم (انظر المر

طارية الخاصة   -٥-٢ تنفد أو المواد االنش مصانع فصل نظائر اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المس
ممة أو المعدَّة اً لها، بخالف األجهزة التحليلية (انظر المرفق باء،  والمعدات المص يص خص

 )؛٥ القسم

انع إنتاج أو تركيز الماء الثقيل والديوتيريوم وم  -٦-٢ ممة أو مص ركبات الديوتيريوم والمعدات المص
 )؛٦صاً لها (انظر المرفق باء، القسم المعدَّة خصي

انع تحويل اليورانيوم   -٧-٢ ل نظائر مص ر الوقود وفص نع عناص تخدامهما في ُص والبلوتونيوم الس
مين  ب التعريف الوارد في القس مة أو  ٥و ٤اليورانيوم حس مَّ على التوالي، والمعدات المص

 ).٧دَّة خصيصاً لها (انظر المرفق باء، القسم المع
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 المرفق باء

تخدم في هذا المرفق وأSIملحوظة: النظام الدولي للوحدات ( اً في المرفقَْين ألف وجيم.) مس وفي جميع  يض
فة في وحدات النظام الدولي على أساس أنها القيمة الرسمية المو صى األحوال، ينبغي اعتبار الكمية المادية المعرَّ

  بها للضوابط.

تخدام (مع بوادئها الدالة على الحجم) في هذا المرفق على النحو التالي (تُس رات المتكررة االس تخدم ترد المختص
  هذه المختصرات في النسخة اإلنكليزية، وفيما يلي مقابلها العربي):

A  -  ampere(s) (األمبير)              -  التيار الكهربائي 
CAS  -  Chemical Abstracts Service )دائرة المستخلصات الكيميائية(  -    

°C  -  degree(s) Celsius (درجة مئوية)          -  درجة الحرارة  
cm  -  centimetre(s)  الطول  -          سنتيمتر) -(سم  

2cm  -  square centimetre(s) المنطقة  -      سنتيمتر مربَّع) - ٢(سم  
3cm  -  cubic centimetre(s) الحجم  -      سنتيمتر مكعَّب) - ٣(سم  
°  -  degree(s) (درجة)              -  الزاوية  
g  -  gram(s) (غرام)              -  الُكتلة  

0g  -  acceleration )2m/s 9.80665of gravity ( (تسارع الجاذبية)  -  السرعة  
GHz  -  gigahertz (غيغاهيرتز)            -  التردد  
GPa  -  gigapascal(s) (غيغاباسكال)          -  الضغط  

H  -  henry(s) (هنري)              -  المحاثة الكهربائية  
h  -  hour(s) (ساعة/ساعات)            -  الوقت  

Hz  -  hertz (هرتز)                -  التردد  
kg  -  kilogram(s)  الُكتلة  -          كيلوغرام) -(كغ  

kHz  -  kilohertz (كيلوهيرتز)            -  التردد  
kJ  -  kilojoule(s) (كيلوجول)            -  الطاقة، العمل، الحرارة  

kPa  -  kilopascal(s) (كيلوباسكال)            -  الضغط  
kW  -   kilowatt(s) (كيلوواط)            -  القدرة  

K  -   kelvin (كلفن)              -  الحرارة الديناميكية  
m  -   metre(s) (متر)              -  الطول  

2m  -   square metre(s) )المنطقة  -        )(متر مربَّع) ٢متر  
3m  -  cubic metre(s) )الحجم  -        )(متر مكعَّب) ٣متر  

mA   -   milliampere(s) (مللي أمبير)          -  التيار الكهربائي  
min  -  minute(s) (الدقيقة)              -  الوقت  

MPa   -   megapascal(s) (ميغاباسكال)          -  الضغط  
mm   -   millimetre(s) الطول  -            (مليمتر) ملم  
μm   -   micrometre(s) (ميكرومتر)         -  الطول  

N   -   newton(s) (نيوتن)             -  القوة  
nm   -   nanometre(s) (نانومتر)            -  الطول  
Ω  -   ohm(s) (أوم)               -  المقاومة الكهربائية  
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Pa  -  pascal(s) (باسكال)              -  الضغط  
s  -   second(s) (الثانية)              -  الوقت  
"  -   of arc second(s) (الثانية من القوس)        -  الزاوية  

V  -   volt(s) (فولط)              -  اإلمكانية الكهربائية  
VA  -  volt-ampere(s) القدرة الكهربائية  -          أمبير)-(فولط  
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 إيضاح المفردات الواردة في قائمة المواد الحساسة
  "المواد والمعدات" من المرفق ألف) ٢(كما هي مبيَّنة في القسم 

  

 مة أو الُمعدَّة خصيصاً لهاالمفاعالت النووية والمعدات والمكونات الُمصمَّ   -١

 تمهيديةملحوظة 

يمكن توصيف مختلف أنواع المفاعالت النووية حسب المهِدّئ المستخَدم (مثل الغرافيت، أو الماء الثقيل، أو الماء 
عة) أو نوع المبرد  ري ها (مثل الحرارية أو الس ها)، أو طيف النيترونات في تخدام أي من عدم اس الخفيف، أو 

المصهور، أو الغاز)، أو حسب وظيفتها أو نوعها (مثل مفاعالت الماء، أو الفلز السائل، أو الملح  المستخدم (مثل
د من ذلك أن تدخل كل هذه األنواع من المفاعالت النووية  القوى ومفاعالت البحوث ومفاعالت االختبار). ويُقص

 .كم هذه المدخلة في مفاعالت االندماجضمن نطاق هذه المدخلة وكل مداخلها الفرعية حيثما انطبق ذلك. وال تتح

 المفاعالت النووية الكاملة  -١-١

 مفاعالت نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري محكوم ومستدام.  

 ملحوظة إيضاحية  

مباشراً، يتضمَّن "المفاعل النووي" أساساً المفردات الموجودة داخل وعاء المفاعل أو المتصلة به اتصاالً   
د والمعدات التي تتحكم في  نات التي عادة ما تحتوي على المبّرِ مستوى القدرة داخل قلب المفاعل، والمكِوّ

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

 الصادرات  

ضمن هذه الحدود   سية المندرجة  إال وفقاً لإلجراءات  ال يتم تصدير المجموعة الكاملة من المفردات الرئي
قائمة بالمفردات  ١١-١إلى  ٢-١ها في المبادئ التوجيهية. وترد في الفقرات الفرعية من المنصوص علي

دَّر إال وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها  فة تعريفاً وظيفياً والتي ال تص من هذه الحدود المعرَّ الداخلة ض
ها  وص عليهفي المبادئ التوجيهية. وتحتفظ الحكومة لنفس ا في المبادئ بحق تطبيق اإلجراءات المنص

فة تعريفاً وظيفياً.  التوجيهية على مفردات أخرى تدخل ضمن هذه الحدود المعرَّ

 أوعية المفاعالت النووية  -٢-١

ممة أو    نيع لذلك الغرض، المص ة تص ية المنتَجة داخل ورش هي األوعية المعدنية، أو األجزاء الرئيس
اً ال يص ب تعالمعدَّة خص أعاله،  ١-١ريفه الوارد في الفقرة الفرعية حتواء قلب المفاعل النووي، حس

 أدناه. ٨-١وكذلك المكونات الداخلية للمفاعل ذات الصلة حسب تعريفها الوارد في الفقرة الفرعية 

 ملحوظة إيضاحية  

مل أوعي ٢-١تغطي المفردة    ة الضغط أوعية المفاعالت النووية بصرف النظر عن درجة ضغطها وتش
ة بالمفاعالت. وتغطي المفردة وأنابيب الموائع  اخنة الخاص رأس وعاء المفاعل، باعتباره أحد  ٢-١الس

 أجزاِء وعاِء المفاعل الرئيسية المصنوعة في الورش.
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 آالت تحميل وتفريغ وقود المفاعالت النووية  -٣-١

اً إلدخال الوقود في ا   يص ممة أو المعدَّة خص ب تعريفمعدات المناولة المص ه الوارد لمفاعل النووي، حس
 أعاله، أو إلخراجه منه. ١-١في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

المفردات المذكورة أعاله قادرة على تحميل الوقود وتفريغه أثناء تشغيل المفاعل، أو قادرة على استعمال   
ات التحمي ا يتيح اجراء عملي ل ترتيب أو رّص الوقود بم اً تكف دة تقني اء أجهزة معق دة أثن اف إل المعق يق

ول ال رة أو الوص ر أثناءها عادة رؤية الوقود رؤية مباش غيل مثل العمليات التي ال تتيس ليه بطريقة إتش
 مباشرة.

 قضبان ومعدات التحكم في المفاعالت النووية  -٤-١

بان أو الهياكل االرتكازية أو التعليقية   بان، أو أن القض ابيب توجيه الالزمة لها، أو آليات تحريك القض
اً للتحكم في عملية االنشطار في المفاعالت النووية حسب تعريفها القضبان المصممة أو المعدَّة خصيص

 أعاله. ١-١الوارد في الفقرة 

 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعالت النووية  -٥-١

اً الحتوا   يص ممة أو معدَّة خص د االبتدائي  كّلٍ منء أنابيب مص ر الوقود والمبّرِ ب عناص للمفاعل، حس
 اله.أع ١-١تعريفه الوارد في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

أنابيب الضغط هي أجزاء من قنوات الوقود مصممة بحيث يمكن تشغيلها عند ضغط مرتفع، يتجاوز في   
 ميغاباسكال. ٥بعض األحيان 

 غالف الوقود النووي  -٦-١

بائك الزركونيوم (أو  أنابيب فلز   ً الزركونيوم أو أنابيب س ا يص مة أو ُمعدَّة خص مَّ عات أنابيب)، مص  مجمَّ
ب تعريفه الوارد في الفقرة  تخدام كغالف للوقود داخل المفاعل، حس أعاله، وبكميات تزيد عن  ١-١لالس

 كغ. ١٠

ية:   نوعة من الزركونيوم في الفقرة  حاش غط المص اخن . وانظر ٥-١انظر أنابيب الض أنابيب المائع الس
 .٨-١في 

 ةملحوظة إيضاحي  

تخدامها في المفاعالت النووية هي    بائك الزركونيوم المخصصة الس أنابيب فلز الزركونيوم أو أنابيب س
  جزء. ٥٠٠إلى  ١أنابيب تتكون من زركونيوم تقل فيها عموماً نسبة وزن الهفنيوم إلى الزركونيوم عن 
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رات  -٧-١ د االبتدائي أو المدِوّ  مضخات المبّرِ

مَّ    ورات مص خات أو مّدِ ب مة مض د االبتدائي داخل المفاعل النووي حس اً لتمرير المبّرِ يص أو معدَّة خص
 أعاله. ١-١تعريفه الوارد في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

خات للمفاعالت المبردة بالماء،    اً مض يص ممة أو المعدَّة خص خات أو المدورات المص مل المض تش
خات كهرمغناطي ية وميكانيكية للمفاعالت المبردة بالفلز ومدورات للمفاعالت المبردة بالغاز، ومض س

ائل. ويمكن أن تشتمل تلك المعدات على المضخات ذات النظم المعقدة المغلفة بمانع تسرّ  ب واحد أو الس
د االبتدائي، ومضخات محّركة بموتور معلَّب، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور  أكثر لمنع تسرب المبّرِ

صة وفقاً للقسم الثالث، الجزء األول، القسم الفرعي المعنون ذاتي. ويشمل هذا التعريف المضخات  المرخَّ
ة بالفئة  أن المكّونات الخاص ين الميكانيكيين، ) من مدونة الجمعي١"ملحوظات" (بش ة األمريكية للمهندس

 أو وفقاً لمعايير مكافئة.

 المكونات الداخلية للمفاعل النووي  -٨-١

مفاعل نووي حسب تعريفه  مة أو معدَّة خصيصاً لالستخدام في"مكونات داخلية للمفاعل النووي" مصمَّ   
سبيل المثال، األعمدة الداع ١-١الوارد في الفقرة  مة لقلب المفاعل، وقنوات وقوده، أعاله. وتشمل، على 

 وأنابيب موائعه السائلة، ودروعه الحرارية، وعارضاته، وألواح قلبه الشبكية، وألواحه االنتشارية.

 احيةملحوظة إيض  

ة تقع داخل وعاء المفاعل وتقوم بوظيفة واحدة أو    "المكونات الداخلية للمفاعل النووي" هي هياكل رئيس
د االبتدائي، وتوفير  أكثر كدعم قلب المفاعل، ياب المبّرِ ف الوقود، وتوجيه انس والمحافظة على تراص

 اخل القلب.دروع لحماية وعاء المفاعل من اإلشعاعات، وتوجيه األجهزة المرّكبة د

 مبادالت الحرارة  -٩-١

د   (أ)   تخدامها في دائرة المبّرِ اً الس يص مة أو معدَّة خص مَّ يطة موِلّدات بخار مص االبتدائية أو الوس
 أعاله. ١-١للمفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة 

تخدامها في دائرة ال  (ب)   اً الس يص مة أو معدَّة خص مَّ د االبتدائية هي ُمبادالت حرارة أخرى مص مبّرِ
 .أعاله ١-١للمفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

مولدات مصممة أو معدَّة خصيصاً لنقل الحرارة المتولدة في المفاعل إلى ماء التلقيم  مولدات البخار هي  
وطة تبريد وسيطة، يكون ألغراض توليد البخار. وفي حالة المفاعالت السريعة التي توجد فيها كذلك أنش

 مولِّد البخار في الدائرة الوسيطة.

وطة غازية ثانوية    تخدام ُمباِدل حرارة لنقل الحرارة إلى أنش دة بالغاز اس ويمكن في المفاعالت المبرَّ
 تحّرك توربيناً غازياً.
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تخدمة في النظم الدا   بة لهذا البند ُمبادالت الحرارة المس مل نطاق التحكم بالنس عمة للمفاعل (مثل وال يش
 م تبريد حرارة االضمحالل).نظام التبريد الخاص بحاالت الطوارئ أو نظا

 الكواشف النيوترونية  -١٠-١

تويات فيض النيوترونات داخل قلب المفاعل    اً لتحديد مس يص ممة أو معدَّة خص ف نيوترونية مص كواش
 أعاله. ١-١حسب تعريفه الوارد في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

م   ف الموجودة داخل قلوب ل نيش تويات طاق هذه المدخلة الكواش المفاعالت وخارجها والتي تقيس مس
نتيمتر المربع الواحد في الثانية الواحدة أو  ٤١٠الفيض في نطاق كبير، وذلك كالمعهود من  نيوترون للس

ير عبارة الكواشف الموجودة خارج القلب إلى األجهزة التي توجد خارج قلب ا لمفاعل حسب أكثر. وتش
 ولكنها تقع داخل التدريع البيولوجي.أعاله،  ١-١تعريفه الوارد في الفقرة 

 الدروع الحرارية الخارجية  -١١-١

ب تعريفها    تخدام في المفاعالت النووية حس اً لالس يص مة أو معدَّة خص مَّ دروع حرارية خارجية مص
 ية أوعية االحتواء.للتقليل من فقدان الحرارة وكذلك لحما ١-١الوارد في الفقرة 

 ملحوظة إيضاحية  

ع فوق وعاء المفاعل للتقليل من فقدان الحرارة من    الدروع الحرارية الخارجية هي هياكل كبيرة توض
 المفاعل وتخفيض درجة الحرارة داخل وعاء االحتواء.

 المواد غير النووية الالزمة للمفاعالت  -٢

 الديوتيريوم والماء الثقيل  -١-٢

يد الديوتيريوريوم والماهو الديوتي   بات أخرى للديوتيريوم تزيد في أّي منها ء الثقيل (أكس م) وأي مركَّ
بة ذرات الديوتيريوم إلى ذرات الهيدروجين على  تخدام داخل ٥٠٠٠إلى  ١نس ، وذلك من أجل االس

ب تعريفه الوارد في الفقرة  ات كيلوغرام من ذر ٢٠٠أعاله، بكميات تزيد على  ١-١مفاعل نووي، حس
لد في غض ها أي ب قا لديوتيريوم، يتل حدة (ا ية وا نة تقويم ناير  ١ون س ثاني/ي كانون  ٣١ -كانون ال

 األول/ديسمبر).

 الغرافيت الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية  -٢-٢

ل من   توى نقائه أفض أجزاء في المليون من مكافئ البورون، وتكون  ٥هو الغرافيت الذي يكون مس
م ١٫٥٠ كثافته أكبر من تخد ،٣غرام/س ام داخل المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد وذلك من أجل االس

 كيلو غرام. ١أعاله، بكميات تتجاوز  ١-١في الفقرة الفرعية 
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 ملحوظة إيضاحية  

فات    توفية للمواص ادرات الغرافيت المس ادرات، تُحِدّد الحكومة ما اذا كانت ص ألغراض مراقبة الص
تخدام في مفاعالت نووية أم المبيَّنة أعاله  توى  ال.هي لالس مل هذه الفقرة الغرافيت الذي يكون مس ال تش

سم ١٫٥٠أجزاء في المليون من مكافئ البورون، وتكون كثافته أكبر من  ٥نقائه أفضل من  وال  ،٣غرام/
 .أعاله ١-١يكون الغرض منه استخدامه في مفاعل نووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 

تثناء م ب كربون  يمكن تحديد مكافئ البورون (م ب)   وائب (باس ابه كمجموع م ب ع للش تجريبياً أو حس
 ألن الكربون ال يُعتبر من الشوائب) بما في ذلك البورون، حيث:

 تركيز العنصر ع (باألجزاء في المليون)؛ xع (باألجزاء في المليون) = ُمعامل التحويل  ب م    
  ؛)ع ك xب) مقسوماً على (ب  ك xو: (ع ومعامل التحويل ه    
ر النيوترونات الحرارية (بوحدات البارن) للبورون الموجود طبيعياً      وب وع هما مقطعا أس

  والعنصر ع على التوالي؛
  هما الكتلتان الذريتان للبورون الموجود طبيعياً وللعنصر ع على التوالي. عك و بك و    

مة أو المعدَّة خصيصاً لها المشعّعمحطات إعادة معالجة عناصر الوقود   -٣  والمعدات المصمَّ

 ملحوظة تمهيدية  

ل البلوتونيوم   عع إلى فص طارية  تؤدي إعادة معالجة الوقود النووي المش واليورانيوم عن النواتج االنش
الشديدة اإلشعاع وغيرها من عناصر ما وراء اليورانيوم. ويمكن إجراء هذا الفصل بطرق تقنية مختلفة. 

شيوعاً في االستخدام وأوفرها حظاً  Purexأن الطريقة  إال سنين أكثر هذه الطرق  قد أصبحت على مر ال
ل من حيث القبول. وتنطوي هذه الطريقة عل عع في حمض النتريك، ثم فص ى إذابة الوقود النووي المش

تخالص بالمذيبات وذلك با طارية عن طريق االس تعمال مزيج اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنش س
 من فوسفات ثالثي البوتيل المخلوط بمخفِّف عضوي.

في ذلك: إزالة الغالف عن عنصر فيما تؤديه من مهام، بما  Purexوتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة   
الوقود المشعع و/أو تقطيعه وإذابة الوقود، واالستخالص بالمذيبات، وخزن المحلول الناتج عن المعالجة. 

اً معدات لنزع النيترات من نيترات اليورانيوم، حرارياً، وتحويل نيترات ويمكن  أن تكون هناك أيض
يد أو فلزات، ومعالجة  كل يصلح البلوتونيوم إلى أكاس طارية لتحويلها إلى ش محاليل نفايات النواتج االنش

دات التي تؤ ددة للمع ائي. إال أن األنواع المح ل أو التخلص النه ل األج ام، للخزن الطوي ك المه دي تل
تخدم الطريقة  ية، قد تتفاوت فيما بين المرافق التي تس كالها الهندس باب منها Purexوأش ، وذلك لعدة أس

النووي المشعع الالزم إعادة معالجته، وأوُجه االستعمال المزمعة للمواد المستخلصة،  نوع وكمية الوقود
 فق.ومبادئ األمان والصيانة المتوخاة عند تصميم تلك المرا

ل عادة    عع" المعدات والمكونات التي تتص ر الوقود المش نع إلعادة معالجة عناص مل عبارة "مص وتش
 ُ ستخدم في التحكم المباشر فيه، وكذلك أهم ما يحدث أثناء المعالجة من اتصاالً مباشراً بالوقود المشعع وت

 تدفقات للمواد النووية والنواتج االنشطارية.
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ي   نتاج فلز البلوتونيوم، إاملة المتعلقة بتحويل البلوتونيوم وات، بما فيها النظم الكويمكن تحديد هذه العمل
شعاعات (بفضل الحرجية (بفضل الشكل الهندسي مثالً) والتعرض لإلبواسطة التدابير التي تُتخذ لتجنب 

 التدريع مثالً) ومخاطر التسمم (بفضل االحتواء مثالً).

