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  URANIUNOMY    يورانيونومي
  فهرست مطالب

  مقدمه
  كليات

  Iاقدامات : خالصه  
  ها انواع شركت -
 كشورها -

 انواع اورانيوم -

 هاي اتمي انواع كالهك -

 انواع رآكتورها -

 سازي انواع غني -

 انواع آب هاي صنعتي -

 انواع اورانيوم -

 ها انواع ايزوتوپ -

IIها : انواع فعاليت  
  نيروگاهها -
 سالحها -

IIIاي : خالصه تكنولوژي هسته  
  فصل اول:

 (U. ORE)سنگ اورانيوم   

  I : ميزان منابع و ذخاير سنگ اورانيوم جهان و انواع آنخصوصيات و  
 ايزوتوپ هاي پايدار -1

 ذخاير سنگ اورانيوم -2

 فرمولهاي اورانيوم -3

II اورانيوم )توليد(: توزيع بازار  
IIIكشورها در وموراني: معادن ا  

  شركتهاي معدني اورانيوم - 1
       كشورها -2



   ناميبيا -  قزاقستان -    برزيل -    آمريكا -

      ساير -    كانادا -    روسيه  -    استراليا -
  ساير كشورها: -

  نيجريه -    فرانسه -    چين -    آرژانتين -
  كنگو -    روماني -  آفريقاي جنوبي -
  گابن -    ژاپن -    آلمان -
  ماالوي -    سوئد -    بلژيك -

  IV :تحوالت سنگ اورانيوم در روسيه  
V(ساغند) ايران :  

  فصل دوم: تكنولوژي اورانيوم
  I: ايزوتوپ ها  

 ايزوتوپهاي اورانيوم - 1

  جدول ايزوتوپها -
  كسر مولكولي -
  تفكيك ايزوتوپ ها - 2
  تكنيك هاي جداسازي -
 موارد تجاري -

 جايگزيني ها -

 روش هاي علمي جداسازي -

 جداسازي ايزوتوپ ها براي تحقيقات -

 ISOLقابليت توليد شعاع تجهيزات  -

 ليزر -

 روش هاي شيميائي -

IIغني سازي :  
  شركتهاي غني سازي:  - 1

MINATOM   روسيه   URENCO  ... ،هلند، آلمان  
USCC    آمريكا   AREVA  (ايران) هلند  

EURODIF  اروپا   SOFIDIF  (ايران) هلند، فرانسه  



  سازي جهان المللي غني تأسيسات بين -2
  مهمترين تاسيسات غني سازي جهان -
  روش هاي كاربردي تأسيسات بزرگ -
  سازي نوع اورانيوم براي غني -
  سازي جهاني غنيظرفيت  -
  ظرفيت جهاني تبديلي هگزافلورايد اورانيوم -
  GASEUS DIFFUSIONهاي  ها در سيستم مقايسه هزينه -
  CENTRIFUGE               تكنولوژي سانتريفيوژ -
  مسائل غني سازي اورانيوم - 3
 پروسه هاي تبديلي -

SEU 
RU 

LEW  
HEW  

 سازي هاي غني سيستم - 4
DIFFUSION TECH 

THERMAL DIFFUSION 
CENTRIFUGE TECH 
ZIPP CENTRIFUGE 

  ليزر
ATOMIC VAPOR LASER ISOTOPE SEP 

MOLOCULAR LASER SEP 
SILEX 

  آئروديناميك
  EMISروش تفكيك ايروث 
  روش هاي شيميائي

PSP پالسما  
  SMUمعيار 

  مسائل هزينه
o  محاسبه طراحي غني سازي اورانيومWISE 

o غني سازي در كشورهاي عمده جهان  
  



  مراكز بين المللي غني سازي چند بعدي - 5
 افزايش قيمت اورانيوم در مراكز -

 وضعيت مراكز بين المللي و اورانيوم آمريكا -

o مسائل معدن داري 

o زباله هاي اتمي 

o صنايع و دانشگاهها 

IIIسانتريفيوژها :  
  انواع سانتريفيوژها -
 تفكيك ايزوتوپها -

 ZIPP-TYPEسانتريفيوژهاي  -

 اي مصارف قاره -

 عبدالقادرخان (پاكستان/ايران/كره شمالي) -

IV(آب سنگين، آب سبك) آبهاي صنعتي :  
  آب صنعتي -
 آب نيمه سنگين -

 مشخصات فيزيكي (در مقايسه با آب سبك) -

 تاريخچه -

 تأثير بر روي سيستم هاي زيستي  -

 حيوانات 

 انسانها 

 محصوالت 

  كشورها و توليد آب سنگين
  هند -    كانادا -  آمريكا -
   نروژ -  ايران -

  كاربردها
  اي زنانس مغناطيسي هستهر -
  كننده نوترون تعديل -
  آشكارساز نوتروينو -
  كننده گذاري فضاي غيررسمي سيستم جهاني خنك پايه -



