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ة واملستحرضات 1  أُنشئ يف شييل يف الستينات مخترب إلنتاج النظائر املشعَّ

الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض األنشطة البحثية. وخالل الفرتة من عام 

صاً لصنع النظائر  1967 وحتى كانون الثاين/يناير 2012، كان املخترب مخصَّ

ة واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض التشخيص والعالج  املشعَّ

الطبيني. ويف عام 2012، بدأت عملية تحديث تصميم وتكنولوجيا املرفق 

يف إطار مرشوع تعاون تقني تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، 

هو مرشوع تحديث مخترب إنتاج النظائر اإلشعاعية التابع ملركز ال رينا 

مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف  النووي بإدماج مفاهيم متقدِّ

.)CHI4022 الصناعة التحويلية )املرشوع رقم

ُهِدم جزء من املبنى من أجل بناء جدران جديدة، ودعامات إسمنتية 3 

ل وزن الخاليا الساخنة الجديدة. وقد أُبرم عقد  صفائحية ميكن أن تتحمَّ

عامة اإلسمنتية  استئجار خدمات مع رشكة اختصاصية لتشييد أعمدة الدِّ

املسلَّحة. واشتملت أيضاً مرحلة اإلنشاء عىل تجميع البنية الداِعمة 

للِبنات اآلُجر الرصايص.

غات تحديث املخترب رضورة تحسني البُنى التصميمية للوقاية 2  كان من مسوِّ

من اإلشعاعات ودرجة النظافة الالزمة للمستحرضات الصيدالنية، وجعله 

متمثِّالً للوائح الرقابية النووية والصحية. واشتملت عملية التحديث عىل 

تجديد نوافذ الزجاج الرصايص الصغرية، وأدوات املناولة البعدية )اآلالت 

الشبيهة باألذرع واأليدي التي يستخدمها العاملون ملناولة املواد املشعة 

الخطرة عن بُعد(، والخاليا الساخنة الثامين يف املخترب. وهذه الخاليا 

مة لوقاية العاملني أثناء عملهم  الساخنة هي حجرات احتواء مدرَّعة ُمصمَّ

ة. ومن الرشوط األساسية أن تكون هذه الخاليا  يف مناولة املواد املشعَّ

جيدة اإلنشاء لضامن توافر معايري األمان العالية.

أُنشئت البنية الداعمة للخاليا الساخنة من صفائح فوالذية ملحومٍة 4 

وُمرتبَسٍة معاً وراسية بإحكام يف األرضية. كام ُشيّدت الجدران الداخلية 

والخارجية للخاليا الساخنة من اآلُجر الرصايص أيضاً. والرصاص هو املادة 

لة إلنشاء الخاليا الساخنة ألنه يتميَّز بدرجة كثافة عالية وقادرة  املفضَّ

عىل أن يسدَّ مرسى اإلشعاعات املؤذية.

ة يف مركز ال رينا النووي يف شييل تحديُث مخترب إنتاج النظائر املشعَّ
مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف الصناعة التحويلية إدماج مفاهيم متقدِّ
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الخاليا الساخنة الجديدة إلنتاج التكنيتيوم-99م هي ذات مواصفات متتثل 7 

ملتطلبات املامرسة الجيدة يف الصناعة التحويلية الخاصة بهذا امليدان. وأُنشئ 

املحيط الخارجي لكل خلية من الفوالذ غري القابل للصدأ يف الجدران واألرضية 

والسقف بتصميم يلبي متطلبات النظافة الالزمة للمستحرضات الصيدالنية.

يف نهاية الرِّواق فتحة انتقال )نافذة( توصل إىل مخترب آخر يُنتج فيه  

اليود-131.

أُنشئت الخاليا الساخنة إلنتاج املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية من 5 

التكنيتيوم-99م واليود-131، باستخدام نوافذ من الزجاج الرصايص وإطارات 

مت  متشابكة معاً من أجل تركيب مجموعة أدوات املناولة البُعدية. وقد قدَّ

الوكالة النوافذ الزجاجية الرصاصية واملناِوالت البعدية، التي قام برتكيبها تقنيون 

.)CCHEN( عملوا إىل جانب موظفني من مفوضية الطاقة النووية الشيلية

د مبراِشح 8  ُركِّب يف الخاليا الساخنة الجديدة نظام تهوية متطور مزوَّ

أولية، ومراِشح عالية الكفاءة لجسيامت الهواء )HEPA(، ومراِشح غاز 

نت البنية التصميمية نظاَم مراِشٍح مزدوجة  الكربون الناشط، وتضمَّ

من أجل تحسني األمان.

ُشيِّدت جدران رصاصية وُركِّبت أبواب رصاصية لضامن أمان وأمن 6 

‘املنطقة املحصورة الساخنة’ يف املرفق، وهي املنطقة التي توجد 

فيها املواد املشعة. و‘املنطقة املحصورة الساخنة’ هي أيضاً املنطقة 

التي تُجلَب إليها املواد املشعة الخام، والتي تخرج منها املنتجات 

التامة الصنع )أي املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية(، بعد املعالجة 

والتجهيز يف الخاليا الساخنة.

ة يف مركز ال رينا النووي يف شييل تحديُث مخترب إنتاج النظائر املشعَّ
مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف الصناعة التحويلية إدماج مفاهيم متقدِّ
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