 الصادرات  

ضمن هذه الحدود إال وفقاً لإلجراءات الكاملة من المفردات الال يتم تصدير المجموعة    سية المندرجة  رئي
 المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية.

وص عليها في المبادئ التوجيهية على مفردات وت   ها بحق تطبيق اإلجراءات المنص حتفظ الحكومة لنفس
فة تعريفاً وظيفياً على النحو ا  لمبيَّن أدناه.أخرى تدخل ضمن الحدود المعرَّ

ود بعبارة "المعدات    من المعنى المقص رٌد لمفردات المعدات التي تُعدُّ مندرجة ض ويَِرُد فيما يلي س
مة أو المعدَّة خصيصاً إلعادة معالجة عناصر الوقود المشعع:المص  مَّ

 معدات إزالة الغالف عن عناصر الوقود المشعع وآالت تقطيعها  -١-٣

غيلها عن    ممة أو ممعدات يجري تش تخدامها في محطات إعادة بُعد، وتكون مص اً الس يص عدَّة خص
ها تعر ها المحدد أعاله، ويكون الغرض من نا جة بمع ععة في المعال عداد المواد النووية المش يض أو إ

 مجمعات الوقود أو حزم هذا الوقود أو قضبانه إلعادة المعالجة.

 ملحوظة إيضاحية  

يتقوم هذه المعدات بقطع أو فرم أ   ق غالفه بوس لة أخرى لتعريض المواد النووية و جّز الوقود أو بش
المشععة للمعالجة أو إلعداد الوقود للمعالجة. واألشيع جداً استعماُل مقارض مصممة خصيصاً للتقطيع، 

ي تعمال معدات متقدمة مثل الليزرات أو آالت التقش اً اس ر أو غير ذلك من وإن كان من الجائز أيض
 من الوقود النووي المشعع قبل إذابته. وي إزالة الغالف على سحب الغالفالتقنيات. وتنط

 أوعية اإلذابة  -٢-٣

مة أو معدَّة   خصيصاً الستخدامها في محطة إعادة  أوعية إذابة أو مذيبات تستعمل أجهزة ميكانيكية مصمَّ
ة على مقاومة السوائل الوقود النووي المشعع، وهي قادرالمعالجة بمعناها المحدد أعاله، وغرضها إذابة 

 ألّكالة جداً، ويمكن تحميلها وتشغيلها وصيانتها عن بُعد.الساخنة ا

 ملحوظة إيضاحية  

عع   وأنواع الوقود النووي المصنوعة من مواد منها  .عادة ما تتلقى المذيبات الوقود النووي الصلب المش
بائك مثل هذه ال دأ، أو س ها الزركونيوم أو الفوالذ غير القابل للص مواد يجب إزالة الغالف عنها و/أو جّزِ

ول إلى ق الب الوقود. وعادة ما تجري أو فرمها قبل تحميلها في جهاز اإلذابة لتمكين الحامض من الوص
عَّع في أحماض معدنية قوية، مثل حامض النتريك، وتجري إزالة أي غالف إذابة الوقود النووي  المش

مات  تخدام بعض س غيرة أو غير ذائب. ومع جواز اس هاريج ذات أقطار ص ميم، كأن تكون ص التص
ر مان أمان الحرجية، إال أنها ال تعد ض طحة، لض هاريج حلقية أو مس تخدام ص ورة. ويمكن بدل ذلك اس

ثل حجم صغير للدفعة أو محتوى منخفض للمادة االنشطارية. عادة ما تُصنَّع أوعية الضوابط اإلدارية، م
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تعمل  دأ المحتوي على اإلذابة والمذيبات التي تس أجهزة ميكانيكية من مواد مثل الفوالذ غير القابل للص
ة من الكربون، أو من التيتانيوم بة منخفض جودة. أو الزركونيوم أو غير ذلك من المواد العالية ال نس

غازات  بة ومعالجة ال فايات الغالف ونظماً لمراق لة الغالف أو ن مذيبات نظماً إلزا مل ال ويمكن أن تش
عها عن بُعد بما أنه عادة ما يجري تحميلها المنبعثة ن من وض مات تمّكِ . وقد تكون لهذه المذيبات س

 غطاء سميك.وتشغيلها وصيانتها خلف 

 ةأجهزة ومعدات االستخالص باإلذاب  -٣-٣

ية، أو    اً (مثل األعمدة المبطنة أو النبض يص مة أو معدَّة خص مَّ تخالص بالمذيبات مص هي أجهزة اس
تخَدم في مصانع إعادة معالجة الوقود المشعع.  خالطات التصفية ية) لتُس أو الطاردات المركزية التالمس

األّكال لحمض النتريك.  ستخالص باإلذابة ذات قدرة عالية على مقاومة التأثيرويجب أن تكون أجهزة اال
ة، و رامة (بما في ذلك تقنيات اللحام الخاص فات بالغة الص نع عادة بناًء على مواص تقنيات وهي تُص

بة منخفضة من  دأ المحتوي على نس الفحص وتوكيد الجودة ومراقبة الجودة) من الفوالذ غير القابل للص
 المواد العالية الجودة. ، أو من التيتانيوم أو الزركونيوم أو غير ذلك منالكربون

 ملحوظة إيضاحية  

عّع الوا   تخالص باإلذابة كالً من محلول الوقود المش رد من أوعية اإلذابة والمحلول تتلقى أجهزة االس
ل اليورانيوم، والبلو وي الذي يفص مم معدات العض طارية. وعادة ما تُص تونيوم، والنواتج االنش
تخالص باإلذابة بحيث تفي ببارامترا غيلي دون حاجتها االس ارمة مثل امتداد عمرها التش غيلية ص ت تش

اطة  هولة إحاللها، وبس يانة معيَّنة، أو س غيلها والتحكم فيها، ومرونتها إزاء تغيرات إلى متطلبات ص تش
 ظروف المعالجة.

 أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية  -٤-٣

أوعية تجميع أو خزن مصممة أو معدَّة خصيصاً الستخدامها في محطات إعادة معالجة الوقود المشعّع.   
نَّع ويجب أن تكون هذه األوعية ذات قدرة عالية على مقاومة التأثير األ ّكال لحمض النتريك. وهي تُص

ة  بة منخفض دأ المحتوي على نس من الكربون، أو من عادة من مواد معينة مثل الفوالذ غير القابل للص
غيلها  مح بتش التيتانيوم أو الزركونيوم أو غير ذلك من المواد العالية الجودة. ويمكن تصميمها بطريقة تس

 خصائص التالية للتحكم في الحرجية النووية:وصيانتها عن بُعد، كما يمكن أن تتسم بال

 ؛٪٢جدران أو هياكل داخلية ذات مكافئ بورون ال يقلُّ عن   -١  

 بالنسبة لألوعية األسطوانية،مم  ١٧٥أو قطر ال يتجاوز   -٢  

 مم بالنسبة لألوعية المسطحة أو الحلقية. ٧٥أو عرض ال يتجاوز   -٣  

 ملحوظة إيضاحية  

ي مرحلة    تخالص بتفض ي في االس ية ناتجة عن المعالجة. وللمض وائل رئيس اإلذابة إلى تدفق ثالثة س
 تُستخدم أوعية التجميع أو الخزن على النحو التالي: معالجة تلك السوائل الثالثة



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٢٦- 

ل   (أ)   ع لعملية نزع ما به من نيترات فيتحوَّ يُركَّز بالتبخير محلوُل نيترات اليورانيوم النقي ويخض
 يورانيوم. ويُعاد استخدام هذا األكسيد في دورة الوقود النووي. إلى أكسيد

ائل. يُركَّز بالتبخير، عادة، محلوُل النوا  (ب)   ن كمركَّز س عاع، ويخزَّ ديدة اإلش طارية الش تج االنش
 ويمكن بعد ذلك تبخير هذا المركَّز وتحويله إلى شكل مناسب للخزن أو التخلص النهائي.

ة.  ترات البلوتونيوميُركَّز محلول ني  (ج)   ة الالحق الج ل المع ه إلى مراح ال ن لحين انتق النقي ويخزَّ
اكل  م أوعية تجميع أو خزن محاليل البلوتونيوم بحيث يتم تجنب مش مَّ ة، تص فة خاص وبص

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

 ةنظم قياس النيوترونات لمراقبة المعالج  -٥-٣

تخدامها مع نظم مراقبة المعالجة    اً إلدراجها واس يص ممة أو معدَّة خص نظم لقياس النيوترونات، مص
 المؤتمتة في محطات إعادة معالجة عناصر الوقود المشععة.

 ملحوظة إيضاحية  

مادة    ية ال يد كم حد ها لت طة والتمييز بين لة والنش خام ياس النيوترونات ال قدرات لق هذه النظم  مل  تش
ف عن النيوترونات، طاراالنش ية وتركيبها. ويتكون النظام الكامل من مولد نيوترونات، وجهاز للكش

 ومضخمات، ولوحة إلكترونية لمعالجة اإلشارات الملتقطة.

ممة لحصر المواد النووية    ها المص ف عن النيوترونات وقياس مل نطاق هذه المدخلة أجهزة الكش وال يش
مانها، أو أي تطبيق آخر غير م تخدام مع نظم مراقبة العمليات المؤتمتة في رتبوض ط باإلدراج واالس

 محطات إعادة معالجة عناصر الوقود المشعع.

 محطات إنتاج عناصر وقود المفاعالت النووية والمعدات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لها  -٤

 ملحوظة تمهيدية  

ر الوقود من واحدة أو أكثر من المواد    نَّع عناص دريتُص ة الوارد ة أو الالمص طارية الخاص مواد االنش
سبة ألنواع وقود األكسيد، وهي أكثر أنواع الوقود  ذكرها في "المواد والمعدات" من هذا المرفق. أما بالن
شيوعاً، فيحتاج األمر إلى وجود معدات ضغط أقراص الوقود والتلبيد والطحن والتدريج. وتجري مناولة 

يد ابهة) حتى يتم ختمها داخل الغالف. ناديق مداخل ص أنواع وقود خليط األكس غلقة (أو حاويات مش
م بحيث  مَّ طوانية محكمة داخل غالف مناسب مص ويجري، في جميع الحاالت، ختم الوقود في أوعية أس
يكون الغطاء األولي الحامي للوقود وذلك لضمان درجة مناسبة من األداء واألمان خالل تشغيل المفاعل. 

بط اوكذلك فإن  روري، في لدقيق لالض لعمليات واإلجراءات والمعدات وفقاً لمعايير عالية جداً جداً ض
 جميع الحاالت، لضمان أداء الوقود على نحو يمكن التنبؤ به ومأمون.

 ملحوظة إيضاحية  

مة أو المعدَّ    مَّ ود بعبارة "المعدات المص من المعنى المقص مل مفردات المعدات التي تُعدُّ مندرجة ض ة تش
 ً  عناصر الوقود المعدات التي: " لصنعخصيصا
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نتاج المواد النووية أو تجهيز هذه المواد بصورة مباشرة أو إتتصل عادة اتصاالً مباشراً بتدفق   (أ)  
 مراقبتها؛

 أو تختم المواد النووية داخل الغالف؛  (ب)  

 أو تتحقق من سالمة الغالف أو الختم؛  (ج)  

 وم؛ية للوقود المختالمعالجة النهائأو تُستخدم لفحص   (د)  

 أو تُستخدم لتجميع عناصر وقود المفاعل.  (هـ)  

 وقد يشمل هذا النوع من المعدات أو من نظم المعدات، على سبيل المثال، ما يلي:  

اً لفحص األبعاد النهائية   -١   يص مة أو معدَّة خص مَّ محطات تفتيش آلية تماماً لفحص األقراص، مص
 ؛ة ألقراص الوقودوالعيوب السطحي

دادات النهائية المثبَّتة على أوتاد الوقود (أو   -٢   مة أو معدَّة خصيصاً للحام الس آالت لحام آلية مصمَّ
 قضبانه)؛

مة أو معدَّة خصيصاً لفحص سالمة أوتاد الوقود (أو قضبانه)   -٣   محطات فحص وتفتيش آلية مصمَّ
 المستكملة.

مة أو المعدَّة خ  -٤    الوقود النووي. صيصاً لصنع غالفالنظم المصمَّ

 ، كما هو معهود، المعدات المستخدمة في األغراض التالية:٣ويشمل البند   

 فحص اللحام حول السدادات النهائية لألوتاد (أو القضبان) باستخدام األشعة السينية؛  (أ)  

ب الهليوم من األوتاد (أو القضبان) المضغوطة؛  (ب)    الكشف عن حاالت تسرُّ

 شعة الجيمية للتحقق من سالمة تحميل أقراص الوقود داخلها.و القضبان) باألمسح األوتاد (أ  (ج)  

طارية الخاصة   -٥ تنفد أو المواد االنش مصانع فصل نظائر اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المس
 والمعدات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لها، بخالف األجهزة التحليلية

 تمهيديةملحوظة   

انع و   ل نظائر اليورانيوم، في الكثير من الحاالت، المعدات والتكنوترتبط المص تخدمة لفص لوجيا المس
تخدمة لفصل نظائر "عناصر أخرى". وفي حاالت  ارتباطاً وثيقاً بالمصانع والمعدات والتكنولوجيا المس

م  انع والمعد ٥خاصة، تنطبق الضوابط الواردة ضمن القس اً على المص ات المزمعة لفصل نظائر أيض
وابط"ع ر أخرى". وهذه الض ر  ناص ل نظائر "عناص تخدمة لفص ة بالمحطات والمعدات المس الخاص

مة أو المعدَّة خصيصاً لمعالجة  أخرى" تأتي مكّملة للضوابط المفروضة على المحطات والمعدات المصمَّ
مولة في قائمة المواد ة مش طارية خاص تخدام أو إنتاج مواد انش م  أو اس وابط القس ة. وض اس  ٥الحس
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ائل التكميلية هذه لالستخدام ات المنطوية على "عناصر أخرى" ال تنطبق على عملية فصل النظائر بوس
 من المبادئ التوجيهية. ٢كهرمغنطيسية، التي يتناولها الجزء 

م    وابط الواردة في القس تخد٥أما العمليات التي تنطبق عليها الض واٌء كان من المزمع اس امها لفصل ، س
ر نظائر اليوراني ل نظائر "عناص ار وم أو لفص أخرى"، فهي التالية: الطرد المركزي الغازي، واالنتش

 الغازي، وعملية الفصل البالزمي، والعمليات األيرودينامية.

له.    ر الجاري فص ل نظائر اليورانيوم على العنص بة إلى بعض العمليات، تتوقف العالقة بفص وبالنس
تخداملعمليات على ما يلي: العموتنطوي هذه ا ل النظائر بالليزر  ليات القائمة على اس الليزر (مثل فص

تخدام الليزر العامل باألبخرة الذرية)، والتبادل الكيميائي، والتبادل األيوني.  الجزيئي وفصل النظائر باس
اس كل حالة على حدة من أجل ت دين تقييم هذه العمليات على أس وابط لذا يجب على الموّرِ طبيق ض

 المنطوية على "عناصر أخرى" تبعاً لذلك.خدامات لالست ٥ القسم

ود بعبارة "المعدات،    من المعنى المقص رٌد بمفردات المعدات التي تُعَدُّ مندرجة ض ويَِرُد فيما يلي س
مة أو المعدَّة خصيصاً" لفصل نظائر اليورانيوم:  بخالف األجهزة التحليلية، المصمَّ

المعدَّة خصيصاً لالستخدام في  عات والمكونات المصممة أوالمركزية الغازية، والمجمالطاردات   -١-٥
 الطاردات المركزية الغازية

 ملحوظة تمهيدية  

مم  ٧٥تتألف الطاردة المركزية الغازية في العادة من أسطوانة واحدة رقيقة الجدران يتراوح قطرها بين   
رعة محيطية عالية ٦٥٠و متر في  ٣٠٠تبلغ نحو  مم موجودة داخل حيّز مفرغ من الهواء وتدور بس

ب أن تكون نسبة الثانية أو أكثر مع بقاء محورها المركزي في الوضع الرأسي. ولبلوغ سرعة عالية يج
ائية للمكونات الدوارة، ويجب أن تكون مجمعة الجزء الدوار  المقاومة إلى الكثافة عالية في المواد اإلنش

ديدة ج –ومن ثم مكوناتها المفردة  – داً من أجل تقليل االختالل بقدر اإلمكان. وبخالف مصنوعة بدقة ش
تخدمة في إثراء اليورانيوم بعض الطاردات المركزية األخرى، تتميز الطاردة المركز ية الغازية المس

ة دوارة  كل داخل غرفة الجزء الدوار؛ ووجود مجموعة  – واحدة أو أكثر –بوجود عارض ية الش قرص
راج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وتتألف من ثالث قنوات منفصلة دخال واستخإأنابيب ثابتة تُستخدم في 

تان بتجاويف ل ناتان متص ها ق لدوار حتى محيط غرفة المحور  على األقل، من تمتد من محور الجزء ا
ارة التي ليس  اً داخل الحيِّز المفرغ من الهواء عدد من المفردات الحرجة وغير الدوَّ الدوار. ويوجد أيض

مة خصيصاً لهذا الغرض، مثلما ال يحتاج تصنيعها إلى من الصعب تصنيع ها، على الرغم من أنها مصمَّ
ضخم من هذه المكونات، بحيث مواد فريدة من نوعها.  إال أن أي مرفق للطرد المركزي يحتاج إلى عدد 

 يمكن أن توفر كمياتها مؤشراً هاماً يدل على غرض االستخدام النهائي.

 المكونات الدوارة  -١-١-٥

عات الجزء الدوار الكاملة:  (أ)    مجمَّ

الجدران مترابطة فيما بينها، مصنوعة من أسطوانات رقيقة الجدران، أو عدة أسطوانات رقيقة     
فها  البتها إلى كثافتها والتي يرد وص بة ص مادة واحدة أو عدد من المواد التي تتميز بارتفاع نس

كانت األسطوانات مترابطة فإنها تُوصَّل فيما الخاصة بهذا القسم. وإذا  الملحوظة اإليضاحيةفي 
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طة المنافخ أو الحلقات المرنة ال م التالي بينها بواس فها في القس (ج). ويجهَّز ١-١-٥تي يرد وص
ب الوصف الوارد في  ة، حسـ الجزء الدوار بعارضة داخلية واحدة أو أكثر وبسدادات طرفيـ

ن )، وذلك إذا كا(د) و١-١-٥  القسمين التالييـ ن هذا الجزء معداً في صورته النهائية. ومع (هـ
عة الكاملة إال على  شكل أجزاء مركَّبة كل على حدة. ذلك ال يمكن توريد المجمَّ

 أنابيب الجزء الدوار:  (ب)  

مم وبقطر يتراوح  ١٢أسطوانات رقيقة الجدران، مصممة أو معدَّة خصيصاً، بسمك ال يتجاوز     
نَّع من ا ٦٥٠مم و ٧٥بين  البتها إلى كثافتها مم، وتص بة ص حدى المواد التي تتميز بارتفاع نس

 الخاصة بهذا القسم. إليضاحيةالملحوظة اوالتي يرد وصفها في 

 الحلقات أو المنافخ:  (ج)  

مة أو معدَّة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية ألنبوب الجزء الدوار أو لوصل عدد      مكونات مصمَّ
مك من أنابيب الجزء الدوار فيما بينها يرة ال يتجاوز س طوانة قص . والمنفاخ عبارة عن أس

نَّع من إحدى  ٦٥٠و مم ٧٥مم، ويتراوح قطرها بين  ٣جدارها  مم، وهي مزودة بلولب، وتُص
 الملحوظة اإليضاحيةالمواد التي تتميز بارتفاع نسبة صالبتها إلى كثافتها والتي يرد وصفها في 

 الخاصة بهذا القسم.