  آب سنگين در فرهنگ رايج (قرمان تحليل جي گريك) -
V فرسايش راديواكتيو :DECAY  
  كشف راديواكتيو -
 خطر مواد راديواكتيو -

 هسته دختر -

  كاربردهااتفاقات و  -
  و نيروگاه ها فصل سوم: نيرو

  I توليد برق :  
 كليات -

 كشورهاي داراي انرژي اتمي -

  تأسيسات انرژي اتمي اروپا  -
  كره شمالي     روسيه    ايتاليا     آرژانتين 

  لتوني     روماني     بريتانيا     ارمنستان 
  مجارستان     سويس    بلژيك  آفريقاي جنوبي

  ويتنام    فنالند   بلغارستان     آلمان
    هلند    سوئد    پاكستان    اسلواكي
  هند    كانادا    چين    اسپانيا
    كره جنوبي    چك    اوكراين

 شاخص انرژي -

 توليد و مصرف انرژي در دنيا -

II :تجهيزات موردنيازنيروگاه(POWER PLANT)P.P هسته اي وآموزش  
 كليات -

 اي سوخت هسته -

 ميدان رآكتور -

 مدراتور نوترون -

- POISION نوترون 

 سردكنندهبرج  -

 هاي كنترل ميله -

 مبدلهاي حرارتي و رآكتور -



 پمپ تزريق آب به ديگ بخار -

 ژنراتور بخار -

 توربين بخار -

 ژنراتور برق -

 كندانسور -

 كولينگ تاور -

 فاضالب راديواكتيو -

 استخر آب مصرفي -

 سيستم حفاظتي رآكتور -

 مخزن سوخت -

 سيستم حفاظتي رآكتور -

 مخزن ساخت مجدد -

 سيستم حفاظتي احتياطي -

 ن تجهيزات (طاقديسي)ساختما -

 اتاق كنترل -

 تسهيالت عمليات اضطراري -

  پرسنل آموزشي
 انواع پرسنل -

 پرسنل مهندسي اتمي -

 اپراتور رآكتور -

 فيزيك بهداشتي -

 اي كميسيون قانون گذاري هسته -

  انواع نيروگاهها
 نيروگاه ايگناليا -

 يواچ -

 ايشاوا -

IIIرآكتورها :  
  افزايش ظرفيت رآكتور -
 افزايش عمر رآكتور -



 رآكتورها و نوع آن در جهانليست  -

 CANDUرآكتور  -

 اشكال 

 كليد بررسي 

 CANDUميدان رآكتور آب سنگين در  -

  تجهيزات جزئي
 توربين -

 پمپ -

 كمپرسور -

 مبدل حرارتي -

 لوله و اتصاالت -

 فيلترها -

 وسايل نيوماتيك -

 مخابرات -

  فصل چهارم: سالحهاي اتمي
  Iتحوالت در مسائل رقابتي اتمي :  

 تسليحاتي -

 20رنسانس قرن  -

IIسالحهاي استراتژيك :  
  قابتهاي (اتمي)ر -
 سالحهاي اتمي (تعداد) -

 هاي نوتروني بمب -

 SPRINTخصوصيات موشكهاي  -

 اي (توپخانه) سالحهاي پوششي هسته -

 اي هاي هسته كالهك -

 اي هاي هسته هاي سالح پروژه -

o آمريكا 

o روسيه 

o بريتانيا 



o كانادا 

o فرانسه 

o (مشترك) اسرائيل 

o پروژه مانهاتان 

o اي هستههاي  كالهك 

o اي جايگزيني سالحهاي هسته 

o اي آزمايشات هسته 

o توليدات سالحهاي اتمي 

o سالحهاي شيميائي 

o سالحهاي بيولوژيك 

o خلع سالح  
IIIعكس العمل هاي عمومي :  
IV :PEDDLING PERIL  
Vاتم: تصاد  

  فصل پنجم: زباله و محيط زيست
  Iزباله هاي راديواكتيو و محيط زيست :  

  خصوصيات طبيعي و عالئم -
 هاي راديواكتيو خطرات بهداشتي و مواد ايزوتوپ -

 ها هدف مديريت زباله -

- BACK END 
  آلودگي فسيلي در تهران -

  II توليد :EMMISSION  درN.P.P  
  CO2گرماي  -
 ميزان افزايش دما -

  داليل اصلي افزايش گرما -
  فصل ششم: خالصه اقدامات

  



   نوميانيويور
  مقدمات

ها ذرات كوچكي هستند كه تمام  باشد. اتم در هسته يك اتم ميموجود اي، انرژي  انرژي هسته
 ها را در كنارهم نگه سازند. انرژي بسيار زيادي در پيوندهايي كه اتم در جهان را ميء اشيا

كنند اما اول بايد اين  اي جهت توليد برق استفاده مي دارد و از انرژي هسته دارد وجود مي 
جوشي  اي و هم هسته  گردد: شكافتتواند از دو طريق آزاد . اين انرژي ميرژي آزادگرددان

  اي. هسته
ها تركيب شوند و يا با يكديگر  گردد كه اتم اي، انرژي زماني آزادمي جوشي هسته در هم

  كند. توليد انرژي مي، طريق ندهند. خورشيد نيز از همي كنند تا اتمي بزرگ را شكل جوشي هم
دهند و  تري را تشكيل مي هاي كوچك ها از يكديگر جداشده و اتم اي، اتم در شكافت هسته

اي جهت توليد برق استفاده  اي از شكافته هسته كنند. نيروگاه انرژي هسته انرژي آزادمي
  كند. مي

اي  هاي هسته ، اگر چه نيروگاهاي بسيار كارآيي بااليي در اجرا دارند هاي انرژي هسته نيروگاه
ند. اين نك محيطي نيز دارند. اين نيروگاه هاي گازهاي راديواكتيو توليد مييك سري خطرات 

د خطرات زيادي نشوند. اگر اين گازها در هوا آزاد شو نيروگاه نگهداري مي محدودهگازها در 
اي از اورانيوم به عنوان سوخت براي توليد  هاي هسته كنند. نيروگاه براي سالمتي ايجاد مي

نند. كنترل و انفجار اورانيوم بسيار خطرناك است و ممكن است نشت ك انرژي استفاده مي
اي ذخيره ثابت سوخت راديو اكتيو مصرف شده  دغه انرژي هستهغدهد. سومين د اورانيوم رخ

يك مسئله محيطي آن ها كنترل و انهدام  باشد و براي قرن باشد. اين سوخت مهمي مي ميآن 
هاي منفي  كه با ابري سرشار از الكتروناست مثبت باشد. يك اتم شامل يك هسته  مطرح مي

باشد. كه شامل بيش از  كمتر از يك ده هزارم اندازه اتم مي احاطه شده است. اگر چه عمدتاً
است كه توسط  هاي خنثي شامل پروتون هاي مثبت و نوترون و % جرم يك اتم است9909

باشد  تر از نيروي الكترواستاتيك مي قوي اند.اين نيرو به مراتب هم پيونديافته اي به نيروي هسته
* متر 10-15اي در حدود  دهد اما دامنه اين نيرو به فاصله كه الكترونها را به هسته پيوند مي

  باشد. محدود مي
نشان  Nها در هسته با  شود. تعداد نوترون عدد اتمي ناميده مي Zها در هسته،  تعداد پروتون

تواند شامل  مي Aباشد  برابر مي Z+Nبا  Aهسته THE ATOMICشود. مقدار  داده مي
ايزوتوپهاي مختلف باشد كه با يكديگر بر طبق عدد نوترونهاي در بردارنده در هسته متفاوتند. 
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هاي در هسته با هم  وتروندر يك اتم خنثي، تعداد الكترونهاي در حال حركت و تعداد ن

حدهاي بار پروتون) (در وا -1+ و الكترون 1به دليل اينكه بارهاي الكتريكي پروتون  برابرند كه
ها هيدروژن و  اند كه اولين آن عنصر شناخته شده 112باشد. در حال حاضر  يبار خالص اتم م

تر از اورانيوم ساخت  نام دارد. همه اين عناصر سنگين 112شده  آخرين كه به تازگي كشف
ها  آن عدد 2000و بيش از  ايزوتوپ ثابت داراي تا270ست بشرند. در بين عناصر حدود د

  اند. ايزوتوپ متحرك
  

  چرخه سوخت هسته
سازي اورانيوم  كه منجر به آمادهاست  FRONTENDچرخه سوخت هسته شامل مراحل

 آن است كه BACK ENDآكتور و مراحل رجهت استفاده به عنوان سوخت براي عمليات 
بسيار  ،شده راديواكتيوي باال اي مصرف سازي و انهدام سوخت هسته براي مديريت امن و آماده

  اند. ضروري
  

   انفجار:
شد كه براي مشخص كردن مقدار اورانيوم كه  شناسي كشف ذخيره اورانيوم، با تكنيكهاي زمين