 العوارض:  (د)  

كل، يتراوح قطرها بين ات قمكون     ية الش ا  ٦٥٠مم و  ٧٥رص يص ممة أو معدة خص مم، مص
ا داخل أ ة اإلقالع عن لتركيبه ة من أجل عزل غرف اردة المركزي دوار في الط ة الجزء ال نبوب

ادس  اعدة دورة غاز س ية، وفي بعض الحاالت يكون الغرض منها مس ل الرئيس غرفة الفص
نع من إحدى فلوريد اليورانيوم داخل غرفة الفص ية في أنبوبة الجزء الدوار، وتص ل الرئيس

قاو بة م فاع نس بارت ها المواد التي تتميز  ها في إمت ف ها، والتي يرد وص ثافت الملحوظة لى ك
 الخاصة بهذا القسم. االيضاحية

 السدادات العلوية/السدادات السفلية:  (هـ)  

مة أو معدَّة خصيصاً لكي مم، مص ٦٥٠مم و ٧٥مكونات قرصية الشكل، يتراوح قطرها بين      مَّ
ادس فلوريد اليورانيوم داخل تنطبق على نهايتي أنبوبة الج زء الدوار، وبالتالي تحتوي على س

دعم أو تحفظ أو تحتوي،  االت أن ت ا في بعض الح دوار، ويكون الغرض منه ة الجزء ال أنبوب
دادة العلوية) أو أن تحملكجزء متكامل راً من المحمل األعلى (الس ارة  ، عنص ر الدوَّ العناص

ف دادة الس بة للمحرك والمحمل األسفل (الس نع من إحدى المواد التي تتميز بارتفاع نس لية). وتُص
 الخاصة بهذا القسم. الملحوظة االيضاحيةمقاومتها الى كثافتها، والتي يَِرُد وصفها في 

 إيضاحيةملحوظة   

 لمركزية ما يلي:تشمل المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة ا  

 غيغابَسكال؛ ١٫٩٥فوالذ مارتنسيتي قادر على مقاومة شّد قصوى ال تقلُّ عن   (أ)  
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 غيغابَسكال؛ ٠٫٤٦سبائك ألومينيوم قادرة على مقاومة شّد قصوى ال تقلُّ عن   (ب)  

تخد  (ج)   بة الس  ٦١٠ x ٣٫١٨امها في هياكل مركَّبة، بمعامل نوعي ال يقلُّ عن مواد خيطية مناس
ّد قصوى نوعية ال تقل عن متر، ومق هو حاصل ’ المعامل النوعي(‘متر  ٤١٠ x ٧٫٦٢اومة ش

مة معامل يونغ (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب)؛ في حين أن  قس
مقاومة الشد القصوى (نيوتن/متر مربع) على هي حاصل قسمة ‘ مقاومة الشّد القصوى النوعية’

 مكعب)).الوزن النوعي (نيوتن/متر 

 المكونات الساكنة  -٢-١-٥

 محامل التعليق المغنطيسي:  (أ)  

ية حلقية ُمعلَّقة   -١     مة أو معدَّة خصيصاً ومكونة من قطعة مغنطيس مجمعات محمليّة مصمَّ
نَّع الو د. ويُص يط مخِمّ عاء من مادة قادرة على مقاومة داخل وعاء يحتوي على وس

ادس فلوريد اليورانيوم (انظر الملحو م س احية للقس ). وتقترن القطعة ٢-٥ظة اإليض
ـورة  المغنطيسية بقطعة قطبية أو ـ ـ ـ ـ ـ بمغنطيس ثاٍن ُمركَّب على السدادة العلوية المذكـ

سم  شكل حلقة ال تز١-١-٥في الق سية على  ). ويمكن أن تكون القطعة المغنطي يد (هـ
بة قطرها الخارجي  كون القطعة . كما يمكن أن ت١٫٦:١لى قطرها الداخلي على إنس

هنري/متر، أو بمغنطيسية  ٠٫١٥المغنطيسية على شكل يتميز بنفاذية أولية ال تقل عن 
بة ال تقل عن  كيلوجول/متر مكعب.  ٨٠، أو ناتج طاقة يزيد على ٪٩٨٫٥متبقية بنس

عادية، يُشتَرط أن يكون انحراف المحاور المغنطيسية وباإلضافة إلى الخواص المادية ال
غيرة جداً (أقل من عن المحاور الهن امحية ص ية محدوداً بحدود تس مم)، أو  ٠٫١دس

 ط بصورة خاصة أن تكون مادة المغنطيس متجانسة.يُشترَ 

مة أو معدَّة خصيصاً لالستخدام مع الطاردات المركزية   -٢     محامل مغنطيسية نشطة مصمَّ
 الغازية.

 ملحوظة إيضاحية    

 لية:تتميز هذه المحامل في العادة بالخصائص التا    

  رعة ال تقل عن مح ببقاء الجزء الدوار يدور حول مركزه بس ممة بحيث تس  ٦٠٠مص
 هرتز،

  در قوى كهربائية لة بمص يعول عليه و/أو وحدة قدرة كهربائية ال تنقطع حتى متص
 تعمل ألكثر من ساعة واحدة.

دات  (ب)    محامل/مخّمِ

مة أو معدَّة خصيصاً ومكونة من مجمعِة محوٍر/ف     د. ويكون محامل مصمَّ نجاٍن ُمركَّبة على ُمخّمِ
ف كروي في أحد طرفيهالمحور عادة عبارة عن  كل نص  عمود دوار فوالذي مقوى على ش

) في طرفه اآلخر. ولكن ١-١-٥ومزود بوسيلة إللحاقه بالسدادة السفلية المذكورة في القسم  (هـ
كل يجوز أن يكون العمود الدوار مزوداً بمحمل هيدرودينامي ملحق به. وي كون الفنجان على ش
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ُكريّة بثُلمة نصف كروية في سطحه. وكثيراً ما يتم اإلمداد بهذه المكونات بصورة منفصلة عن 
 المخّمد.

 المضخات الجزيئية:  (ج)  

اً بأخاديد لولبية داخلية مفروزة بالمخرطة أو مبثوقة،      يص مة أو معدَّة خص مَّ طوانات مص أس
نوعة على المخرطة. وتكون أبعادها النموذجية كما يلي: القطر الداخلي  وبثقوب داخلية مص

ن  ـ راوح بيـ ـ م و ٧٥يتـ ـ مم، وال يقّل الطول عن  ١٠مم، وال يقل ُسمك الجدار عن  ٦٥٠ مـ
 مم. ٢القطر. كما يكون الشكل المقطعي لألخاديد مستطيالً، وال يقّل عمقها عن 

 أجزاء المحرك الساكنة:  (د)  

كل م     اكنة حلقية الش اً لمحأجزاء س يص ممة أو معدَّة خص ي (أو ص ركات التخلف المغنطيس
رعة التي تعمل بالتيار المتناوب المتعدد األطوار من أجل  ديدة الس ية) الش الممانعة المغنطيس

ل عن  ة في تردد فراغي ال يق ة تزامني ل عن  ٦٠٠عملي درة ال تق فولط أمبير.  ٤٠هرتز وبق
حديدي رقائقي منخفض ت متعددة األطوار حول قلب األجزاء الثابتة من لُفيفاويمكن أن تتكون 

 مم. ٢٫٠الفقد مكّون من طبقات رقيقة ال يزيد ُسمكها على 

 أغلفة/أوعية الطاردات المركزية:  (هـ)  

اً الحتواء مجمعة األنابيب الدوارة في الطاردة المركزية      يص مة أو معدَّة خص مَّ مكونات مص
لالغازية. وي طوانة ص مك جدارها إلى تكون الغالف من أس ل س مم، كما يتم قص  ٣٠بة يص

فة واحدة أو أكثر  ع المحامل، ويتم تزويد كل منهما بش طة المخرطة لوض طرفيها بدقة بواس
لتركيب هذه المحامل. ويكون الطرفان المفروزان بالمخرطة متوازيين فيما بينهما ومتعامدين 

طوانة  غالف كما يجوز أن يكون هيكل ال درجة. ٠٫٠٥بما ال يزيد عن مع المحور الطولي لألس
 على شكل خاليا النحل بحيث يتسع لعدة مجمعات دوارة.

 المغرفات:  (و)  

سادس فلوريد اليورانيوم من داخل األنبوبة      مة أو معدَّة خصيصاً الستخالص غاز  أنابيب مصمَّ
طة الحركة المحورية لألنبوبة (أي أنها م دة بفتحة مواجهة للتدفالدوارة بواس ق المحيطي زوَّ

بوبة الدوارة، مثالً بحني طرف األنبوب الميّال إلى نصف القطر) وقابلة لتثبيتها للغاز داخل األن
 في النظام المركزي الستخالص الغازات.

تخدام في محطات   -٢-٥ اً لالس يص ممة أو المعدة خص افية المص النظم والمعدات والمكونات اإلض
 طرد المركزي الغازياإلثراء بال

 يديةة تمهملحوظ  

النُّظم والمعدات والمكونات اإلضافية المعدَّة لالستخدام في محطات اإلثراء بالطرد المركزي الغازي هي   
يل الطاردات  ادس فلوريد اليورانيوم داخل الطاردات المركزية، وتوص نُظم المحطات المطلوبة لتلقيم س

الس ورة كن من بلوغ معدالت إثراء أل تعاقبية (أو مراحل) للتمالمركزية فيما بينها لتكوين س على بص
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تخراج  ادس فلوريد اليورانيوم و‘ نواتج’مطردة واس افة إلى ‘ نفاياته’س من الطاردات المركزية، باإلض
 المعدات المطلوبة لتشغيل الطاردات المركزية أو التحكم في المحطة.

تخدام مُ    يات مسخنة، ويجري توزيعه ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من حالته الصلبة باس َحّمِ
سادس فلوريد ‘ نواتج’عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية. كما أن بشكله الغازي على الطاردات المركزية 

كزية يتم تمريرها عن طريق المتدفقة على هيئة تيارات غازية من الطاردات المر‘ نفاياته’اليورانيوم و
ائد باردة (تع يل تعاقبية إلى مص درجة مئوية تحت  ٧٠كلفن ( ٢٠٣مل بدرجة حرارة أنابيب توص

بة لنقلها أو خزنها. ونظراً ألن الصفر))، حيث يجري تكثي تمرار في نقلها إلى حاويات مناس فها قبل االس
بطريقة تعاقبية، فإن طول األنابيب يبلغ عدة محطة اإلثراء تتكون من آالف الطاردات المركزية المرتبة 

مل آالف الل نَّع المعدكيلومترات تش ميمية المتكررة. وتُص اق التص ات حامات وعدداً كبيراً من األنس
 والمكونات ونظم األنابيب بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة.

 ملحوظة إيضاحية  

تخدم بعض المفردات المذكورة أدناه إما أنها    ادس فلوريد اليورانيوم المس راً بغاز س االً مباش تتصل اتص
راً في الطاردات المركزية وفي مرور افي المع لغاز من طاردة مركزية الجة أو أنها تتحكم تحكماً مباش

لة تعاقبية إلى أخرى. والمواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم  لس إلى أخرى ومن س
أو أكسيد األلومينيوم، أو س، أو سبائك النحاس، أو الفوالذ غير القابل للصدأ، أو األلومينيوم، تشمل النحا

بائك  بائك األلومنيوم، أو النيكل، أو الس بة ال تقل عن س ب الوزن من  ٪٦٠التي تحتوي على نس حس
 النيكل، والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة.

 ج والمخلفاتنظم التلقيم/نظم سحب النوات  -١-٢-٥

يص   ممة أو معدَّة خص ً نظم أو معدات معالجة مص نوعة من مواد قادرة على لمحطات اإل ا ثراء ومص
 فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، وتشمل ما يلي:مقاومة التآكل بسادس 

يات تلقيم، أو أفران، أو نظم تُستخدم لتمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عمل  (أ)    ية اإلثراء؛ُمَحّمِ

لبة أو  (ب)   حب  ُمحّوِالت من الحالة الغازية إلى الحالة الص تخدم في س خات تُس ائد باردة أو مض مص
 اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛ سادس فلوريد

ادس فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء عن   (ج)   حب س تخدم في س ييل تُس ليد أو تس محطات تص
 لى الشكل السائل أو الصلب؛إطريق ضغطه وتحويله 

 وريد اليورانيوم إلى حاويات.لنقل سادس فل‘ خلفاتم’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  

 نظم أنابيب التوصيل اآللية  -٢-٢-٥

هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدَّة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سالسل   
يل الطاردات المركز بكة األنابيب عادة من نوع نظام التوص حيث تكون  ،‘الثالثي’ية التعاقبية. وتكون ش

الت. وبالتالي تكون هن لة بكل من الموّصِ كال المتكررة كل طاردة مركزية موصَّ اك كمية كبيرة من األش
ادس فلوريد اليورانيوم (انظر  نع كلها من مواد قادرة على مقاومة س بكة. وتُص ة الملحوظفي الش
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احية تويات عالي االيض نَّع بمس ة بهذا الجزء) أو تطلى بها، كما تُص ة جداً من حيث التفريغ الخاص
 والنظافة.

 صمامات اإلغالق والتحكم الخاصة  -٣-٢-٥

ادس فلوريد   (أ)   اً للتحكم في التيارات الغازية لس يص مة أو معدَّة خص مَّ مامات إغالق مص ص
 اليورانيوم المستخَدم في التلقيم أو نواتجه أو مخلفاته في كل طاردة مركزية غازية على حدة. 

مامات إغال  (ب)   نوعة من  ق أو تحكمص دادات منفاخية، يدوية أو مؤتمتة، مص دة بس منفاخية مزوَّ
ادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، ويتراوح قُطرها الداخلي  مواد مقاِومة للتآكل بس

ة أو الثانوية  ١٦٠و ١٠بين  تخدامها في النُّظم الرئيس مة أو معدَّة خصيصاً الس مم، وهي مصمَّ
 ثراء بالطرد المركزي الغازي.لمحطات اإل

 ملحوظة إيضاحية  

ة أو المعدة خصيصاً تشمل الصمامات المزودة بسدادت منفاخية، وأنواع الصمامات النموذجية المصمم  
 صمامات اإلغالق السريعة، والصمامات السريعة، وغيرها.

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته  -٤-٢-٥

رة من المجاري الغازية  مطيافات   م بقدرتها على أخذ عينات مباش اً تتس يص مة أو معدَّة خص مَّ كتلية مص
 لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكّل ما يلي:

وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكثر، ولها قدرة على التحليل  ٣٢٠قادرة على قياس أيونات   -١  
 ؛٣٢٠تزيد على جزء واحد في 

بائك النيكل  -٢   ادر أيونية مركَّبة من النيكل، أو س بة النيكل عن -مص النحاس التي ال تقلُّ فيها نس
 الكروم، أو محميّة بهذه المواد؛-حسب الوزن، أو سبائك النيكل ٪٦٠

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 لها نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.  -٤  

 ُمغيِّرات التردد  -٥-٢-٥

مة أو معدَّة خصيصاً من أجل أجزاء مُ    مات عكسية) مصمَّ غيِّرات تردد (معروفة أيضاً كمحّوِالت أو مقّوِ
اكنة المعرفة في الفقرة  هذه ٢-١-٥المحرك الس عات فرعية لمثل  (د)، أو أجزاء أو مكونات أو مجمَّ

 الُمغيِّرات، وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

 هرتز؛ ٦٠٠ر بذبذبة ال تقل عن نتاج ترددي متعدد األطوا  -١  

  )؛٪٠٫٢واستقرار عاٍل (مع قدرة على التحكم في الذبذبة بنسبة أعلى من   -٢  
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 المجمعات والمكونات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لالستخدام في اإلثراء باالنتشار الغازي  -٣-٥

 ملحوظة تمهيدية  

ار الغ   لوب االنتش ية في أس ل النظيري لليورانيوم هي عبارة عن المجمعة التكنولوجية الرئيس ازي للفص
خينه عن طريق عملية  ار الغازي، ومبادل حراري لتبريد الغاز (يتم تس امي خاص لالنتش حاجز مس

زي سادس الضغط)، وصمامات ختم وصمامات تحكم وأنابيب. وبقدر ما تستخدم تكنولوجيا االنتشار الغا
معــدات واألنابيــب واألجهزة (المالمسة للغاز) يجب أن تُصنع فلوريد اليورانيـوم، فإنَّ جميــع أسطــح ال

ار الغازي عدداً من هذه  ادس فلوريد اليورانيوم. ويتطلب مرفق االنتش ة س من مواد ال تتأثر بمالمس
 النهائي. المجمعات بحيث يمكن للكميات أن توفر مؤشراً هاماً لالستعمال

 حاجزةحواجز االنتشار الغازي والمواد ال  -١-٣-٥

ث يكون القطر المسامي   (أ)   ـ مة أو معدَّة خصيصاً، بحيـ حات مسامية رقيقة، مصمَّ  ١٠٠-١٠ُمرّشِ
مم، وتُصنع من  ٢٥مم، وال يزيد قطر األشكال األنبوبية على  ٥نانومتر، وال يزيد الُسمك على 

ادس فلوريد اليورانيوم (انظر الملحوظة  مواد معدنية أو متبلمرة أو خزفية مقاومة للتآكل بس
 )،٤-٥الخاصة بالقسم  إليضاحيةا

احيق   (ب)   حات. وهذه الُمركَّبات والمس نع مثل هذه الُمرّشِ اً لص يص احيق معدَّة خص ُمركَّبات أو مس
بة ال تقلُّ عن  بائك التي تحتوي على نس مل النيكل أو الس ب الوزن من النيكل، أو ٦٠تش ٪ حس

يد األلومينيوم، أو البوليمرات الهيدروك ادس ربونية المفأكس لورة فلورة كاملة والمقاِومة لس
ب الوزن عن  بة نقائها حس ٪، ويقلُّ حجم جزيئاتها عن ٩٩٫٩فلوريد اليورانيوم التي ال تقلُّ نس

اً  ١٠ يص ميكرونات، وتتميز بدرجة تجانس عالية من حيث حجم الجزيئات، وتكون معدَّة خص
 لصنع حواجز االنتشار الغازي.