قابل "قابل استخراج هستند، ارزيابي شده است. ذخاير اورانيوم مقاديري از اورانيوم هستند كه 
  اند. ارزيابي شده "بازيافت

  

  استخراج معدن: 
، زميني مشابهرهاي زي اتمي در معدن باز و با روش توان از معادن غير كانسنگ اورانيوم را مي

شوند. در روشهاي معدن جداسازي  هاي معدن استفاده ميفلزكه براي ديگر است ها  براي آن
SITU كانسنگ  باشد. در اين تكنولوژي اورانيوم از در جهت استخراج اورانيوم در آمريكا مي

شود. كانسنگ ا ورانيوم  گذرانده ميشود و سپس از طيفي  هاي نفت استخراج مي در ميان چاه
باشد. بخشي از  ) ميU308يد اورانيوم (سدرصد اك 3/0تا  05/0اي بين  در آمريكا در دامنه

و از  هاي باالتري قرار دارند اند. در درجه شده ذخاير اورانيوم كه در كشورهاي ديگر توسعه داده
بخش در هر  200تا  50ذخاير آمريكا نيز بزرگتر هستند. اورانيوم در مقادير بسيار كم هم (

خره صتايي وجوددارد. به دليل مقادير باالي وميليون) در بخشي از ذخاير فسفات داخلي د
هاي حاصلخيز و ديگر  دفسفريك مربوط در تجزيه و تحليلليد اسيوفسفاتي براي ت

  شود.  از جريان مراحل يافت مي ،تي در بحث اقتصادي بازيافتموادشيميايي فسفا
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  كانسنگ هاي اورانيوم استخراج شده با آسيا كردن مواد كانسنگآجيده كاري كردن: 

 UF6بايد به اورانيوم هگزافلوريد  U308كاري شده  تبديل اورانيوم اكسيداورانيوم آجيده
سازي شده مورد نياز  اورانيوم غنياغلب تجهيزات  برايتبديل شوند كه مشكلي است كه 

تواند به گاز تبديل  در دماي معمولي جامد است اما در درجه حرارتي باال مي UF6است. 
  باشد.  شده نمي شود. محصول تبديل شده اورانيوم فقط طبيعي است و غني

و درصد اورانيوم طبيعي) كمتر  U235 )V1متمركز سازي ايزوتوپ شكافت پذير سازي:  غني
دارد.  هاي رآكتور آب سبك نگه مي اي را در هسته يك زنجيره هستهاز مقداري است كه 
اي مشخص مورد نياز است كه با مشتري  اي براي كاربرد سوختي هسته سطوح مختلف هسته

سازي  غني U235درصد  42شود. سوخت رآكتور آب سبك حدود  مشخص مي(تقاضا) 
انتشار گازي و  .تر نيز الزمند اما اورانيوم غني سازي شده در تمركزهاي پايين شود. مي
سازي اورانيوم هستند. مراحل ديفيوژن گازي شامل  هاي رايج غني يفيوژ گازي تكنولوژينتراس

باشد.  مي UF6 238طبيعي كه تحت تاثير فشار باال بين حامالن اتمهاي  UF6انتقال گاز 
مراحل مختلف انتشار (ديفيوژن) كاربرد دارد، و به طور موثري مركز  اين مداواي متفاوت در

سازي د. در تكنولوژي گازي ديفيوژن جدابر را باال مي U238مربوط به  U235جريان محصول 
باشد و مراحل باالتري براي مقدار  كم مي متناسباً ،آيد كه طي هر مرحله ديفيوژن به دست مي

 OUTLEYسازي ايزوتوپ نيازمند است. زيرا اين تكنولوژي به مقدار زيادي  مورد قبول غني
ه هزينه كند، ك براي تجهيزات نيازمند است و از مقدار زيادي انرژي الكتريسيته استفاده مي

در سرعت  UF6برد. در مراحل گازي سانتريفيوژ با تكنولوژي در گاز طبيعي  بااليي مي
هزينه بااليي براي تجهيزات نيازمند با شود. سانتريفيوژ  ها پيچيده مي باالسري استوانه

باشد.  تر از تكنولوژي گازي انتشار مي هاي انرژي آن پايين مخصوص درگيراست. اما هزينه
باشند بخار ليزري جدا شده ايزوتوپ و  سازي جديد كه در حال توسعه مي هاي غني تكنولوژي

تواند فاكتورهاي  سازي ليزري مي ر مرحله غنيباشند. ه جداسازي ايزوتوپ ليزري مولكولي مي
سازي اوليه باالتري (جداسازي ايزوتوپ) نسبت به ديفيوژن و يا مراحل  اوليه غني

  تواند به همراه داشته باشد.  كه مياست سانتريفيوژي 
شده بود به اورانيوم  غني UF6اي براي استفاده به عنوان سوخت هستهسازي:  فابريك

  آيد. ميشده در ل قرص اورانيوم غنيكشود كه سپس به ش مياكسيد تبديل  دي
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  انتهاي عقبي چرخه به مراحل زير تقسيم شده است:

شود.  گيري مجدد خاموش مي بعد از عملكرد چرخه رآكتور براي سوختمرحله مقدماتي: 
هاي  ا تجهيزات مشتركي دورانه محلبسوخت مصرف شده در آن زمان در محل رآكتور و 

است ذخيره سوخت در  شود. در يك ظرفيت ذخيره استخر ممكن نگهداري ميرآكتور 
بطور تجهيزات ذخيره شده خشك مودوالر كه به عنوان نصبهاي ذخيره سوخت مصرف شده 

، مصرف شود. باشد وابسته در مكان رآكتور و يا در يك تجهيزات خارج از مكان ميغير 
كه هم سرما و هم محافظت (جهت  شوند هاي مصرف شده اغلب در آب ذخيره مي سوخت

  ماند. نگهداري محيط از پرتوي يونيزه شده) باقي مي
قابل توجهي مواد حاصلخيز و هاي مصرف شده از رآكتورهاي آب سبك شامل مقدار  سوخت
تواند به طور شيميايي جدا شود و از سوخت مصرف شده بازيافت شود.  پذير مي شكافت

تواند براي  اي و اقتصادي اجازه بدهد مي شده اگر شرايط موسسهتونيوم و اورانيوم بازيافت لوپ
اي به كار بگيرد. درحال حاصر با گياهان در اروپا براي  استفاده به عنوان سوخت هسته

  شود.  استفاده مجدد سوخت مصرف شده از موارد مصرفي در اروپا و ژاپن به كار گرفته مي
  

  انهدام زباله ها: 
خطر و جداسازي سوخت مصرف شده از  دام بياي انه انرژي هستهدغدغه حاضر در زمينه 
ها از گياهان پردازش مجدد  گرفت. زباله پردازش حجم در صورت رآكتورها و يا اگر موارد

زيست  محيطها وجود دارد از  جداسازي شوند. اين مواد بايد تا زماني كه پرتو راديواكتيو در آن
، 1982اي سال  يابد. طبق قانون امنيتي هسته خود كاهشخطر  كردند تا به سطح بي كره خارج

شده و  ته مصرفسخت هس براي توسعه سيستم انهدام زباله ها جهت وآمريكا دپارتمان انرژي 
جاري كه براي انهدام نهايي  هاي است. نقشه هاي راديواكتيوي بهبود يافته مقدار باالي زباله

  اند. شده محكم مجوز داده صورت ساختار چوبي كل جامه به سيها  زباله
  

  عكس العمل هسته اي
العملي  هاي عكس هاي اورانيوم به صورت زنجيره اي، اتم داخل رآكتور نيروگاه انرژي هسته

  اند.  كنترل شده شكافته شده
هاي كنترل براي نگهداري شكافت ليزري منظم استفاده  اي، ميله هاي انرژي هسته در نيروگاه

توانيد  سرعت حركت نمي كند. اگر عكس العمل كنترل نشود شما ميشود، بنابراين به  مي
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يا  235هاي اتمي، اكثر قطعات خالص عنصر اورانيوم  يك بمب اتمي داشته باشيد. اما در بمب

زور كنار هم نگهداري  شوند و با قدار دقيق بايد در كنار هم آوردهمباشد كه  ميپلوتونيوم 
  اي وجود ندارند.  هستهها در رآكتور  شوند. اين موقعيت

تواند به مردم آسيب  كند. و اين ماده مي همچنين مواد راديواكتيوي نيز توليد مي راكشن،
نور داراي ساخته شده است.  GENERAL ATOMICS، در TRIGAبرساند. رآكتور مدل 

شناخته شده  CHERENKOVكه سوخت را احاطه كرده است به عنوان پرتوي است آبي 
است كه سرعت آن  كند ساخته شده ماني كه ذرات از ميان مواد حركت مياست و براي ز

جوز دار محل اولين رآكتور م PENN STATEشد. دانشگاه اب بيشتر از سرعت نور مي
العمل انرژي گرمايي را از بين ببرد. اين انرژي گرما براي جوشاندن  باشد. اين زنجيزه عكس مي

هاي  د بنابراين به جاي سوختن يك سوخت، نيروگاهشو اي رآكتور استفاده مي آب در هسته
ها را به انرژي گرمايي  شود تا انرژي اتم ها شكافت داده مي العمل اتم اي از زنجيره عكس هسته
فرستاده  ،اي اي، به ديگر بخش نيروگاه هسته ستهكنند. اين آب از اطراف هسته انرژي ه تبديل