 نتشارأوعية اال  -٢-٣-٥

شار الغازي، ومصنوعة من مواد أوعي   ة مختومة بإحكام مصممة أو معدَّة خصيصاً الحتواء حاجز االنت
ادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد (انظر  الخاصة  الملحوظة اإليضاحيةقادرة على مقاومة س

 ).٤-٥بالقسم 

 الضاغطات ونفاخات الغاز  -٣-٣-٥

مة أوضاغطات أو نفاخات غاز    معدَّة خصيصاً بقدرة شفط لسادس فلوريد اليورانيوم ال تقلُّ عن  ُمصمَّ
مة للتشغيل الطويل األجل في  ٥٠٠متر مكعب/دقيقة، وبضغط تصريف يصل إلى  ١ كيلوباسكال، مصمَّ

عات منفصلة من مثل هذه الضاغطات ونفاخات الغاز.  بيئة سادس فلوريد اليورانيوم، باإلضافة إلى مجمَّ
غط كما أ بة ض اغطات ونفاخات الغاز ال تزيد عن ن نس نوعة من مواد قادرة  ١٠:١هذه الض وهي مص

ادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد (انظر  احيةعلى مقاومة س ة  الملحوظة اإليض الخاص
  ).٤-٥ بالقسم
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 سدادات العمود الدوار  -٤-٣-٥

اً بتوصي   مة أو معدَّة خصيص غة مصمَّ دادات مفرَّ دادات، من أجل الت س تلقيم وتوصيالت تصريف للس
مان  غيل لض اغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التش ل األعمدة الدوارة للض إغالق العمود الذي يوص
موثوقية السدادات لمنع تسرب الهواء إلى داخل الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز، المليئة بسادس 

م مثل  مَّ رب الغاز إلى الداخل هذه فلوريد اليورانيوم. وتُص دادات عادة بحيث ال يتجاوز معدل تس الس
 سنتيمتر مكعب في الدقيقة. ١٠٠٠

 مبادالت الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيوم  -٥-٣-٥

ادس فلوريد    نوعة من مواد قادرة على مقاومة س اً، مص يص مة أو معدَّة خص مَّ هي مبادالت حرارة مص
احيةه المواد (انظر ل هذاليورانيوم أو محميّة بمث غط ٤-٥للبند  الملحوظة اإليض )، من أجل تغيير الض
 كيلوباسكال. ١٠٠باسكال في الساعة حيث يكون فرق الضغط  ١٠التسربي بمعدل يقلُّ عن 

تخدام في اإلثراء   -٤-٥ اً لالس يص ممة أو المعدة خص افية المص النظم والمعدات والمكونات اإلض
 باالنتشار الغازي

 تمهيدية ملحوظة  

ار الغازي هي نُظم    تخدام في محطات اإلثراء باالنتش افية المعدَّة لالس النُّظم والمعدات والمكونات اإلض
عات فيما  عة االنتشار الغازي، وتوصيل المجمَّ المحطات المطلوبة لتلقيم سادس فلوريد اليورانيوم في مجمَّ

غ معدالت إثراء أعلى بصورة مطردة واستخراج للتمكن من بلوبينها لتكوين سالسل تعاقبية (أو مراحل) 
ور  ار التعاقبية. ونظراً لخواص القص عات االنتش ادس فلوريد اليورانيوم من مجمَّ "نواتج" و"نفايات" س
غيلها، يؤدي  يما وقف تش غيلها، وال س ار التعاقبية، فإن أي انقطاع في تش عات االنتش الذاتي العالية لمجمَّ

ارم طيرة. ولذا فمإلى عواقب خ كل ص ار الغازي المحافظة بش ن المهم أن تتم في أي محطة لالنتش
مان الحماية اآللية من الحوادث،  ورة دائمة على التفريغ التام في جميع النظم التكنولوجية، وض وبص

من وتنظيم تدفق الغاز بطريقة مؤتمتة دقيقة. ويؤدي هذا كله إلى الحاجة إلى تجهيز المحطة بعدد كبير 
 لقياس والتنظيم والمراقبة.نظم خاصة ل

يات، ويجري توزيعه    وعة داخل محِمّ طوانات موض ادس فلوريد اليورانيوم من أس ويتمُّ عادة تبخير س
بشكله الغازي إلى نقطة الدخول عن طريق أنابيب توصيل تعاقبية. أما "نواتج" و"نفايات" سادس فلوريد 

يل غازية من نقا اليورانيوم المتدفقة على هيئة تيارات ط الخروج فيتمُّ تمريرها عن طريق أنابيب توص
ائد باردة أو إتعاقبية إّما  ادس فلوريد اليورانيوم إلى مص غط، حيث يجري تحويل غاز س لى محطات ض

تمرار في نقله إ ائل، وذلك قبل االس بة لنقله أو خزنه. ونظراً ألنَّ محطة اإلثراء إلى س لى حاويات مناس
عات االنتشار الغازي المرتبة ضمن سالسل تعاقبية فإنَّ ازي تتكون من باالنتشار الغ عدد كبير من مجمَّ

اق  مل آالف اللحامات وعدداً كبيراً من األنس يل التعاقبية يبلغ عدة كيلومترات تش طول أنابيب التوص
تويات عالية جداً م نَّع المعدات والمكونات ونظم األنابيب بمس  ن حيث التفريغالتصميمية المتكررة. وتُص

  والنظافة.
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 ملحوظة إيضاحية  

تخدم في    ادس فلوريد اليورانيوم المس راً بغاز س االً مباش ل اتص المفردات المذكورة أدناه إما أنها تتص
لة التعاقبية. والمواد القادرة على مقاومة  لس راً في التدفق داخل الس المعالجة أو أنها تتحكم تحكماً مباش

ادس فلوريد  دأ، أو اليورانيوم تشالتآكل بس بائك النحاس، أو الفوالذ غير القابل للص مل النحاس، أو س
األلومينيوم، أو أكسيد األلومينيوم، أو سبائك األلومنيوم، أو النيكل، أو السبائك التي تحتوي على نسبة ال 

 حسب الوزن من النيكل، والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة. ٪٦٠تقل عن 

 ب النواتج والمخلفاتنظم التلقيم/نظم سح  -١-٤-٥

نوعة من مواد قادرة على    اَ لمحطات اإلثراء ومص يص ممة أو معدَّة خص نظم أو معدات معالجة مص
 مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، وتشمل ما يلي:

يات تلقيم، أو أفران، أو نظم تُستخدم   (أ)    إلى عملية اإلثراء؛ لتمرير سادس فلوريد اليورانيومُمَحّمِ

تخدم في سحب   (ب)   ُمحّوِالت من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة أو مصائد باردة أو مضخات تُس
 سادس فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛

ادس فلوري  (ج)   حب س تخدم في س ييل تُس ليد أو تس عن  د اليورانيوم من عملية اإلثراءمحطات تص
 لى الشكل السائل أو الصلب؛إطريق ضغطه وتحويله 

 لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات.‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  

 نظم أنابيب التوصيل  -٢-٤-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد    اليورانيوم داخل سالسل هي نظم أنابيب ونظم توصيل مصمَّ
 التعاقبية.االنتشار الغازي 

 ملحوظة إيضاحية  

لة بكّلٍ من    يلي "الثنائي"، حيث تكون كل خلية موصَّ بكة األنابيب من النظام التوص عادة ما تكون ش
 أنابيب التوصيل.

 النظم الفراغية  -٣-٤-٥

الت فراغية ومضخات فراغية   (أ)   مة أو معدَّة خصيصاً بقدرة شفط مشاعب فراغية وموّصِ مصمَّ
 في الدقيقة الواحدة أو أكثر.أمتار مكعبة  ٥

ادس فلوريد اليورانيوم،   (ب)   اً للعمل في أجواء تحتوي على س يص مة خص مَّ خات فراغية مص مض
ادس فلوريد اليورانيوم أو محميّة بمثل هذه المواد  نوعة من مواد مقاِومة للتآكل بس وهي مص

احيةالملحوظ(انظر  خا ة اإليض م). ويجوز لهذه المض ة بهذا القس ارة أو الخاص ت أن تكون دوَّ
  إيجابية، وأن تكون ذات سدادات إزاحيّة وفلوروكربونية وموائع عمل خاصة.
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 الخاصة والتحكمصمامات اإلغالق   -٤-٤-٥

نوعة من مواد مقاِومة    مامات إغالق أو تحكم منفاخية، يدوية أو مؤتمتة، مص ادس فلوريد ص للتآكل بس
ية أو اليورانيوم أو محمية بمثل هذه المواد،  اً لتركيبها في النظم الرئيس يص مة أو معدَّة خص مَّ وهي مص

  الثانوية لمحطات اإلثراء باالنتشار الغازي.

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته  -٥-٤-٥

مة أو معدَّة    مَّ رة من المجاري الغازمطيافات كتلية مص م بقدرتها على أخذ عينات مباش اً تتس يص ية خص
 لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكّل ما يلي:

وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكثر، ولها قدرة على التحليل  ٣٢٠قادرة على قياس أيونات   -١  
 ؛٣٢٠تزيد على جزء واحد في 

 ٪٦٠النحاس التي ال تقلُّ فيها نسبة النيكل عن -النيكل، أو سبائك النيكلمصادر أيونية مركَّبة من   -٢  
 الكروم، أو محميّة بهذه المواد؛-حسب الوزن، أو سبائك النيكل

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 لها نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.  -٤  

مة أو المعدَّة   -٥-٥ مَّ تخدامها في محطات اإلثراء النظم والمعدات والمكونات المص اً الس يص خص
 األيرودينامي

 ملحوظة تمهيدية  

كله الغازي والغاز    ادس فلوريد اليورانيوم بش غط مزيٌج من س في عمليات اإلثراء األيرودينامي، يُض
ل النظيري عن طريق  ل حيث يتم الفص ر فص ر عبر عناص الخفيف (الهيدروجين أو الهليوم)، ثم يمرَّ

ستُحدثت بنجاح ع توليد قوى طاردة شكل هندسي منحني الجدار. وقد ا مليتان من مركزية عالية بواسطة 
ل الدوامي باألنابيب. وفي كلتا العمليتين  ل بالفوهة النفاثة، وعملية الفص هذا النوع وهما: عملية الفص

وهات تشمل المكونات الرئيسية لمرحلة الفصل أوعيةً أسطوانية تحتوي على عناصر الفصل الخاصة (الف
الحرارة المستخدمة في سحب الحرارة  النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي)، والضواغط الغازية ومبّدِالت

راً  الناجمة عن الضغط. وتحتاج أي محطة أيرودينامية لعدد من هذه المراحل، بحيث توفر الكميات مؤش
تخدم س تخدام النهائي. ولما كانت العمليات األيرودينامية تس ادس فلوريد اليورانيوم، يجب أن هاماً لالس

طح المواد واألنابيب واأل تها تكون جميع أس نوعة من مواد ال تتأثر بمالمس ة للغاز) مص جهزة (المالمس
 لسادس فلوريد اليورانيوم أو محميَّة بهذه المواد.

 ملحوظة إيضاحية  

راً بغا   االً مباش ل اتص ادس فلوريد اليورانيوم البنود التي يرد بيانها في هذا الجزء إما أنها تتص ز س
اشراً في تدفقه داخل السلسة التعاقبية. وتُصنع جميع األسطح المستخدم في المعالجة، أو تتحكم تحكماً مب

ادس فلوريد اليورانيوم أو  تخدم في المعالجة بالكامل من مواد مقاِومة للتآكل بس ة للغاز المس المالمس
متعلق بمفردات اإلثراء األيرودينامي، تشمل المواد المقاِومة محميّة بمثل هذه المواد. وألغراض الجزء ال
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دأ، أو للتآكل  قابل للص بائك النحاس، أو الفوالذ غير ال ادس فلوريد اليورانيوم النحاس، أو س بس
بائك التي تحتوي على النيكل  بائك األلومينيوم، أو النيكل أو الس يد األلومينيوم، أو س األلومينيوم، أو أكس

 ٪ حسب الوزن، والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة.٦٠قلُّ عن بنسبة ال ت

 فوهات الفصل النفاثة  -١-٥-٥

ل النفاثة من    اً لها. وتتألف فوهات الفص يص ممة أو المعدَّة خص ل النفاثة ومجّمعاتها المص فوهات الفص
مقاِومة للتآكل بسادس مم، وهي  ١قنوات منحنية على شكل شّق طولي ال يزيد نصف قُطر انحنائها على 

 لنفاثة تفصل الغاز المتدفق عبر الفوهة إلى جزأين.فلوريد اليورانيوم، ولها حافة قاطعة داخل الفوهة ا

 أنابيب الفصل الدوامي  -٢-٥-٥

أنابيب الفصل الدوامي ومجمعاتها المصّممة أو المعّدة خصيصاً. وتكون أنابيب الفصل الدوامي أسطوانية   
تدق كل أو مس ادس فلوريد اليورانيوم أو محمالش نوعة من مواد مقاِومة للتآكل بس يَّة بهذه ة الطرف، مص

كل فوهات نفاثة في  المواد، ولها مدخل مماس واحد أو أكثر. ويجوز أن تجهَّز األنابيب بملحقات على ش
 أحد طرفيها أو كليهما.

 ملحوظة إيضاحية  

ل الدوامي ماس   اً عبر أحد الطرفين أو عبر فتحات دوامية، أو في عدة يدخل غاز التلقيم إلى أنبوبة الفص
 محيط األنبوبة. مواضع مماسة على طول

 الضاغطات ونفاخات الغاز  -٣-٥-٥

مة أو معدَّة خصيصاً ومصنوعة من مواد مقاِومة للتآكل بسادس فلوريد    ضاغطات أو نفاخات غاز مصمَّ
 (الهيدروجين والهليوم) أو محميَّة بهذه المواد.اليورانيوم/الغازات الحاملة له 

 سدادات العمود الدوار  -٤-٥-٥

مة أو معدَّة خصيصاً، بتوصيالت تلقيم وتوصيالت تصريف للسدادات، هي سدادات لل   عمود الدوار مصمَّ
غيل،  اغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التش ل األعمدة الدوارة للض من أجل إغالق العمود الذي يوص

رب  من تخدم في المعالجة إلى الخارج، أو تس رب الغاز المس دادات لمنع تس مان موثوقية الس أجل ض
ادس الهو اغط أو نفاخة الغاز، المليئة بمزيج من س اء أو غاز اإلغالق إلى داخل الغرفة الداخلية للض

 فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له.

 مبِادالت الحرارة لتبريد الغاز  -٥-٥-٥

ادس    نوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بس اً، مص يص ممة أو معدَّة خص هي مبادالت حرارة مص
  د اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد.فلوري
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 أوعية فصل العناصر  -٦-٥-٥

نوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل    ر، مص ل العناص اً لفص يص مة أو معدَّة خص مَّ هي أوعية مص
ادس فلور يد اليورانيوم أو مطلية بمثل هذه المواد، بغرض احتواء أنبوبات الفصل الدوامي أو فوهات بس

  نفاثة.الفصل ال

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

   ً ا يص ممة أو معدَّة خص نوعة من مواد قادرة على  نظم أو معدات معالجة مص لمحطات اإلثراء ومص
 اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، وتشمل ما يلي:مقاومة التآكل بسادس فلوريد 

يات تلقيم، أو أفران، أو نظم تُست  (أ)    خدم لتمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية اإلثراء؛ُمَحّمِ

ادس   (ب)   حب س تخدم في س ائد باردة) تُس لبة (أو مص ُمحّوِالت من الحالة الغازية إلى الحالة الص
 اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛فلوريد 

ادس فلوريد ا  (ج)   حب س تخدم في س ييل تُس ليد أو تس ليورانيوم من عملية اإلثراء عن محطات تص
 لى الشكل السائل أو الصلب؛إطريق ضغطه وتحويله 

 حاويات.لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  

 نظم أنابيب التوصيل  -٨-٥-٥

أو مطلية  هي نظم أنابيب توصيل مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم  
ل التعاقبية  الس ادس فلوريد اليورانيوم داخل الس اً لمناولة س يص مة أو معدَّة خص مَّ بمثل هذه المواد، مص

شبك ، حيث تكون كل ‘الثنائي’ة األنابيب هذه ذات تصميم يتميز بالتوصيل األيرودينامية. وعادة ما تكون 
لة بكّلٍ من أنابيب التوصيل.  مرحلة أو مجموعة مراحل موصَّ

 النظم والمضخات الفراغية  -٩-٥-٥

الت فراغية،   (أ)   اعب فراغية، وموّصِ اً تتكون من مش يص مة أو معدَّة خص مَّ نظم فراغية مص
مة   للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم،ومضخات فراغية، ومصمَّ

اً للعمل في أجواء تحتوي على   (ب)   يص مة أو معدَّة خص مَّ خات فراغية مص ادس فلوريد ومض س
ادس فلوريد اليورانيوم أو تُحمى بمثل  نع من مواد قادرة على مقاومة التآكل بس اليورانيوم، تُص

 دم سدادات فلوروكربونية وموائع عمل خاصة.هذه المواد. ويجوز لهذه المضخات أن تستخ

 صمامات اإلغالق والتحكم الخاصة  -١٠-٥-٥

مامات إغالق أو تحكم منفاخية، يدوية أو    نوعة من مواد قادرة على مقاومة التآكل ص مؤتمتة، مص
مام عن  ادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، وال يقل قطر الص مة أو  ٤٠بس مَّ مم، وهي مص

 عدَّة خصيصاً لتركيبها في النظم الرئيسية أو الثانوية لمحطات اإلثراء األيرودينامية.م
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 وريد اليورانيوم ومصادر أيوناتهالمطيافات الكتلية لسادس فل  -١١-٥-٥

رة من المجاري الغازية  مطيافات   م بقدرتها على أخذ عينات مباش اً تتس يص مة أو معدَّة خص مَّ كتلية مص
 لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكّل ما يلي:

ل وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكثر، ولها قدرة على التحلي ٣٢٠قادرة على قياس أيونات   -١  
 ؛٣٢٠تزيد على جزء واحد في 

 ٪٦٠النحاس التي ال تقلُّ فيها نسبة النيكل عن -يونية مركَّبة من النيكل، أو سبائك النيكلمصادر أ  -٢  
 الكروم، أو محميّة بهذه المواد؛-حسب الوزن، أو سبائك النيكل

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 ري.لها نظام تجميع مناسب للتحليل النظي  -٤  

 نيوم عن الغازات الحاملة لهنظم فصل سادس فلوريد اليورا  -١٢-٥-٥

ادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له    ل س اً لفص يص ممة أو معدَّة خص هي نظم معالجة مص
 (الهيدروجين أو الهليوم).

 ملحوظة إيضاحية  

ادس فلوريد اليورانيوم في الغازا   ممت هذه النظم لتخفيف محتوى س ت الحاملة له إلى جزء واحد في ُص
 المليون، ويجوز أن تشمل بعض المعدات مثل:

مباِدالت حرارة بالتبريد وأجهزة فصل تعمل عند درجات الحرارة المنخفضة قادرة على العمل   (أ)  
 درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛ ١٢٠كلفن ( ١٥٣عند درجات حرارة تصل إلى 

وليد درجات حرارة تصل إلى رجات حرارة منخفضة قادرة على تأو وحدات تبريد تعمل عند د  (ب)  
 درجة مئوية تحت الصفر)أو أقّل، ١٢٠كلفن ( ١٥٣

أو فوهات فصل نفاثة أو أنبوبات فصل دّوامي مستخدمة في فصل سادس فلوريد اليورانيوم عن   (ج)  
 الغازات الحاملة له،

 وم.لى تجميد سادس فلوريد اليورانيأو مصائد باردة لسادس فلوريد اليورانيوم قادرة ع  (د)  

تخدامها في محطات اإلثراء   -٦-٥ اً الس يص ممة أو المعدَّة خص النظم والمعدات والمكونات المص
 بالتبادل الكيميائي أو التبادل األيوني

 ملحوظة تمهيدية  

في توازنات تؤدي االختالفات البسيطة في الكتلة بين مختلف نظائر اليورانيوم إلى حدوث تغيرات طفيفة   
الكيميائية وبالتالي يمكن استخدامها كأساس لفصل النظائر. وقد استُحدثت بنجاح عمليتان هما: التفاعالت 

 التبادل الكيميائي بين سائلين، والتبادل األيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلة.



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٤١- 

ال في االتجاه المعاكس بين   ائلين، يجري اتص ائلين غير  ففي عملية التبادل الكيميائي بين س أطوار س
ل. ويتألف الطور قاب وي) إلحداث األثر التعاقبي آلالف من مراحل الفص لين لالمتزاج (مائي وعض

وي فيتكون من مادة  المائي من كلوريد اليورانيوم في محلول حامض الهيدروكلوريك؛ أما الطور العض
تخالص تحتوي على كلوريد اليورانيوم في مذيب عضوي. ويجوز أن تكون تخدمة  اس الموصالت المس

ية المزودة بلوحات منخلية) أو ف ائلين (مثل األعمدة النبض لة الفصل التعاقبية أعمدة تبادل بين س لس ي س
دة واختزال) عند طرفي  وائل بالطرد المركزي. ويلزم حدوث تحوالت كيميائية (أكس الت نبذ الس موص

لة الفصل التعاقبية من أجل الوفاء بمتطلبات إعادة الد لس ية فق في كل طرف. وأحد االس هتمامات الرئيس
تخدم أعمدة  ميم يتمثل في تجنب تلوث مجاري المعالجة ببعض األيونات الفلزية. ولذا تُس بة للتص بالنس
تخدام البوليمرات الفلوروكربونية)  مل اس تيك (بما يش نوعة من اللدائن و/أو مبطَّنة بالبالس وأنابيب مص

 و/أو مبطَّنة بالزجاج.