د. اين بخار در اين نده بخار گرما مي توليدبا آب جهت  ،اي را شود. اينجا مجموعه هاي لوله مي
  كند. فعال ميهاي انرژي يك توربين براي توليد الكتريسيته  مين مجموعه لولهود

  

  اي شكافت هسته
شود.  ين در دو هسته كوچكتر جداسازي مياي است كه هسته سنگ شكافت پردازش هسته

شد كه همچنان در  كه در اولين بمب اتمي استفاده است العمل شكافت مثالي براي عكس
  شود. اي استفاده مي رآكتورهاي هسته

د، مقدار بسيار زيادي انرژي تواند از هم جدا شود. وقتي اين كار انجام ش هسته يك اتم مي
تواند  كم مي م انرژي نوراست كه اين انرژي كمانرژي گرما و ه گردد. اين انرژي هم ميآزاد

گرديد. كلمه نرژي زيادي آزاد خواهدريسيته توليدكند كه وقتي اين اتفاق افتاد اانرژي الكت
  باشد. شكافت به معناي جداسازي مي

باشد.  اي مي اي از محصول ممكن هسته تنها نمونه است بوجود آمدهمحصولي كه 
 اي كوچكتري را به عنوان تعدادي از تواند هرگونه مجموعه هسته هاي شكافت مي العمل عكس
بندي  پذير اوليه جمع ه شكل هسته شكافتها در محصوالت ايجادكند و ب ها و نوترون پروتون

  شود.
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اي كه توسط تعداد باالتري پروتون مثبت به وجود آمده، شكافت  الكتريسيتهدامنه به دليل 
دهد. دو هسته كوچكتر دافعه داخلي كمتري نسبت به يكديگر در مقايسه با يك هسته  رخ مي
اي قوي كه آن ها را در كنار هم  ماني كه هسته بزرگتر به نيروي هستهزارند. بنابراين بزرگ د

 TUG OF WALLتوان به عنوان دهد. شكافت را مي مي كند آنگاه شكافت رخ داده غلبهقرار
هاي شكافت  العمل بين نيروي بزرگ جاذبه و نيروي دافعه الكتريكي مشاهده كرد. در عكس

شود. شكافت پردازشي است كه در جهان  يتي نيروي غالب محسوب مينيروي دافعه الكتريس
شكافت جهت  طور كه در باال ذكر شد ما نه تنها از افتد. همان ها سال اتفاق مي براي ميليون

يجاد كنيم بلكه همچنين از آن جهت ا اي استفاده مي هاي هسته توليد انرژي براي بچه
  شود. فاده ميآميز نيز است اي صلح هاي هسته نيروگاه

  

  ) FISSIONاي گرمايي  قطعات (سيستم هاي رآكتور هسته
شده پيدا  ) چه در اورانيوم طبيعي و چه در اورانيوم غنيU235(  مواد شكافتسوخت:  )1

شود. سوخت به شكل آهن و يا ميله  شده باشند. در بعضي موارد پلوتونيوم نيز اضافه مي
 شوند. توليد مي PAELLELاكسيد

شوند.  داري مي هاي سوخت نگه كه در آن قرصاست يك محافظ آهني  پوشش سوخت: )2
از فرار  ،شود خوردگي مي اين پوشش باعث محافظت سوخت از خوردگي و يا زنگ

 كند. محصوالت شكافت جلوگيري مي

هاي شكافت را به آرامي به سطوح  از عناصر نور شاخته شده است و نوترون يك مهارگر: )3
 كند. تبديل ميها  گرمايي بدون جذب آن

 جهت انتقال گرمايي ايجادشده از مركز به توليدكننده بخار در توربين.كننده: خنك مايع )4

توانند در داخل  ها مي اند، اين از مواد جذب شده نوترون تشكيل نشده هاي كنترل: ميله )5
ونگهداري آن در سطح مطلوب و يا جلوگيري از  شو يا خارج مركز جهت كنترل واكن

 .نگهداري شود وشيمر طي خاها د واكنش

 زياد.فرار در مواردفشارداخلي بسيار جلوگيري از موادراديواكتيوي از جهتيك رگ فشار: )6

 باشد. اً از پرتو ميجهت محافظت از عملكردها و عمومنوترون، محافظ اي: ساختار محفظه )7
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  هم جوشي هسته اي
پيوستن   جوشي به معناي به هم است. هم  اي جوشي هسته اي هم نوع ديگر انرژي هسته

  باشد. هاي كوچكتر جهت ايجاد هسته بزرگتر مي هسته
شوند و يك هسته  آن دو هسته سبك به هم پيوسته مي است كه در جوشي پردازش هسته هم

گرمايي  جوشي در سالحهاي كنند. يك مثال واكنش هم تر ايجاد مي  بزرگتر و سنگين
هاي هيدروژن  اي واكنشي بين ايزوتوپ در آينده رآكتورهاي هستهباشد و  اي مي هسته

باشد. اين واكنش مقداري از انرژي را بيش از يك ميليون  هليوم مي ،دهي متفاوت براي شكل
هاي  كند. اين مقدار زياد انرژي در واكنش بار بيشتر از مقداري كه واكنش شيميايي ايجاد مي

دارد مقدار محصوالت  جوش وجود را وقتي دو هسته همشود زي اي، آزاد مي جوشي هسته هم
ديگر، معادله انيشتين شود. بار اي اوليه مي جوشي هسته متر از مجموع همكآن اي  هسته

E=MC2 شود، از محصوالت  ديل ميبكند كه مقداري كه از دست رفته به انرژي ت مطرح مي
به طور انرژي  Nجوشي  جوشي حمل شود و به صورت بيگانه مصرف شود. اگر چه هم هم

به دليل (شود، اما تحت مواردي  زايي واكنش مطلوبي براي هسته سبك محسوب مي
اي هر دو مثبت اند مقدار  به دليل اين كه واكنش هسته ،انرژي زيادي الزم است )برداري بهره

به ها  شوند وجود دارد. فقط زماني كه آن زيادي نيروي دافعه در هنگامي كه به هم نزديك مي
كنند كه بر دافعه الكتريكي غلبه  اي قوي را احساس مي اند انرژي هسته هم ديگر فشرده شده

  باشند. جوشي داشته هم يكديگرشود تا آن ها با  كند و موجب مي مي
هاي  است. در حقيقت، واكنش دامه داشتهها سال در جهان ما ا جوشي براي ميليون واكنش هم

ها و همچنين خورشيد مسئول  ارهاكثر ست نرژي دري براي خروجي اا جوشي هسته هم
شد. اگر چه، اين تحقيقات  جوشي انجام هاي هم باشند. ابتدا مطالعات كمي در مورد واكنش مي
  هاي هيدروژن) منجرشد. اي گرمايي (بمب جوشي هسته هاي همبه توسعه سالح بعداً
وقع ما گرماي هر مدهد  ها مثل خورشيد رخ مي جوشي پردازشي است كه در ستاره هم

جوشي هستيم. ما  كنيم و نور آن را مي بينيم ما در حال مشاهده هم خورشيد را احساس مي
دانيم كه همه زندگي كه در زمين وجود دارد به دليل نور خورشيد است. زيرا نور خورشيد  مي

س شود. بنابراين مي توانيم بگوييم همجوشي اسا موجب توليد غذا و گرماي سياره ما مي
گيرد، در ابتدا شامل هيدروژن و هليوم  شود. زماني كه ستاره شكل مي زندگي ما محسوب مي

هان ما را به وجود آورده است. د، پردازشي كه جبوجودآم BIG BANGاست كه در 
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شود.  گيري هسته هليوم مي شكلاره موجب تهاي هيدروژن دريك س جوشي ايزوتوپ هم
  شود. گيري عناصر بزرگتر مي اي هليوم موجب شكل جوشي هسته هم
تر  دهي يك هسته سنگين است كه در آن هسته جهت شكل جوشي يك واكنش هسته هم

آورد و عناصر  اي است كه خورشيد را به حركت درمي شد. اين واكنش اوليه تركيب مي
آورند. اين واكنشها تا زماني  تر را به وجودمي كنند و عناصر سنگين جوشي مي تر هم سبك
افتد كه هسته به آهن برسد كه اين هسته با بيشترين انرژي پيونداست. زماني كه  مي اتفاق
دهد. زماني كه يك ستاره به  ستاره رخ نمي جوشي در اي به توده شصت رسيد، ديگر هم هسته

  است.  تقريبا به پايان زندگي خود رسيدهكند  بخشي بزرگي مقدار مركزي را به آهن تبديل مي
يابد. بعضي از  تواند ادامه بدهد بنابراين سوخت آن كاهش مي جوشي نمي زنجيره همو 

شود. اگر چه  باشد تبدليل مي روند كه بقاياي خنكي از آهن مي ستارگان تا حدي آب مي
ق بيفتد. يك ستاره ممكن ستاره بزرگ و سنگين باشد يك انفجار بزرگ ممكن است اتفا