بين المادتين الصلبة والسائلة، فيتم اإلثراء عن طريق امتزاز/مج اليورانيوم  عملية التبادل األيونيأما في   
رعة عمل فائقة. ويتم تمرير محلول من  ة للتبادل األيوني تتميز بس داخل مادة راتينجية أو ممتزة خاص

ي األسطوانية التي تحتو اليورانيوم في حامض الهيدروكلوريك ومواد كيميائية أخرى عبر أعمدة اإلثراء
على قيعان مبطنة للمواد الممتزة. ولضمان عدم انقطاع العملية، يلزم استخدام نظاٍم إلعادة الدفق لتحرير 

ث يمكن جمع  ل بحي ائ دفق الس ادة الممتزة إلى الت ات’و‘ النواتج’اليورانيوم من الم ك ‘. المخلف ويتم ذل
بة لالختزال/األ تخدام عوامل كيميائية مناس يطها باباس دة يعاد تنش لة، كس لكامل في دوائر خارجية منفص

ها. ونظراً الستخدام محاليل مركزة  ـ ـ كما يمكن إعادة تنشيطها جزئياً داخل أعمدة الفصل النظيري ذاتـ
ة  نوعة من مواد خاص اخنة من حامض الهيدروكلوريك في هذه العملية، يلزم أن تكون المعدات مص س

 لمواد.أن تكون محمية بهذه ا قادرة على مقاومة التآكل أو

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

تلزمات للقوى الميكانيكية    دة بمس ين، وهي مزوَّ ائلين يتدفقان في اتجاهين معاكس أعمدة للتبادل بين س
ومة التآكل بمحاليل ومصممة أو معدَّة خصيصاً إلثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. ولمقا

نوعة في العادة من مواد مر كزة لحامض الهيدروكلوريك، تكون هذه األعمدة ومكوناتها الداخلية مص
بة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية الهيدروكربونية المفلورة) أو الزجاج أو تكون محمية  لدائنية مناس

م في العادة زمن البقاء المرحلي لأل ً بهذه المواد. ويُصمَّ  ثانية. ٣٠وال يتجاوز  عمدة بحيث يكون قصيرا

 موصالت نبذ السوائل بالطرد المركزي (التبادل الكيميائي)  -٢-٦-٥

تخدام عملية    اً إلثراء اليورانيوم باس مة أو معدَّة خصيص مَّ وائل بالطرد المركزي مص موصالت لنبذ الس
مائية ثم تستخدم ت المجاري العضوية والالتبادل الكيميائي. وتستخدم مثل هذه الموصالت الدوران لتشتي

ل األطوار. ولمقاومة التآكل بمحاليل مركزة لحامض الهيدروكلوريك، تكون  قوة الطرد المركزي لفص
الموصالت مصنوعة عادة من مواد بالستيكية مناسبة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية الهيدروكربونية 

م في االمفلورة) أو الزجاج أو تكون محمية بهذه  مَّ الت المواد. ويُص لعادة زمن البقاء المرحلي للموّصِ
 ثانية. ٣٠النابذة بالطرد المركزي بحيث يكون قصيراً وال يتجاوز 
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 نظم ومعدات اختزال اليورانيوم (التبادل الكيميائي)  -٣-٦-٥

اً الختزال اليورانيوم من ح  (أ)   يص مة أو معدَّة خص مَّ الِة تكافٍؤ إلى خاليا اختزال كهروكيميائية مص
أخرى من أجل إثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. ويجب أن تكون مواد الخاليا 
امض  ل المركزة لح الي المح ل ب آك ة الت اوم ادرةً على مق ة ق الج ل المع الي ة لمح المالمس

 الهيدروكلوريك.

 ملحوظة إيضاحية    

ميم حجيرة الخاليا الكاثودية أن      دةيراعى في تص اليورانيوم إلى حالة التكافؤ  تمنع إعادة أكس
اء حاجز كتيم  د الخلية بغش األعلى. وإلبقاء اليورانيوم داخل الحجيرة الكاثودية، يجوز أن تزوَّ

ل صلب مالئم كالغرافيت.  مكون من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات. ويتألف الكاثود من موّصِ

مة أو معدَّة خصيصاً ال  (ب)   سلة التعاقبية من أجل ستخدامها في الطرهي نظم مصمَّ سل ف الختامي لل
ي وتلقيم خاليا االختزال  ٤+إخراج اليورانيوم بط التركيز الحمض وي، وض من المجرى العض

 الكهروكيميائي.

 ملحوظة إيضاحية  

حب اليورانيوم   تخالص للمذيبات من أجل س وي  ٤+تتألف هذه النظم من معدات اس من المجرى العض
ه إلى م داونقل مائي، ومع ة تركيز أيونات حلول  ب ة نس بط ومراقب دات أخرى لض ت تبخير و/أو مع

ا االختزال  ادة التلقيم إلى خالي ل م ات أو أجهزة أخرى لنق خ دروجين في المحلول، ومض الهي
ية التي يجب مراعاتها في التصميم تجنب تلوث المجرى المائي  الكهروكيميائي. ومن االعتبارات الرئيس

لك يتّم بناء النظام، بالنسبة لألجزاء المالمسة لمجرى المعالجة، من معدات ة معيّنة. وعلى ذبأيونات فلزي
لفون  بة (مثل الزجاج، وبوليمترات الفلوروكربون، وكبريتات البوليفينيل، وس نوعة من مواد مناس مص

 البولي إثير، والغرافيت المشّرب بالراتينج) أو محميّة بهذه المواد.

 (التبادل الكيميائي)ير مادة التلقيم نظم تحض  -٤-٦-٥

اً إلنتاج محاليل التلقيم المكّونة من كلوريد اليورانيوم العالي النقاء    يص مة أو معدَّة خص مَّ نظم مص
 الستخدامها في محطات فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي.

 ملحوظة إيضاحية  

تخال تتكون هذه النظم من معدات لإلذابة و/أو   ص بالمذيبات و/أو التبادل األيوني ألغراض التنقية، االس
ائي الختزال اليورانيوم ل الكهرب ا التحلي ذه النظم ٣+إلى اليورانيوم ٤+أو اليورانيوم ٦+وخالي . وتنتج ه

وائب الفلزية مثل  عة أجزاء في المليون من الش محاليل كلوريد اليورانيوم التي ال تحتوي إال على بض
يد، والكروم، و حد كافؤ ال عددة الت كافؤ أو المت ية الت نائ كاتيونات األخرى الث بدينوم، وال ناديوم، والمولي فا ال

تخدمة في بناء أجزاء من النظام الذي يعالج اليورانيوم مل  ٣+األعلى منها. والمواد المس العالي النقاء تش
تات البوليفي ية المفلورة، أو كبري يدروكربون يل، أو االزجاج، أو البوليمرات اله لدائن ن لغرافيت المبطَّن ب

ب بالراتينج.  سلفون البولي إثير والمشرَّ
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 نظم أكسدة اليورانيوم (التبادل الكيميائي)  -٥-٦-٥

دة اليورانيوم   اً ألكس يص مة أو معدَّة خص مَّ لة  ٤+إلى يورانيوم ٣+هي نظم مص لس بغرض إعادته إلى الس
 بالتبادل الكيميائي.التعاقبية لفصل نظائر اليورانيوم في عملية اإلثراء 

 ملحوظة إيضاحية  

 يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل:  

مائي الخارج من معدات   (أ)   لدفق ال جين من جهة وا معدات إلحداث التماس بين الكلور واألكس
الناتج في المجرى العضوي النصيل  ٤+الفصل النظيري من جهة ثانية، واستخالص اليورانيوم

 بالنواتج في السلسلة التعاقبية؛ العائد من الطرف الخاص

دروكلوريك   (ب)   اء عن حامض الهي ل الم دات لفص اء وحامض مع ادة إدخال الم حتى يمكن إع
 الهيدروكلوريك المرّكز إلى العملية في المواقع المالئمة.

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

اً إلثراء اليورانيوم هي راتينجات أو مم   يص ممة أو معدَّة خص ريعة التفاعل للتبادل األيوني مص تزات س
بكات الكبيرة، و/أو الهياكل  امية ذات الش تخدام عملية التبادل األيوني، بما في ذلك الراتينجات المس باس

طح هيكل داعم  ط في طبقة على س ائية التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النش امي الغش مس
األليــاف. وال يزيد قطر خامل، والهياكل المركبة األخرى بأي شكل مناسب، بما في ذلك الجسيمــات أو 

مم، ويجب أن تكون قادرة كيميائياً على مقاومة محاليل  ٠٫٢راتينجات/ممتزات التبادل األيوني هذه على 
دم تح ل ع ة تكف ادي ك المرّكز وأن تكون ذات قوة م دروكلوري امض الهي ادل. ح دة التب ا في أعم لله

ريعة  اً لبلوغ حركة س يص مة خص مَّ جداً في تباُدل نظائر اليورانيوم (معدل والراتينجات/الممتزات مص
 ٣٧٣ثواٍن في نصف الوقت)، وقادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح بين  ١٠التبادل ال يزيد على 

 درجة مئوية). ٢٠٠كلفن ( ٤٧٣درجة مئوية) و ١٠٠كلفن (

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

كل يزيد قطرها على    طوانية الش مم الحتواء ودعم القيعان المبطنة لراتينجات/ممتزات  ١٠٠٠أعمدة أس
ـة التبادل األيوني. وهذه  ـ ـدام عملي ـوم باستخـ ـ التبادل األيوني، مصممة أو معدَّة خصيصاً إلثراء اليوراني

نوعة من  مقاِومة للتآكل بمحاليل حامض  مواد (مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربونية)األعمدة مص
 ٣٧٣الهيدروكلوريك المرّكز أو مطلية بمثل هذه المواد، وتكون قادرة على العمل في درجة حرارة بين 

ة) و ١٠٠كلفن ( ة مئوي اوز  ٢٠٠كلفن ( ٤٧٣درج غط تتج ات ض توي ة)، وبمس ة مئوي  ٠٫٧درج
 ميغاباسكال.

 أليوني)نظم إعادة دفق التبادل األيوني (التبادل ا  -٨-٦-٥

مة أو معدَّة خصيصاً إلعادة توليد عامل االختزال   (أ)   نظم اختزال كيميائي أو إلكتروكيميائي مصمَّ
 الكيميائي المستخدم في السالسل التعاقبية إلثراء اليورانيوم بالتبادل األيوني.
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دة كيميائية أو إلكتر  (ب)   اً إلعادة توليدنظم أكس يص مة أو معدَّة خص مَّ عامل (عوامل)  وكيميائية مص
 األكسدة الكيميائية المستخدم في السالسل التعاقبية إلثراء اليورانيوم بالتبادل األيوني.

 ملحوظة إيضاحية  

تخدم التيتانيوم الثالثي التكافؤ (التيتانيوم   بيل )، ٣+يجوز في عملية اإلثراء بالتبادل األيوني أن يُس على س
انيوم د التيت ام االختزال تولي د نظ ة يعي ال ذه الح اتيون اختزال، وفي ه اره ك اعتب ال، ب عن طريق  ٣+المث

 .٤+اختزال التيتانيوم

) كمؤكسد، وفي هذه الحالة يعيد نظام ٣+كما يجوز في هذه العملية استخدام الحديد الثالثي التكافؤ (الحديد  
 .٢+سدة الحديدأك عن طريق ٣+األكسدة توليد الحديد

تخدامها في محطات اإلثراء   -٧-٥ اً الس يص ممة أو المعدَّة خص النظم والمعدات والمكونات المص
 بالليزر.

 ملحوظة تمهيدية  

تندرج النظم الحالية لعمليات اإلثراء باستخدام الليزر في فئتين وهما: النظم التي يكون فيها وسيط العملية   
يط العملية هو بخار مركب يورانيوم الممزوج النهو بخار اليورانيوم الذري، و ظم التي يكون فيها وس

 أحياناً بغاز آخر أو بغازات أخرى. وتشمل الرموز الشائعة لمثل هذه العمليات ما يلي:

  الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري؛ -الفئة األولى 
  ل النظيري بالليزر الجزيئي بما في ذلك الت -الفئة الثانية يط فاعالفص ل الكيميائي عن طريق تنش

  الليزر االنتقائي النظيري.

 وتشمل النظم والمعدات والمكّونات المستخدمة في محطات اإلثراء باستخدام الليزر ما يلي:  

أجهزة لتلقيم بخار فلز اليورانيوم (للتأيين الضوئي االنتقائي) أو أجهزة لتلقيم بخار أحد مرّكبات   (أ)  
 ضوئي االنتقائي أو الحّث/التنشيط االنتقائي)؛اليورانيوم (للتفكيك ال

بالنسبة للفئة األولى، ‘ مخلفات’و‘ نواتج’والمستنفَد في شكل  ىأجهزة لجمع فلز اليورانيوم المثر  (ب)  
كل  ىوأجهزة لجمع مركبات اليورانيوم المثر تنفَد في ش بة للفئة ‘ مخلفات’و‘ نواتج’والمس بالنس

 ؛الثانية

 ؛٢٣٥-ليزر من أجل الحث االنتقائي ألنواع اليورانيومنُظم معالجة بال  (ج)  

ية قياس طيف ذرات   (د)   د عمل ي تعقُّ ير مواد التلقيم وتحويل النواتج. وقد يقتض معدات لتحض
ريات الليزرية المتعددة  اليورانيوم ومركباته إدراج أي تكنولوجيا من تكنولوجيات الليزر والبص

 المتاحة.

 حوظة إيضاحيةمل  

ديد من البنود التي يَِرد سردها في هذا الجزء اتصاالً مباشراً ببخار أو سائل فلز اليورانيوم، أو يتصل الع  
غاز وغازات أخرى.  هذا ال ادس فلوريد اليورانيوم أو مزيج من  غازات المعالجة التي تتكون من س ب
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ر مع اليورا طح التي تكون في تالُمس مباش نع جميع األس ادس فلوريد الوتُص يورانيوم بالكامل نيوم أو س
ذه المواد. وألغراض الجزء المتعلق بمفردات  ل ه ل أو تُحمى بمث آك ة الت اوم ادرة على مق من مواد ق
بائك اليورانيوم  ائل فلز اليورانيوم أو س تخدام الليزر، فإن المواد المقاِومة للتآكل ببخار أو س اإلثراء باس

مل الغرافيت المطلي بااليت ادس فلوريد اليورانيوم  ريوم وأيضاً التنتالوم؛تش أما المواد المقاِومة للتآكل بس
يد األلومينيوم،  دأ، أو األلومينيوم، أو أكس بائك النحاس، أو الفوالذ غير القابل للص مل النحاس، أو س فتش

بة ال تقل عن  بائك التي تحتوي على نس بائك األلومينيوم، أو النيكل أو الس ب ال٦٠أو س وزن من ٪ حس
 مرات الهيدروكربونية المفلورة.النيكل، والبولي

 نُظم تبخير اليورانيوم (األساليب القائمة على البخار الذري)  -١-٧-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لتبخير فلز اليورانيوم الستخدامها في اإلثراء بالليزر.   نُظم مصمَّ

 ملحوظة إيضاحية 

ذه النظم على   ة يمكن أن تحتوي ه مم ة وهي مص ات حزم إلكتروني اذف ل عن ق درة (ال تق لتحقيق ق
ة اإلثراء  ١ دل المطلوب لعملي بالمع د بخار فلز اليورانيوم  ة على الهدف تكفي لتولي لّط كيلوواط) مس

 بالليزر.

 نظم ومكونات مناولة فلز اليورانيوم السائل أو البخار (األساليب القائمة على البخار الذري)  -٢-٧-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لمناولةنُظم م   بائك اليورانيوم المصهور، أو بخار  صمَّ اليورانيوم المصهور، أو س
مة أو معدَّة خصيصاً لتلك النُّظم.  فلز اليورانيوم لالستخدام في اإلثراء بالليزر، أو مكونات مصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

ها. وت   قات ومعدات التبريد الالزمة ل ئل من بوت ا ناولة فلز اليورانيوم الس كون يمكن أن تتكون نظم م
البوتقات وأجزاء هذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصهور أو سبائك اليورانيوم المصهور أو 

بة على مقاومة التآكل  نوعة من مواد ذات قدرة مناس والحرارة، أو تكون بخار فلز اليورانيوم، مص
بة التنتالوم، والغرافيت مل المواد المناس المطلي بااليتريوم، والغرافيت  محمية بهذه المواد. ويمكن أن تش

يد أخرى أرضية نادرة (انظر الوثيقة  بصيغتها المعدَّلة) أو خالئط  INFCIRC/254/Part 2المطلي بأكاس
 منها.

 لز اليورانيوم (األساليب القائمة على البخار الذري)ف‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع   -٣-٧-٥

مَّ ‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع    ائل مص كل الس اً لتجميع فلز اليورانيوم في الش مة أو معدَّة خصيص
 أو الصلب.

 ملحوظة إيضاحية  

ائل فلز اليورانيوم    نوعة من مواد مقاِومة للحرارة والتآكل ببخار أو س تكون مكونات هذه المجمعات مص
مل أنابيب،  (مثل الغرافيت المطلي باإليتريوم أو التنتالوم) أو تكون محمية بهذه المواد، ويجوز أن تش

يع خاصة بأساليب الفصل وصمامات، ولوازم، وميازيب، ووصالت تلقيم، ومبّدِالت حرارة، وألواَح تجم
 المغنطيسي أو اإللكتروستاتي أو غير ذلك من أساليب الفصل.
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 حاويات وحدات الفصل (األساليب القائمة على البخار الذري)  -٤-٧-٥

ك   تطيلة الش طوانية أو مس در بخار فلز اليورانيوم، أوعية أس اً الحتواء مص يص مة أو معدَّة خص مَّ ل مص
 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’ومخنق حزم األشعة اإللكترونية، ومجمعات 

 ملحوظة إيضاحية  

مامات    الت التلقيم بالكهرباء والمياه، وص ة بوص عة هذه الحاويات بها عدٌد وافر من المنافذ الخاص ألش
التفريغ، وأجهزة لتشخيص أعطال األجهزة ومراقبتها. كما تم فيها توّخي الليزر، وتوصيالت لمضخات 

 القدرة على الفتح واإلغالق من أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية.

 فوهات التمدد فوق الصوتية (األساليب الجزيئية)  -٥-٧-٥

وتية    ادس هي فوهات تمدد نفاثة فوق ص اً لتبريد مزيج س يص مة أو معدَّة خص مَّ فلوريد اليورانيوم مص
فر) أو أقّل، وهي قادرة على مقاومة  ١٢٣كلفن ( ١٥٠لى إوالغازات الحاملة له  درجة مئوية تحت الص

 التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم.

عات   -٦-٧-٥  المخلفات (األساليب الجزيئية)’أو ‘ النواتج’مجِمّ

اً لجمع مواد نواتج المكونات أو أجه   يص ممة أو معدة خص يورانيوم أو مواد مخلفات اليورانيوم زة مص
 بعد إضاءتها بضوء الليزر.

 ملحوظة إيضاحية  

عات النواتج في أحد أمثلة الفصل النظيري بالليزر الجزيئي على تجميع المادة الصلبة لخامس    تساعد مجِمّ
س فلوريد مجمعات  مصممة أو معدَّة خصيصاً النواتج خامفلوريد اليورانيوم المثرى. ويمكن أن تتكون 

دمية أو حلزونية، أو توليفة منها، ويجب أن  حية أو ص عات مرش لبة، وتتألف من مجّمِ اليورانيوم الص
 تكون قادرة على مقاومة التآكل في بيئة تحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم/سادس فلوريد اليورانيوم.

 ليب الجزيئية)سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (األساضاغطات   -٧-٧-٥

مة    مة أو معدَّة خصيصاً لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له، ومصمَّ هي ضاغطات مصمَّ
للتشغيل الطويل األجل في أوساط تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم. وتُصنع مكوناتها المالمسة لغاز 

 اليورانيوم أو تُحمى بمثل هذه المواد.جة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد المعال

 سدادات العمود الدوار (األساليب الجزيئية)  -٨-٧-٥

ريف    يالت تص يالت تغذية وتوص اً، بتوص يص ممة أو المعدَّة خص دادات العمود الدوار المص هي س
دادات، من أجل إغالق العمود الذي يوصل غيل لضمان  للس األعمدة الدوارة للضاغطات بمحركات التش

اغط  رب الهواء إلى غرفة الض رب غاز المعالجة إلى الخارج أو منع تس دادات ومنع تس موثوقية الس
 الداخلية المليئة بسادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له.
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 نظم الفلورة (األساليب الجزيئية)  -٩-٧-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لفلورة خامس فلوريد اليورانيوم (الصلهي نظم    ب) وسادس فلوريد اليورانيوم مصمَّ
 (الغاز).

 ملحوظة إيضاحية  

ادس    حوق خامس فلوريد اليورانيوم الذي يتم جمعه بُغية تحويله إلى س مة لفلورة مس مَّ هذه النُّظم مص
فلوريد اليورانيوم ومن ثم جمعه في حاويات النواتج، أو لنقله كمادة تلقيم لمزيد من اإلثراء. ويجوز، في 

تفاعل واالستعادة مباشرة خارج راء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظيري بحيث يتم الأحد النهج، إج
عات  عات ‘. النواتج’مجّمِ حوق خامس فلوريد اليورانيوم من مجّمِ حب/نقل مس كما يمكن، في نهج آخر، س

بيل المثال المفاعل ذو القاع المائع، أو ‘ النواتج’ ب للتفاعل (منها على س المفاعل إلى وعاء مناس
 ُ تخدم في كال النهجين معدات لخزن ونقل الفلور (أو الحلزوني، أو البرج المتوهج) بغرض الفلورة. وت س

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

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم/مصادر أيوناته (األساليب الجزيئية)  -١٠-٧-٥

م بقدرتها علم   اً تتس يص مة أو معدَّة خص مَّ رة من المجاري الغازية طيافات كتلية مص ى أخذ عينات مباش
 لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكّل ما يلي:

وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكثر، ولها قدرة على التحليل  ٣٢٠قادرة على قياس أيونات   -١  
 ؛٣٢٠تزيد على جزء واحد في 

بائك النيكلم  -٢   ادر أيونية مركَّبة من النيكل، أو س بة النيكل عن  النحاس-ص التي ال تقلُّ فيها نس
 الكروم، أو محميّة بهذه المواد؛-حسب الوزن، أو سبائك النيكل ٪٦٠

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 لها نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.  -٤  

 النواتج والمخلفات (األساليب الجزيئية)نظم التلقيم/نظم سحب   -١١-٧-٥

نوعة من مواد مقاِومة للتآكل نظم أو    اً لمحطات اإلثراء ومص يص مة أو معدَّة خص مَّ معدات معالجة مص
 بسادس فلوريد اليورانيوم أو محمية بهذه المواد، وتشمل ما يلي:

يات تلقيم، أو أفران، أو نظم تُستخدم لتمرير سادس فلوريد  (أ)    اليورانيوم إلى عملية اإلثراء؛ ُمَحّمِ

ادس   (ب)   حب س تخدم في س ائد باردة) تُس لبة (أو مص ُمحّوِالت من الحالة الغازية إلى الحالة الص
 فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛

ادس فلوريد اليورانيوم من عملية اإل  (ج)   حب س تخدم في س ييل تُس ليد أو تس ثراء عن محطات تص
 السائل أو الصلب؛لى الشكل إطريق ضغطه وتحويله 

 لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات.‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٤٨- 

 نُظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (األساليب الجزيئية)  -١٢-٧-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لفصل سادس فل    ه.وريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة لهي نظم معالجة مصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

 يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل:  

ة قادرة على العمل   (أ)   ل تعمل عند درجات حرارة منخفض مباِدالت حرارة بالتبريد أو أجهزة فص
 درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل، ١٢٠كلفن ( ١٥٣عند درجات حرارة تصل إلى 

منخفضة قادرة على توليد درجات حرارة تصل إلى ات تبريد تعمل عند درجات حرارة أو وحد  (ب)  
 درجة مئوية تحت الصفر)أو أقّل، ١٢٠كلفن ( ١٥٣

 أو مصائد باردة لسادس فلوريد اليورانيوم قادرة على تجميد سادس فلوريد اليورانيوم.  (ج)  

 أو غازات أخرى.ويمكن أن تكون الغازات الحاملة هي النتروجين أو األرغون   

  لليزرانُظم   -١٣-٧-٥

مة أو معدَّة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم.    ليزرات أو نُظم ليزرية مصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

مل الليزر ومكوناته الهامة المكونات المحدَّدة في الوثيقة    تخدام الليزر، يش فيما يتعلق بعمليات اإلثراء باس
INFCIRC/254/Part 2 يغتها الم وئية وإلكترونية بص نات ض ن نظام الليزر من مكِوّ عدَّلة. عادة ما يتكوَّ

ى غرفة الفصل النظيري. أما نظام الليزر على السواء للتحكم في شعاع (أو أشعة) الليزر ونقله (نقلها) إل
المستخدم في األساليب القائمة على البخار الذري فيتكون عادة من ليزر صبغي قابل للضبط يضخه نوع 

ن  آخر لبة). ويمكن أن يتكوَّ من الليزر (مثل ليزرات بخار النحاس أو أنواع  معينة من الليزرات الص
جزيئية من ليزرات ثاني أكسيد الكربون أو ليزرات أكزيمر وخلية نظام الليزر المستخدم في األساليب ال

لو تخدمة في كال األس ي الليزرات أو نظم الليزر المس وئية متعددة الطرق. وتقتض بين تثبيت ذبذبات ض
 الطيف ألغراض التشغيل لفترات زمنية طويلة.

تخدامه  -٨-٥ اً الس يص ممة أو المعدَّة خص ا في محطات اإلثراء النظم والمعدات والمكونات المص
 بالفصل البالزمي

 ملحوظة تمهيدية  

ة الفصل البالزمي، تمرُّ بالزما أيونات اليورانيوم عبر مجال كهربائي يتم    ـ ـ ضبطه على ذبذبة في عمليـ
وم ـ يلي ويزداد قُطر مداراتها  ٢٣٥-الرنين األيوني لليورانيـ توعب الطاقة على نحو تفض بحيث تس

ارات الكبيرة القطر إلنتاج ناتج مثرى باليورانيوماللولبية. ويتم احتباس  . أما ٢٣٥-األيونات ذات المس
احتواؤها في حجيرة تفريغ ذات مجال البالزما، التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم، فيجري 

ية  مل النظم التكنولوجية الرئيس يل. وتش تخدام مغنطيس فائق التوص ي عالي القدرة ينتج باس مغنطيس
يل (انظر للع د بمغنطيس فائق التوص ل المزوَّ ملية نظام توليد بالزما اليورانيوم، ونموذج جهاز الفص
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ة  دَّل INFCIRC/254/Part 2الوثيق ا المع يغته ب الفلزات بغرض جمع بص ح ‘ النواتج’ة)، ونُظم س
 ‘.المخلفات’و

 مصادر القوى العاملة بالموجات الدقيقة وهوائياتها  -١-٨-٥

اً إلنتاج أو تعجيل األيونات،    يص ممة أو المعدَّة خص ادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات، المص مص
كيلو واط  ٥٠ومتوسط ناتج قدرة يزيد على غيغاهرتز،  ٣٠وتتميز بالخصائص التالية: ذبذبة تزيد على 

 إلنتاج األيونات.

 ملفات الحث األيوني  -٢-٨-٥

اً لترددات تزيد على    يص ممة أو معدَّة خص لكية مص كيلوهرتز  ١٠٠ملفات حث أيوني ذات ذبذبة الس
 كيلوواط. ٤٠وهي قادرة على معالجة متوسط قوى يزيد على 

 نظم توليد بالزما اليورانيوم  -٣-٨-٥

 الستخدامها في محطات توليد البالزما.نظم لتوليد بالزما اليورانيوم مصممة أو معدَّة خصيصاً   

 ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –[لم تعد تُستخَدم   -٤-٨-٥

عات تجميع   -٥-٨-٥  فلز اليورانيوم‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمَّ

عات لتجميع    مة أو معدَّة ‘ المخلفات’و‘ النواتج’مجمَّ مَّ لب. مص كله الص اً لفلز اليورانيوم في ش يص خص
عات ا نوعة من مواد مقاِومة للحرارة والتآكل ببخار فلز اليورانيوم، مثل وتكون مجمَّ لتجميع هذه مص

 الغرافيت المطلي بااليتريوم أو التنتالوم، أو تكون محمية بهذه المواد.

 حاويات وحدات الفصل  -٦-٨-٥

مة أو معدَّ    طوانية مصمَّ تخدامها في محطات اإلثراء بالفصل البالزمي أوعية أس اً الس بغرض ة خصيص
عات   ‘.المخلفات’و‘ النواتج’احتواء مصدر بالزما اليورانيوم، وملف توصيل الترددات الالسلكية، ومجّمِ

 ملحوظة إيضاحية  

يالت ل   الت التلقيم بالكهرباء والمياه، وتوص دة بعدد وافر من المنافذ لوص خات هذه األوعية مزوَّ مض
خيص ومراقبة أعطال  ار، ونظم لتش األجهزة. كما تم فيها توّخي القدرة على الفتح واإلغالق من االنتش

بة مثل الفوالذ غير القابل  ية مناس أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية، وهي مبنية من مواد غير مغنطيس
  للصدأ.

٩-٥-   ً ا يص ممة أو المعدَّة خص تخدامها في محطات اإلثراء النظم والمعدات والمكونات المص  الس
 الكهرمغنطيسي

 ملحوظة تمهيدية  

ية، تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتَجة عن طريق تأيين مادة تلقيم    يتم، في المعالجة الكهرمغنطيس
ي يدفع أيونات النظائر المختلفة إلى ملحية (رابع كلوريد اليورانيوم عادة) وتمريرها عبر مجا ل مغنطيس
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سية لجهاز الفصل الكهرمغنطيسي للنظائر ما يلي: مجال اتخاذ م سارات مختلفة. وتشمل المكونات الرئي
مغنطيسي لتحويل/فصل النظائر باألشعة األيونية، ومصدراً أيونياً بنظام التعجيــــــل الخاص به، ونظاماً 

ول افية للمعالجة نظام اإلمداد بالقلتجميع األيونات المفص مل النظم اإلض ية، ونظام ة. وتش درة المغنطيس
إمداد مصدر األيونات بكهرباء ذات فلطية عالية، ونظام التفريغ، ونظم مكثّفة للمناولة الكيميائية الستعادة 

 النواتج وتنظيف/إعادة تدوير المكونات.

 أجهزة كهرمغنطيسية لفصل النظائر  -١-٩-٥

اً لفأجهزة    يص ممة أو معدَّة خص ل النظائر مص ية لفص ل نظائر اليورانيوم، ومعداتها كهرمغنطيس ص
 ومكوناتها، وتشمل ما يلي:

 مصادر أيونية  (أ)  

دٍر      اً، تتكون من مص يص مة أو معدَّة خص مَّ ادر مفردة أو متعددة أليونات اليورانيوم مص مص
عة، وهي مبنية من  ل أش بة مثل الغرافيت، أو الفوالذ غير القابل للبخار ومؤيِّن ومعّجِ مواد مناس

 ملي أمبير. ٥٠النحاس، وقادرة على توليد تيار أشعة أيونية إجمالي ال يقل عن  للصدأ، أو

عات أيونية  (ب)    مجّمِ

مة أو معدَّة خصيصاً لتجميع حزم أيونات      نة من شقين أو أكثر وجيوب مصمَّ لوحات تجميع مكوَّ
بة مثل الغرافيت أو الف اليورانيوم المثرى تنفَد، وهي مبنية من مواد مناس والذ غير القابل والمس

 للصدأ.

  حاويات فراغية  (ج)  

مة أو معدَّة خصيصاً ألجهزة فصل اليورانيوم الكهرمغنطيسية، مبنية من      حاويات فراغية مصمَّ
مة للتشغ يل بضغط ال يزيد مواد غير مغنطيسية مناسبة، مثل الفوالذ غير القابل للصدأ، ومصمَّ

 باسكال. ٠٫١على 

 ملحوظة إيضاحية  

دة بالماء، هذه األو   نات المبرَّ ادر األيونات ولوحات التجميع والمبّطِ اً الحتواء مص يص مة خص مَّ عية مص
 وتتوفر بها توصيالت مضخات االنتشار وإمكانية للفتح واإلغالق إلزالة هذه المكونات وإعادة تركيبها.

 المغنطيسية أجزاء األقطاب  (د)  

اً ألجزاء األقط     يص مة أو معدَّة خص مَّ ية التي يزيد قطرها على مترين أجزاء مص اب المغنطيس
ية  تخدم في المحافظة على مجال مغنطيسي ثابت داخل أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيس وتُس

 وفي نقل المجال المغنطيسي بين أجهزة الفصل المتجاورة.

 بالطاقة عالية الفلطيةنظم إمداد   -٢-٩-٥

مة   أو معدَّة خصيصاً لمصادر األيونات، وتتميز بالخصائص  هي نُظم إمداد بالطاقة عالية الفلطية مصمَّ
 التالية كلها:
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 أمبير؛ ١فلط، وتيار خرج ال يقل عن  ٢٠ ٠٠٠قابلية للتشغيل المستمر، وفلطية خرج ال تقل عن   -١  

 ساعات. ٨على مدى فترة زمنية طولها  ٪٠٫٠١وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من   -٢  

 سيةإمدادات القدرة المغنطي  -٣-٩-٥

ائص    ر، وتتميز بالخص اً إلمداد المغنطيس بالتيار الكهربائي المباش يص مة أو معدَّة خص مَّ هي نظم مص
 التالية كلها:

 فلط؛ ١٠٠ عن أمبير على نحو مستمر بفلطية ال تقل ٥٠٠قابلية إلنتاج خرج تيار ال يقلُّ عن   -١  

 ساعات. ٨ مدتها طيلة فترة ٪٠٫٠١وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أعلى من   -٢  

ممة   -٦ محطات إلنتاج أو تركيز الماء الثقيل والديوتيريوم ومرّكبات الديوتيريوم والمعدات المص
 أو المعدَّة خصيصاً لها

 ملحوظة تمهيدية  

تخدام    طائفة متنوعة من العمليات. بيد أن هناك عمليتين أثبتتا جدواهما من يمكن إنتاج الماء الثقيل باس
ادر الناحية التجار ية: عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين (عملية ذوبان الغاز)، وعملية تبادل النش
 والهيدروجين.

لة وتقوم العملية األولى على تبادل الهيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتيد الهيدر   لس وجين داخل س
ف غيلها بينما يكون الجزء األعلى بارداً والجزء األس فل أبراج يجري تش اخناً. ويتدفق الماء نحو أس ل س

لة من  لس تخدم س فل األبراج إلى أعالها. وتُس األبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الهيدروجين من أس
ير اختالط الغاز والماء. وينتقل ال واني المثقبة لتيس ديوتيريوم إلى الماء حيث تكون درجات الحرارة الص

ة، و ثإمنخفض دروجين حي د الهي از المثرى  لى كبريتي ة. ويُزال الغ الي ات الحرارة ع تكون درج
اخن  بالديوتيريوم أو الماء المثرى بالديوتيريوم من أبراج المرحلة األولى عند نقطة التقاء الجزء الس

اج المراحل التالية. ويُرَسل الماء المثرى بالديوتيريوم بنسبة تصل والجزء البارد، وتتكرر العملية في أبر
ب ال٣٠إلى  الح ٪ حس وزن، الذي يمثل نتاج المرحلة األخيرة، إلى وحدة تقطير إلنتاج ماء ثقيل ص

 ٪ حسب الوزن.٩٩٫٧٥للمفاعالت؛ أي أكسيد الديوتيريوم بنسبة 

خرج الديوتيريوم من غاز التركيب عن طريق التماس الهيدروجين فيمكن أن تست-أما عملية تباُدل النشادر  
ائل في وجود مادة ح ادر الس فازة. ويتم تلقيم غاز التركيب داخل أبراج التبادل وإلى محوٍل مع النش

ائلة من األعلى إلى  فل إلى األعلى بينما تتدفق األمونيا الس ادر. ويتدفق الغاز داخل األبراج من األس للنش
فل. ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في األمونيا. ثم تتدفق  األس

ل األمونيا في الجزء األعلى. األمون فل البرج بينما يتدفق الغاز في ُمحّوِ ر األمونيا في أس يا في ُمكّسِ
الح للمفاعالت عن طريق ال افي، ويتم إنتاج ماء ثقيل ص هد المراحل التالية عملية إثراء إض تقطير وتش

ل محطة األمونيا التي يمكن بنا ؤها إلى جانب محطة النهائي. ويمكن توفير غاز التركيب الالزم بفض
ادر والهيدروجين  إنتاج الماء الثقيل عن طريق تبادل األمونيا والهيدروجين. كما يمكن لعملية تبادل النش

 أن تنطوي على استخدام الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم.
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انع إنتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تبادلوا   ية لمص الماء وكبريتيد  لعديد من مفردات المعدات الرئيس
تركة في عدة قطاعات  ادر والهيدروجين، هي مفردات مش الهيدروجين، أو عن طريق عملية تبادل النش

تي تستخدم عملية من الصناعات الكيميائية والنفطية. وينطبق هذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة ال
تاح "بصورة متيسرة". وتتطلب عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين. ولكن القليل من هذه المفردات م

وائل  ادر والهيدروجين معالجة كميات كبيرة من الس تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النش
امة عند ظروف ضغط مر تعال واألّكالة والس ميم ومعايير القابلة لالش ع التص تفعة. ولذا يتعين لدى وض

هاتين العمليتين إيالء اهتمام دقيق الختيار المواد ومواصفاتها التشغيل للمحطات والمعدات التي تستخدم 
بغية ضمان عمر تشغيلي طويل مع عوامل تكفل مستويات رفيعة من األمان والموثوقية. ويتوقف اختيار 

ية على  ادية وعلى الحاجة. وبالتالي يجري إعداد غالبية مفردات حجم المحطة بدرجة رئيس عوامل اقتص
 تطلبات المستخِدم.المعدات وفقاً لم

أي في عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل  –وأخيراً، ينبغي أن يالَحظ في العمليتين   
صممة أو معدَّة خصيصاً إلنتاج أن مفردات المعدات التي ال تكون، بمفردها، م – النشادر والهيدروجين

ممة أو معدَّة  اً إلنتاج الماء الثقيل. ومن األمثلة على هذه الماء الثقيل يمكن تركيبها في نظم مص يص خص
ادر والهيدروجين، ونظام تقطير الماء  تخدمة في عملية تبادل النش النظم نظام إنتاج المادة الحفازة المس

 الثقيل ليكون صالحاً للمفاعالت في كل من العمليتين.المستخدم في التركيز النهائي للماء 

تخدام إما عملية وتَِرُد فيما يلي مفردات الم   اً إلنتاج الماء الثقيل باس يص مة أو المعدَّة خص مَّ عدات المص
 تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين أو عملية تباُدل األمونيا والهيدروجين:

 يدروجينأبراج تبادل الماء وكبريتيد اله  -١-٦

ا عن    ل قطره ادل ال يق غط ال ١٫٥أبراج تب ل في ظروف ض ادرة على أن تعم ل عن  متر وق يق
تخدام عملية تبادل الماء ٢ اً إلنتاج الماء الثقيل باس يص مة أو معدَّة خص مَّ كال، ومص كبريتيد -ميغاباس

 الهيدروجين.

 النفاخات والضاغطات  -٢-٦

وب (أي    ة المنس اغطات بالطرد المركزي أحادية المرحلة ومنخفض كال)  ٠٫٢نفاخات أو ض ميغاباس
بة تزيد على لدورة غاز كبريتيد الهيدروجين (أي  ٪ ٧٠الغاز الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين بنس

تخدام عملية تبادل مة أو معدَّة خصيصاً إلنتاج الماء الثقيل باس كبريتيد -الماء حسب الوزن)؛ وهي مصمَّ
اغطات عن  فاخات أو الض هذه الن قلُّ قدرة  ما تعمل في  ٥٦الهيدروجين. وال ت ية، بين ثان متراً مكعباً/

غط  مة لخدمة كبريتيد  ١٫٨ال يقلُّ عن ظروف ض مَّ فط، وتكون مغلقة بأختام مص كال ش ميغاباس
 الهيدروجين الرطب.

 أبراج تبادل النشادر والهيدروجين  -٣-٦

راج لتبادل النشادر والهيدروجين ارتفاعها أكبر من أو يساوي    ـ  ١٫٥متراً، ويتراوح قطرها بين  ٣٥أبـ
مة  ١٥ل في ظروف ضغط يتجاوز متر، وتكون قادرة على العم ٢٫٥متر و ميجاباسكل، كما تكون مصمَّ

ادر والهيدروجي تخدام عملية تباُدل النش اً إلنتاج الماء الثقيل باس يص ن. وتكون هذه األبراج أو معدَّة خص
مّزودة أيضاً بفتحة محورية مشفّهة واحدة على األقل يكون قطرها مماثالً لقطر الجزء األسطواني بحيث 

 و سحب أجزاء األبراج الداخلية.يمكن إدخال أ
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 أجزاء األبراج الداخلية والمضخات المرحلية  -٤-٦

مة أو معدَّة خ   مَّ خات مرحلية مص تخدام أجزاء أبراج داخلية ومض اً ألبراج إنتاج الماء الثقيل باس يص ص
خصيصاً عملية تباُدل النشادر والهيدروجين. وتشمل أجزاء األبراج الداخلية ُمالِمسات مرحلية مصممة 

غيل المغمور  خات قابلة للتش خات المرحلية مض مل المض ائل. وتش لتحقيق تماس وثيق بين الغاز والس
مة خصيصاً لتدوير األمونيا السا  ئلة ضمن مرحلة تماس داخلية بالنسبة لألبراج المرحلية.مصمَّ

رات األمونيا  -٥-٦  ُمكّسِ

اوي    ادر تعمل في ظروف ضغط أكبر من أو يس رات نش مة أو معدَّة  ٣ُمكّسِ مَّ كال، وتكون مص ميجاباس
 خصيصاً إلنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين.

 ص باألشعة دون الحمراءُمحلِّالت االمتصا  -٦-٦

بة الهيدروجين/الديوتيريوم    ر" لنس عة دون الحمراء قادرة على التحليل "المباش ُمحلِّالت امتصاص باألش
 ٪ حسب الوزن.٩٠ نسبة تركيزات الديوتيريوم عن حيث ال تقلُّ 

 الحراقات الوسيطة  -٧-٦

مة أو معدَّة خصيصاً إلنتاج حراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى إلى ماء ثقيل، تكو   ن مصمَّ
 الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين.

 الثقيل أو األعمدة الالزمة لهاالنظم الكاملة لزيادة تركيز الماء   -٨-٦

اً لزيادة    يص ممة أو معدَّة خص هي نظم كاملة لزيادة تركيز الماء الثقيل، أو األعمدة الالزمة لها، مص
 تركيز الماء الثقيل ألغراض الوصول به إلى نسبة تركيز الديوتيريوم المستخدم في المفاعالت.

 ملحوظة إيضاحية  

تخدم عادة    ل الماء الثقيل عهذه النظم، التي تس مة أو معدَّة تقطير الماء لفص مَّ ن الماء الخفيف، مص
٪ حسب الوزن من أكسيد ٩٩٫٧٥خصيصاً إلنتاج الماء الثقيل الصالح للمفاعالت (أي ما نسبته المعهودة 

 الديوتيريوم) من ماء ثقيل ُملقَّم بنسبة تركيز أدنى.

 محّوِالت أو وحدات توليف األمونيا  -٩-٦

ادر محّوِالت    تخدام عملية تباُدل أو وحدات توليف نش اً إلنتاج الماء الثقيل باس يص مة أو معدَّة خص مَّ مص
 النشادر والهيدروجين.

 ملحوظة إيضاحية  

اُدل    دروجين) من عمود تب از التوليف (النيتروجين والهي دات غ ذه المحّوِالت أو الوح ب ه ح تس
غط العالي (أو أعمدة ت غط العالي)، باُدل األمونيا/الهيدراألمونيا/الهيدروجين ذي الض وجين ذات الض

 وتُعاد األمونيا المولفة إلى عمود (أو أعمدة) التبادل.
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ل نظائر   -٧ ر الوقود وفص نع عناص تخدَمين في ص محطات تحويل اليورانيوم والبلوتونيوم المس
و المعدَّة على التوالي، والمعدات المصممة أ ٥و ٤اليورانيوم على النحو المذكور في القسمين 

 .خصيصاً لها

 الصادرات  

ضمن هذه الحدود إال وفقاً لإلجراءات    سية المندرجة  ال يتم تصدير المجموعة الكاملة من المفردات الرئي
مة  مَّ تخدام جميع المحطات والنظم، والمعدات المص وص عليها في المبادئ التوجيهية. ويمكن اس المنص

من هذه الحدود، من اً ض يص ة أو إنتاجها أو أجل معالجة المواد اال أو المعدَّة خص طارية الخاص نش
 استعمالها.

 محطات تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لها  -١-٧

 ملحوظة تمهيدية  

يجوز أن تؤدي محطات ونُظم تحويل اليورانيوم عملية تحويل واحدة أو أكثر من نوع كيميائي لليورانيوم   
يد اليورانيوم، وتحويل إا في ذلك ما يلي: تحويل مركزات خام اليورانيوم لى نوع آخر، بمإ لى ثالث أكس

لى رابع فلوريد اليورانيوم، إانيوم لى ثاني أكسيد اليورانيوم، وتحويل أكاسيد اليورإثالث أكسيد اليورانيوم 
ادس فلوريد اليورانيوم أو رابع كلوريد اليورانيوم، وتحويل رابع فلوريد الي ادس إورانيوم أو س لى س

ادس فلوريد اليورانيوم  لى رابع فلوريد اليورانيوم، وتحويل رابع فلوريد إفلوريد اليورانيوم، وتحويل س
يد اليورانيوم. والعديد من إويل أمالح فلوريد اليورانيوم لى فلز اليورانيوم، وتحإاليورانيوم  لى ثاني أكس

ية لمحطات تحويل اليورا تركة في عدة قطاعات من مفردات المعدات الرئيس نيوم هي مفردات مش
تخدمة في هذه  بيل المثال، أنواع المعدات المس ناعات المعالجة الكيميائية. وتَِرد فيما يلي، على س ص

ات: األفر اعالت ذات األبراج العملي ة، والمف ائع ان الم اعالت ذات القيع دوارة، والمف ات ال ان، واألتون
وائل. ولكنَّ القليل من المتوِهّجة، والطاردات المركزية  تخراج الس وائل، وأعمدة التقطير، وأعمدة اس للس

يجري إعداد معظم هذه المفردات وفقاً لم رة"؛ وبالتالي س ورة متيس تطلبات هذه المفردات متاح "بص
المستخدم ومواصفاته. ويقتضي األمر، في بعض الحاالت، وضع اعتبارات خاصة في التصميم والتشييد 

عاة الخواص ها (فلوريد الهيدروجين، والفلور، وثالث  لمرا ماويات التي تتم معالجت لة لبعض الكي األّكا
واغل  افة إلى الش المتعلقة بالحرجية النووية. فلوريد الكلور، وأمالح فلوريد اليورانيوم)؛ وذلك باإلض

يات تحويل اليورانيوم أنَّ بنود المعدات التي ال ها  وأخيراً، ينبغي أن يالَحظ في جميع عمل كلٌّ من تكون 
مة أو معدَّة خصيصاً  مة أو معدَّة خصيصاً لتحويل اليورانيوم يمكن تركيبها في نُظم مصمَّ على حدة مصمَّ

 الستخدامها في تحويل اليورانيوم.

يد   -١-١-٧ اً لتحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكس يص مة أو المعدَّة خص مَّ النظم المص
 اليورانيوم

 يةملحوظة إيضاح  

يد اليورانيوم أوالً بإذابة الخام في حامض النتريك    يمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكس
باستخدام مذيب مثل الفوسفات الثالثي البوتيل. ثم يتم  )3ON(2OU(2(واستخراج نترات اليورانيل المنقاة 

يد اليورانيوم، إما عن طريق التركيز ونزع النيترات أو بمعادلته  تحويل نيترات اليورانيل إلى ثالث أكس
 باستخدام النشادر الغازي إلنتاج ثاني يورانات األمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس.
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يصالنظم   -٢-١-٧ مة أو المعدَّة خص مَّ ً المص ادس فلوريد  ا يد اليورانيوم إلى س لتحويل ثالث أكس
 اليورانيوم

 ملحوظة إيضاحية  

رةً عن طريق الفلورة. وتتطلب يمكن تحو   ادس فلوريد اليورانيوم مباش يد اليورانيوم إلى س يل ثالث أكس
 العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور.

مة أو المعدَّة خصيصا  -٣-١-٧ ً لنظم المصمَّ  لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ا

 ملحوظة إيضاحية  

تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق اختزال ثالث أكسيد اليورانيوم  يمكن  
 الهيدروجين.باستخدام غاز األمونيا المكسَّر أو 

مة أو المعدَّة خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم  -٤-١-٧  النظم المصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

يد اليورانيوم يم   يد اليورانيوم إكن تحويل ثاني أكس لى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق تفاعل ثاني أكس
د  از فلوري ة حرارة تتراوح بين مع غ د درج دروجين عن ة  ٥٠٠-٣٠٠كلفن ( ٧٧٣و ٥٧٣الهي درج

 مئوية).

مة   -٥-١-٧ مَّ اً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إل أوالنظم المص يص ادس فلوريد المعدَّة خص ى س
 اليورانيوم

 ملحوظة إيضاحية  

اليورانيوم عن طريق التفاعل مع الفلور المصحوب يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد   
بإطالق الحرارة في مفاعل برجي. ويجري تكثيف سادس فلوريد اليورانيوم من غازات الدوافق الساخنة 

يدة باردة يتم تبريدها  عن طريق تمرير تيار الدوافق عبر درجات مئوية تحت  ١٠كلفن ( ٢٦٣لى إمص
  لغاز الفلور.الصفر). وتتطلب العملية وجود مصدر 

مة أو المعدَّة خصيصاً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم  -٦-١-٧  النظم المصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

يوم (دفعات كبيرة) أو يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز ال   يورانيوم عن طريق اختزاله بالمغنس
غيرة). ويتم إجراء ال يوم (دفعات ص هار اليورانيوم الكالس تفاعل عند درجات حرارة تتجاوز نقطة انص

  درجة مئوية)). ١١٣٠كلفن) ( ١٤٠٣(

 



NSG Part 1 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 

  
-٥٦- 

ادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني  -٧-١-٧ اً لتحويل س يص مة أو المعدَّة خص مَّ يد  النظم المص أكس
 اليورانيوم

 ملحوظة إيضاحية  

يد اليورانيوم عن طريق واحدة من ثالث عمليات.    ادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكس يمكن تحويل س
يد اليورانيوم  بح ثاني أكس ادس فلوريد اليورانيوم وتحليله بالماء ليص في العملية األولى، يتم اختزال س

تخدام الهيدروجين والبخار. وفي ال ادس فلورباس يد اليورانيوم عن طريق عملية الثانية، يجري ترطيب س
يب ثاني يورانات األمونيوم، ويُختزل ملح ثاني يورانات  ادر لترس اف النش إذابته في الماء، ويض

تخدام الهيدروجين عند  يد اليورانيوم باس درجة مئوية). أما  ٨٢٠كلفن ( ١٠٩٣األمونيوم إلى ثاني أكس
ادس فلوريد اليورانيوم الغفي العملية الثالثة،  ادر (فيتم دمج س يد الكربون والنش )  NH3ازي وثاني أكس

ب كربونات يورانيل األمونيوم. وُتدمج كربونات يورانيل األمونيوم مع البخار  في الماء، حيث تترس
درجة مئوية) إلنتاج ثاني  ٦٠٠و ٥٠٠كلفن ( ٨٧٣و ٧٧٣والهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 

 اليورانيوم. أكسيد

يد اليورانيوم باعتبارها المرحلة وغالباً ما تُنفَّذ عم   ادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكس لية تحويل س
 األولى في أي مصنع إلنتاج الوقود.

ادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد  -٨-١-٧ اً لتحويل س يص مة أو المعدَّة خص مَّ  النظم المص
 اليورانيوم

 ةملحوظة إيضاحي  

 إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالهيدروجين. يتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم  

مة أو المعدَّة خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع كلوريد اليورانيوم  -٩-١-٧  النظم المصمَّ

 ملحوظة إيضاحية  

يد اليورانيوم إلى رابع كلوريد   العملية األولى، اليورانيوم بإحدى عمليتين. في  يمكن تحويل ثاني أكس
يد اليورانيوم مع رابع كلوريد الكربون عند درجة حرارة تبلغ  درجة  ٤٠٠كلفن ( ٦٧٣يتفاعل ثاني أكس
يد الكربون عند درجة حرارة تبلغ  درجة  ٧٠٠كلفن ( ٩٧٣مئوية) تقريباً. وفي الثانية يتفاعل ثاني أكس

وَ  يد الكربون والكلور، حيث يتولد ) وأوCAS 1333-86-4د الكربون (مئوية) تقريباً في وجود أس ل أكس
  عن هذا التفاعل رابع كلوريد اليورانيوم.

 محطات تحويل البلوتونيوم والمعدات المصممة أو المعدَّة خصيصاً لها  -٢-٧

 ملحوظة تمهيدية  

دة أو أك   ل واح ة تحوي ل البلوتونيوم عملي ات ونُظم تحوي ائي يجوز أن تؤدي محط ثر من نوع كيمي
يد البلوتونيوم، إلى نوع آخر، بما في ذلك ما يلي: تحويل نترات البلوتونيوم إللبلوتونيوم  لى ثاني أكس

يد البلوتونيوم  لى فلز إلى رابع فلوريد البلوتونيوم، وتحويل رابع فلوريد البلوتونيوم إوتحويل ثاني أكس
اً أن وتونيوم بمرافَق إلعادة المعالجالبلوتونيوم. وعادة ما ترتبط محطات تحويل البل ة، ولكن يجوز أيض
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ل  ات تحوي ة لمحط ي دات الرئيس د من مفردات المع دي نع وقود البلوتونيوم. والع ترتبط بمرافق لص
البلوتونيوم هي مفردات مشتركة في عدة قطاعات من صناعات المعالجة الكيميائية. وتَِرد فيما يلي، على 

ألفران، واألتونات الدوارة، والمفاعالت ذات ت المستخدمة في هذه العمليات: اسبيل المثال، أنواع المعدا
وائل، وأعمدة التقطير،  القيعان المائعة، والمفاعالت ذات األبراج المتوِهّجة، والطاردات المركزية للس

اخنة، وعلب القفازات، وأجهزة ال تعمال الخاليا الس اً اس وائل. وقد يلزم أيض تخراج الس مناولة وأعمدة اس
يجري إعداد معظم هذه عن بُعد. ولكنَّ القليل  رة"؛ وبالتالي س ورة متيس من هذه المفردات متاح "بص

باً لما  ميم تحس ة عند التص فاته. وال بد من إيالء عناية خاص تخدم ومواص المفردات وفقاً لمتطلبات المس
عاعية ومخاطر تتعلق  مية والحرجية. ويقتضي يرتبط بالبلوتونيوم على وجه التحديد من مخاطر إش بالس

، في بعض الحاالت، وضع اعتبارات خاصة في التصميم والتشييد لمراعاة الخواص األكَّالة لبعض األمر
الكيماويات التي تتم معالجتها (كفلوريد الهيدروجين مثالً). وأخيراً، ينبغي أن يالَحظ في جميع عمليات 

ممة  تحويل البلوتونيوم أن مفردات المعدات التي ال اً تكون، كل منها على حدة، مص يص أو معدَّة خص
 لتحويل البلوتونيوم يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدَّة خصيصاً الستخدامها في تحويل البلوتونيوم.

 النظم المصممة أو المعدَّة خصيصاً من أجل تحويل نترات البلوتونيوم إلى أكسيد البلوتونيوم  -١-٢-٧

 ملحوظة إيضاحية  

المهام الداخلة في هذه العملية هي: خزن وضبط لقيم العملية، والترسيب وفصل السوائل عن األجسام  أهم  
رف في النفايات، ومراقبة العمليات. ويتم تطويع  لبة، والتكليس، ومناولة النواتج، والتهوية، والتص الص

عاعات وتقل اً من أجل تجنب آثار الحرجية واإلش مية. وفي يل نظم العمليات تطويعاً خاص مخاطر الس
د  ي اني أكس ل نترات البلوتونيوم إلى ث ة على تحوي ذه العملي ة، تنطوي ه الج ادة المع معظم مرافق إع
يد  االت البلوتونيوم أو بِروكس يب أوكس البلوتونيوم. ويمكن أن تنطوي العمليات األخرى على ترس

 البلوتونيوم.

مة أو المعدَّة خصيص  -٢-٢-٧ ً النظم المصمَّ  إنتاج فلز البلوتونيومجل من أ ا

 ملحوظة إيضاحية  

ال جداً، من    تنطوي هذه العملية على فلورة ثاني أكسيد البلوتونيوم، عادة بواسطة فلوريد هيدروجين أكـَّ
ديد النقاء من أجل إنتاج  أجل إنتاج فلوريد البلوتونيوم يوم ش تخدام فلز كالس الذي يُختزل بعد ذلك باس
تخدام بلوتونيوم فلزي وخبث فلوري يوم. وأهم المهام الداخلة في هذه العملية هي: الفلورة (باس د الكالس

 معدات مصنوعة من فلز نفيس أو مبطَّنة بفلز نفيس، على سبيل المثال)، واختزال الفلز (باستخدام بواتق
بة  يات، ومراق فا رف في الن ية، والتص لة النواتج، والتهو ناو تخالص الخبث، وم ية مثالً)، واس خزف

عاعات وتقليل العمل اً من أجل تجنب آثار الحرجية واإلش يات. ويتم تطويع نظم العمليات تطويعاً خاص
يد ال االت البلوتونيوم أو بِروكس مل العمليات األخرى فلورةَ أوكس مية. وتش بلوتونيوم ثم مخاطر الس

االختزال إلى فلز.
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 المرفق جيم

 معايير لمستويات الحماية المادية

ية المادية للمواد النووية هو منع استخدام وتداول هذه المواد من دون ترخيص. وتدعو الغرض من الحما  -١
يات ٣الفقرة  تويات الحماية المادية الفعالة عمالً بتوص (أ) من وثيقة المبادئ التوجيهية إلى تطبيق مس

 .INFCIRC/225الوكالة ذات الصلة، ال سيما التوصيات الواردة في الوثيقة 

لد ٣تنص الفقرة   -٢ مادية في الب ية ال تدابير الحما يذ  قة "المبادئ التوجيهية" على أن يكون تنف (ب) من وثي
تويات الحماية المادية التي يجب أن تقوم عليها هذه  ؤولية حكومة ذلك البلد. غير أن مس المتلقي من مس

د والمتلقّي. وفي  وع اتفاٍق بين الموّرِ ياق، ينالتدابير ينبغي أن تكون موض ري هذه هذا الس بغي أن تس
 المتطلبات على جميع الدول.

درتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "الحماية المادية للمواد  INFCIRC/225تُعدُّ الوثيقة   -٣ التي أص
لدوليين من وقت آلخر ويتم INFCIRC/225النووية" ( ها أفرقة الخبراء ا ِعدُّ لة التي ت )، والوثائق المماث

ب اال لة بها فيما تحديثها حس اء لتعبر عن التغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا والمعرفة المتص قتض
اس ً يتعلق بالحماية المادية للمواد النووية، أس ً مفيد ا ع نظام للتدابير  ا د به الدول المتلقية عند وض ترش تس

 واإلجراءات المتعلقة بالحماية المادية.

نيف المواد النووية الو  -٤ المرفق، أو الذي يتّم تحديثه من وقت آلخر باالتفاق المتبادل ارد في الجدول تص
بة لنوع  تويات معينة للحماية المادية بالنس ع مس اً متفقاً عليه لوض اس لح ليكون أس دين، يص بين الموّرِ

الفقرة  المواد، وللمعدات والمرافق التي تحتوي على تلك المواد، عمالً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من
 ثيقة "المبادئ التوجيهية".من و ٣

ة فيما يتعلق   -٥ لطات الوطنية المختص تويات الحماية المادية المتفق عليها، والتي تكفلها الس من مس تتض
 باستعمال وخزن ونقل المواد المدرجة في الجدول المرفق، الخصائص الحمائية التالية كحد أدنى:

 الفئة الثالثة  

 التحكم في سبل الوصول إليها. داخل منطقة يجري االستعمال والخزن  

في ظل احتياطات خاصة تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتلقّي والناقل، كما تشمل، في حالة  النقل  
عة لوالية ولوائح كّلٍ من الدولتين الموّردة والمتلقّية يحدَّد  بقاً بين الكيانات الخاض النقل الدولي، اتفاقاً مس

 به. لنقل ومكانه واإلجراءات الخاصةفيه موعد انتقال مسؤولية ا

 الفئة الثانية  

تعمال والخزن   عة  االس ول إليها، أي في منطقة خاض بل الوص داخل منطقة محمية يجري التحكم في س
طة حراس أو أجهزة إلكترونية، يحيط بها حاجز مادي به عدد محدود من نقاط  تمرة بواس لمراقبة مس

 ن الحماية المادية.أي منطقة تتمتع بمستوى مماثل مالدخول الخاضعة لمراقبة مالئمة، أو 
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في ظل احتياطات خاصة تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتلقّي والناقل، كما تشمل، في حالة  النقل  
عة لوالية ولوائح كّلٍ من الدولتين الموّردة والمتلقّية يحدَّد  بقاً بين الكيانات الخاض النقل الدولي، اتفاقاً مس

 عد انتقال مسؤولية النقل ومكانه واإلجراءات الخاصة به.فيه مو

 الفئة األولى  

قدر كبير تحول دون    ها ب ية نظم يمكن التعويل علي ئة تحت حما هذه الف فة في  نَّ ع المواد المص توض
ح بها، وذلك على النحو التالي:  االستخدامات غير المصرَّ

تعمال والخزن   دة (أي منطق االس بة للفئة الثانية داخل منطقة محمية بش ة محمية على النحو المحدَّد بالنس
عة أعاله خاص الذين ثبتت أهليتهم للثقة، وأن تكون خاض ول إليها على األش ر الوص )، على أن يقتص

ٍد مالئمة. وينبغي أن يكون الهدف من  ال وثيق بقوات تص طة حراس يظلون على اتص للمراقبة بواس
رح به، أو التدابير المعيَّنة المتخذة في هذا ا اف ودرء أي هجوم، أو دخول غير مص ياق هو اكتش نقل لس

 مواد غير مصرح بنقلها.

بة لنقل مواد الفئتين الثانية والثالثة، إلى  النقل   ة على النحو المحدَّد أعاله بالنس في ظل احتياطات خاص
  مالئمة.جانب المراقبة المستمرة بواسطة حراس وفي ظروف تكفل االتصال الوثيق بقوات تََصدٍّ 

دين مطالبة الجهات المتلقية   -٦ بتحديد الهيئات والسلطات المسؤولة عن كفالة تحقيق مستويات وينبغي للموّرِ
ؤولة عن تخدام  الحماية بصورة وافية، والمس تعادة في حالة اس تجابة/االس يق الداخلي لعمليات االس التنس

ريح. وينبغ عة للحماية أو مناولتها بدون تص اً تحديد نقاط المواد الخاض ي للجهات الموّردة والمتلقية أيض
من ال ض لطاتها الوطنية للتعاون في األمور المتعلقة بالنقل خارج البلد، واألمور األخرى ذات  اتص س

 االهتمام المشترك.
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 جدول: تصنيف المواد النووية

 الفئة  

  الثالثة  الثانية  األولى  الشكل  المادة

  ]ج[أو أقل* مغ ٥٠٠  غم ٥٠٠كغ ولكن أكثر من  ٢أقل من   كغ أو أكثر ٢  ]ب[شعّع*غير م  [أ]البلوتونيـوم(*) -١
  

  ]ب[غير مشعّع* ٢٣٥-اليورانيوم -٢
  
-أو أكثر من اليورانيوم ٪٢٠يورانيوم مثرى حتى نسبة   -

٢٣٥ 

  
 كغ أو أكثر ٥

  
 كغ ١كغ ولكن أكثر من  ٥أقل من 

  
 [ج]كغ أو أقل * ١

 ٪٢٠لكن تقل عن  ٪١٠لى يورانيوم مثرى بنسبة تصل إ  - 
 ٢٣٥-من اليورانيوم

  [ج]كغ * ١٠أقل من   كغ أو أكثر ١٠ -

يورانيوم مثرى بما يتجاوز اليورانيوم الطبيعي ولكن بنسبة   - 
 [د]* ٢٣٥-اليورانيوم ٪١٠أقل من 

  كغ أو أكثر ١٠ - -

  
  [ج]أو أقل* مغ ٥٠٠  غم ٥٠٠من كغ ولكن أكثر  ٢أقل من   كغ أو أكثر ٢  ]ب[غير مشعّع* ٢٣٣-اليورانيوم -٣

  
طبيعي، أو ثوريوم أو وقود يورانيوم مستنفَد أو     وقود مشعَّع -٤

٪ من المحتويات ١٠ضعيف اإلثراء (أقل من 
 ]و[ ]هـ[االنشطارية)*

  

     

 

ف في قائمة المواد الحساسة.  ]أ[  كما هو معرَّ

 غراي/ساعة أو أقّل على بُعد متر واحد من دون تدريع. ١فاعل ولكن مستوى إشعاعها يساوي في م مواد غير مشعّعة في مفاعل أو مواد مشععة  ]ب[



 

  
-٦٢- 

 ينبغي إعفاء أي كمية يقل إشعاعها عن كمية معنوية واحدة.  [ج]

٪ التي ال تندرج ١٠نيوم المثرى بنسبة تقل عن ينبغي تطبيق الممارسات اإلدارية الحصيفة لحماية اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفَد والثوريوم وكميات اليورا  [د]
 ضمن الفئة الثالثة.

 د فئة مختلفة للحماية المادية.مع أنه يوصى بهذا المستوى من الحماية، يجوز للدول، بعد تقييم الظروف الخاصة، تحدي  [هـ]

عيع،   [و] من الفئة األولى أو الثانية قبل التش نفة ض تواها إلى الفئة هناك أنواع أخرى من الوقود المص طارية، يمكن خفض مس لي من المادة االنش بحكم محتواها األص
 راد/ساعة على بُعد متر واحد من دون تدريع. ١األدنى، بينما يتجاوز مستوى إشعاعها 

 



 

 

جدول توضيح ومقارنة التغييرات في المبادئ التوجيهية الخاصة بعمليات النقل النووي والمرافق ألف وباء 
 )INFCIRC/254/Part 1دئ التوجيهية لعمليات النقل النووي (وجيم بالمبا

  

 

  الصيغة الجديدة )١٣القديمة (التنقيح الصيغة 

 ضوابط خاصة على الصادرات الحساسة

ة الترّوِي في نقل  -٦ ياس دون س ينبغي أن يمارس الموّرِ
ة اس المرافق والمعدات والتكنولوجيا والمواد الحس

تعمال ألغراض األ الحة لالس لحة النووية أوالص س
ة في ة األخرى، وبخاص ة النووي األجهزة التفجيري
يها الحاالت التي تكون فيها للدولة كيانات على أراض

ارات رفض ً إلخط ا وع ل موض ك ة من تش ائم ق
ا في الجزء  وص عليه ارات المنص من ٢اإلخط

دين النوويين مقدَّمة المبادئ التوجيهية لمجموعة الموّرِ
اركةمن أكثر من حكومة واح دة من الحكومات المش

دين النوويين.  في مجموعة الموّرِ

ة، ال ينبغي أن يأذن  )أ( ياس ياق هذه الس في س
ادة راء وإع ق اإلث راف ل م ق ن دون ب وّرِ م ال

ا المتعلقتينالمع دات والتكنولوجي ة، والمع الج
ان المتلقي ال يفي، على ك المرافق، إذا ك بتل

 األقل، بكل المعايير التالية:

 لى الصادرات الحساسةضوابط خاصة ع

ة الترّوِي في نقل المرافق  -٦ ياس دون س ينبغي أن يمارس الموّرِ
والمعدات والتكنولوجيا والمواد الحساسة الصالحة لالستعمال
ة ة النووي ة أو األجهزة التفجيري ة النووي لح ألغراض األس
ة في الحاالت التي تكون فيها للدولة كيانات األخرى، وبخاص

يها تش وعاً إلخطارات رفضعلى أراض قائمة من كل موض
ا في الجزء  وص عليه ارات المنص ادئ ٢اإلخط من المب

ة من أكثر من دَّم دين النوويين مق ة الموّرِ ة لمجموع التوجيهي
دين حكومة واحدة من الحكومات المشاركة في مجموعة الموّرِ

  النوويين.

 
ة، ال ينبغي أن يأذن الموردون  )أ( ياس ياق هذه الس في س

ل مرا ابنق ادة المع داتفق اإلثراء وإع ة، والمع لج
والتكنولوجيا المتعلقتين بتلك المرافق، إذا كان المتلقي

 ال يفي، على األقل، بكل المعايير التالية:

  الغرافيت الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية  -٢-٢  الغرافيت الصالح لالستعمال في المفاعالت النووية  -٢-٢

توى نقائه هو الغرافيت الذي    ل من يكون مس ٥أفض
أجزاء في المليون من مكافئ البورون، وتكون كثافته

م ١٫٥٠أكبر من  تخدام ،٣غرام/س وذلك من أجل االس
ب تعريفه الوارد في الفقرة داخل المفاعل النووي حس

  كغ. ١أعاله بكميات تتجاوز  ١-١الفرعية 

ء فيأجزا ٥هو الغرافيت الذي يكون مستوى نقائه أفضل من   
ه أكبر من  افت افئ البورون، وتكون كث ١٫٥٠المليون من مك

م تخدام داخل الم ،٣غرام/س فاعل النوويوذلك من أجل االس
ب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية  أعاله بكميات ١-١حس

  كغ. ١تتجاوز 

  ملحوظة إيضاحية    ملحوظة إيضاحية  

ادرات، تُحِدّد الحكومة ما اذ   األغراض مراقبة الص
فات توفية للمواص ادرات الغرافيت المس كانت ص
 المبيَّنة أعاله هي لالستخدام في مفاعالت نووية أم ال.

كانت   ما اذا  ادرات، تُحِدّد الحكومة  بة الص ألغراض مراق
فات المبيَّنة أعاله هي توفية للمواص ادرات الغرافيت المس ص

تخدام في مفاعالت نووية أم ال. مل هذه الفقرة لالس ال تش
ل من  توى نقائه أفض أجزاء في ٥الغرافيت الذي يكون مس

ه أكبر من افت افئ البورون، وتكون كث ١٫٥٠ المليون من مك
وال يكون الغرض منه استخدامه في مفاعل نووي ،٣غرام/سم

  أعاله. ١-١حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 



 

  
-٢- 

  

عّع  -٣ ر الوقود المش اص الجة عن عادة مع محطات إ
مة أو المعدَّة خصيصاً لهاوالمعدا  ت المصمَّ

 ملحوظة تمهيدية  

ل   عع إلى فص تؤدي إعادة معالجة الوقود النووي المش
ة اري ط البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج االنش
ر ما وراء عاع وغيرها من عناص ديدة اإلش الش
ة ل بطرق تقني ذا الفص اليورانيوم. ويمكن إجراء ه

بحت على مر Purexمختلفة. إال أن الطريقة  قد أص
السنين أكثر هذه الطرق شيوعاً في االستخدام وأوفرها
ة على ذه الطريق ث القبول. وتنطوي ه ً من حي ا حظ
عع في حمض النتريك، ثم إذابة الوقود النووي المش
طارية ل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنش فص
تعمال تخالص بالمذيبات وذلك باس عن طريق االس

ل المخلوط بمخفِّففومزيج من  ات ثالثي البوتي ف س
 عضوي.

تخدم الطريقة    ابه المرافق التي تس فيما Purexوتتش
ر تؤديه من مهام، بما في ذلك ما يلي: تقطيع عناص
تخالص ة الوقود، واالس عع، وإذاب الوقود المش
ة. الج اتج عن المع ات، وخزن المحلول الن ذيب الم ب

النيترات منع ويمكن أن تكون هناك أيضاً معدات لنز
رات ت ني ل  تحوي اً، و حراري وم،  ني ورا لي رات ا ت ني
يد أو فلزات، ومعالجة محاليل البلوتونيوم إلى أكاس
لح كل يص طارية لتحويلها إلى ش نفايات النواتج االنش
ائي. إال أن ل أو التخلص النه ل األج للخزن الطوي
ام، ك المه دات التي تؤدي تل ددة للمع األنواع المح

كالها الهن ية، قد تتفاوت فيما بين المرافق التيدسوأش
تخدم الطريقة  باب منها نوعPurexتس ، وذلك لعدة أس

عع الالزم إعادة معالجته، وكمية الوقود النووي المش
ة، تخلص تعمال المزمعة للمواد المس وأوُجه االس
ميم تلك يانة المتوخاة عند تص ومبادئ األمان والص

 المرافق.

عّع والمعداتاصمحطات إعادة معالجة عن  -٣ ر الوقود المش
مة أو المعدَّة خصيًصا لها   المصمَّ

 ملحوظة تمهيدية  

ل   عع إلى فص ة الوقود النووي المش الج ادة مع تؤدي إع
ديدة طارية الش البلوتونيوم واليورانيوم عن النواتج االنش
ر ما وراء اليورانيوم. ويمكن عاع وغيرها من عناص اإلش

ل بطرق تقنية  Purexتلفة. إال أن الطريقة مخإجراء هذا الفص

يوعاً في نين أكثر هذه الطرق ش بحت على مر الس قد أص
ذه ث القبول. وتنطوي ه اً من حي ا حظ دام وأوفره تخ االس
الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتريك،
طارية عن ل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنش ثم فص

تخالص بالمذي تعمال مزيج منباطريق االس ت وذلك باس
  فوسفات ثالثي البوتيل المخلوط بمخفِّف عضوي.

 

تخدم الطريقة    ابه المرافق التي تس فيما تؤديه من Purexوتتش
عع إزالة الغالفمهام، بما في ذلك:  ر الوقود المش عن عنص

تخالص بالمذيبات، وخزن تقطيعه و/أو وإذابة الوقود، واالس
ً الجة.المحلول الناتج عن المع ا ويمكن أن تكون هناك أيض

اً، دات لنزع النيترات من نيترات اليورانيوم، حراري مع
يد أو فلزات، ومعالجة وتحويل نيترات البلوتونيوم إلى أكاس

طارية لتحويلها إلى ش لحمحاليل نفايات النواتج االنش كل يص
ائي. إال أن األنواع ل أو التخلص النه ل األج للخزن الطوي

ية،المحددة للم كالها الهندس عدات التي تؤدي تلك المهام، وأش
تخدم الطريقة  ،Purexقد تتفاوت فيما بين المرافق التي تس

عع باب منها نوع وكمية الوقود النووي المش وذلك لعدة أس
ه اال ه، وأوُج الجت ادة مع ة للموادالالزم إع ال المزمع تعم س

يانة المتوخاة عند تصم ة، ومبادئ األمان والص تخلص يمالمس
 تلك المرافق.

  آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع  -١-٣
 

ممة أو   غيلها عن بُعد، وتكون مص معدات يجري تش
معدَّة خصيصاً الستخدامها في محطات إعادة المعالجة
بمعناها المحدد أعاله، ويكون الغرض منها تقطيع أو
عّع أو ِحزم فرم أو جّز مجمعات الوقود النووي المش

 و قضبانه.هذا الوقود أ

عع وآالتعن عناص معدات إزالة الغالف  -١-٣ ر الوقود المش
  تقطيعها

غيلها عن بُع   ممة أو معدَّةمعدات يجري تش د، تكون مص
تخدامها في محطات إعادة المعالجة بمعناها اً الس يص خص

ا  دد أعاله، ويكون الغرض منه قطع أو فرم أو جزّ المح
ععة  تعريض أو إعداد المادة مجمعات الوقود فيالنووية المش
 .لمعالجتهضبانه أو حزم هذا الوقود أو ق



 

 

  

 ملحوظة إيضاحية  

ق غالف الوق   ود من أجل تعريضتقوم هذه اآلالت بش
تعماُل يع جداً اس عّعة لإلذابة. واألش المادة النووية المش
مقارض مصممة خصيصاً لتقطيع الفلزات، وإن كان
تعمال معدات متقدمة مثل أجهزة اً اس من الجائز أيض

 الليزر.

 ملحوظة إيضاحية  

ق غالفه بقطع أو فرم أو جزّ  اآلالتتقوم هذه    الوقود أو بش
يلة أخرى ععة  بوس للمعالجة أولتعريض المواد النووية المش

. واألشيع جداً استعماُل مقارضلإلذابةإلعداد الوقود للمعالجة
ًالفلزاتمصممة خصيصاً للتقطيع  ، وإن كان من الجائز أيضا

تعمال معدات متقدمة مثل الليزرات ير أو اس أو آالت التقش
يات حب .غير ذلك من التقن لة الغالف على س وتنطوي إزا

 الغالف من الوقود النووي المشعع قبل إذابته.

  أوعية اإلذابة  -٢-٣

د مخاطر الحرجية (كأن تكون   هاريج مأمونة ض ص
هاريج حلقية أو غيرة أو ص هاريج ذات أقطار ص ص

مة أو معدَّة خصيصاً الستخدامها في مسطحة)، ومصمَّ
دد أعاله، ا المح اه ة بمعن الج ادة المع ات إع محط
عع، وهي قادرة ها إذابة الوقود النووي المش وغرض

اخنة األّكالة ج وائل الس داً، ويمكنعلى مقاومة الس
 تحميلها وصيانتها عن بُعد.

 ملحوظة إيضاحية  

تهلكتتلقى أوعية اإلذابة، عادة، أجزاء الو   قود المس
د مخاطر مأمونة ض هذه األوعية ال المقطعة. وفي 
عة في حمض عّ الحرجية، ُتذاب المواد النووية المش
حب من ة التي تُس ا إال األغلف النتريك فال تبقى منه

 خطوط العمليات.

  أوعية اإلذابة  -٢-٣

صهاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صهاريج  
هار غيرة أو ص طحة)ذات أقطار ص أوعية، يج حلقية أو مس

تعمل أجهزة ميكانيكية مة أو معدَّة إذابة أو مذيبات تس مَّ مص
تخدامها في محطات إعادة المعالجة بمعناها اً الس يص خص
عع، وهي ها إذابة الوقود النووي المش المحدد أعاله، وغرض
اخنة األّكالة جداً، ويمكن وائل الس قادرة على مقاومة الس

 وصيانتها عن بُعد. وتشغيلهاتحميلها 

 ملحوظة إيضاحية  

ادة،    ات، ع ذيب ةالوقود  أجزاءتتلقى الم ك المقطع تهل المس
عع لب المش د .النووي الص وفي هذه األوعية المأمونة ض

عّعة في حمض مخاطر الحرجية، تُذاب المواد النووية المش
حب من خطوط فة التي تُس ها إال األغل النتريك فال تبقى من

نوعة من مواد منوأنو العمليات. هااع الوقود النووي المص
بائك مثل هذه دأ، أو س الزركونيوم أو الفوالذ غير القابل للص
ل ا قب ا أو فرمه ه ا و/أو جّزِ ة الغالف عنه المواد يجب إزال
ول إلى تحميلها في جهاز اإلذابة لتمكين الحامض من الوص

ع فيوعادة ما تجري إذابة الوقود النووي المشعَّ  قالب الوقود.
تريك، وتجري إزالة أيأحماض معدنية قوية، مثل حامض الن

غالف غير ذائب. ومع جواز استخدام بعض سمات التصميم،
كأن تكون صهاريج ذات أقطار صغيرة أو صهاريج حلقية أو
رورة. مان أمان الحرجية، إال أنها ال تعد ض طحة، لض مس

صغيرويمكن بدل ذلك استخدام الضوابط اإلدارية، مثل حجم 
نَّعللدفعة أو محتوى منخفض للمادة اال طارية. عادة ما تُص نش

تعمل أجهزة ميكانيكية من أوعية اإلذابة والمذيبات التي تس
بة دأ المحتوي على نس مواد مثل الفوالذ غير القابل للص
تانيوم أو الزركونيوم أو ة من الكربون، أو من التي منخفض

مل المذيباتغير ذلك من المواد العالية الجودة. و يمكن أن تش
لغالف أو نفايات الغالف ونظماً لمراقبة ومعالجةنظماً إلزالة ا

ن من مات تمّكِ الغازات المنبعثة. وقد تكون لهذه المذيبات س
ا ما يجري تحميله عادة  نه  ا أ دة بم ماكن بعي ا في أ عه وض

 وتشغيلها وصيانتها خلف غطاء سميك.