(در طول حيات نرژي بيشتر از انرژي كه خورشيد شود و در زماني بسيار كوتاه ااست منفجر 
 SUPER NOVAگوييم ستاره يك فتدمياكند. زماني كه اين اتفاق نيذايجاد) كند ميتوليد

  درخشنده است. 
اي  دهد. هسته مي هاي مهمي رخ است واكنش SUPER NOVAزماني كه سياره در مرحله 

كنند. با انرژي  عمل مي دهد مي جوشي ستاره رخ هم براي سرعت بخشيدن كه در يك
جوشي كند و عناصري  واند همت اي كه با سرعتشان به وجود آمده است هسته مي افزوده
، عناصر آورد. انرژي بيشتر در انفجار براي غلبه بر حامالن انرژيتر از آهن به وجود سنگين

 SUPER NOVAهاي انفجار  باشد. عناصري مثل طال و نقره باقي مانده بزرگتر الزم مي
ها PWR (PWRاند. دو نوع رآكتور در آمريكا وجود دارند يكي رآكتور تحت فشار آب ( بوده

دهد تا گرما ببيند اما نجوشد. آبي كه از رآكتور است با آبي كه در  آب را تحت فشار قرار مي
شوند. از اين  گاه با هم مخلوط نمي شود هيچ است و به بخار تبديل مي تبديل كننده بخار

  مانند.  اغلب مواد پرتوزا در منطقه رآكتور باقي ميطريق 
تورهاي آب جوش در )  مي باشد. رآكPWRديگر رآكتور موجود در آمريكا آب جوش ( نوع

شود و سپس دوباره توسط  ار تبديل ميبخجوشانند. در هر دو نوع، آب به  حقيقت آب را مي
شوند تا دوباره در پردازش  (غليظ شده) به آب تبديل مي CONDENSERبخشي به نام 

گرما مورد استفاده قرارگيرند. به دليل اينكه ممكن است مواد پرتوزا خطرناك باشند، 



   نوميانيويور
هاي امنيتي براي محافظت از كارگران، عموم و محيط  هاي انرژي اتمي سيستم نيروگاه
ش كردن پرداز مل خاموش كردن سريع رآكتور و قطعهاي امنيتي شا دارند. اين سيستم زيست

ي كه در تبردن گرما و حمال ها و از بين كردن سيستم هايي براي خنك جوشي سيستم هم
باشند. مواد پرتوزا اگر به درستي  بردارنده مواد پرتوزا و ممانعت آن از وجود در محيط مي

هاي بدن انسان صدمه بزنند و در دراز مدت ممكن است  استفاده نشوند ممكن است به سلول
  شوند.به سرطان تبديل 

  
(از همكاري آقايان دكتر ابوالقاسم زارع متخصص علوم هوا/فضا و مهندس علي زارع متخصص 

  ليزر تشكر مي شود)
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  كليات
مباحث اين كتاب مربوط مي شود به اورانيوم و عوامل جانبي آن از قبيل مسائل فيزيكـي، تكنولوژيـك، امـاكن و    

  هاي مفيد و غيرمفيد از اين فلز. اندركاران اكتشاف، توزيع، توليد سنگ مربوطه و استفاده دست
شـود نـوع اورانيـوم،     ي باشد و لذا بطور خالصه به ذكر مسائل ذيل پرداختـه مـي  مباحث مربوطه بسيار گسترده م

و پرتـوزائي، اورانيـوم    DECAYخواص فيزيكي، شيميائي، جـرم، حجـم موجـودي سـنگ آن، انـواع بـازپروري،       
DEPLETED        ،ايزوتوپ هـا، تكنولوژيهـاي مصـرفي در توليـد، بـرق و سـالح ماننـد ،CONTAINMENT  

هاي سوختي تجهيزاتي ماننـد   كننده، رآكتورها ميله هاي خنك ار پرحجم)، سانتريفيوژها، برجهاي بسي طاقديسي(
هاي سـوخت، اسـتخر، لولـه آالت مـرتبط وسـايل و كنتـرل و حفاظـت، مبـدلهاي          توربين، پمپ، كمپرسور، ميله

ان مصـارف برقـي   سازي، معادن اورانيوم رآكتورهاي موجود در جهـان، ميـز   هاي بازپروري و غني حرارتي، سيستم
هاي سازنده و خـدماتي   ، مسائل اقتصادي، شركتLEUبه  HEUاتمي،و تجهيزات اتمي روش هاي بازپروري از 

از شروع اكتشاف سنگ آهن تا شركتهاي استخراج و غني سازي و سوخت ساز و توليد كننده بـرق از اورانيـوم و   
زيسـت و راديواكتيـو، و پرتـوزائي، انـواع      ئل محـيط اي، مسـا  نيز شركتها و كشورهاي دارنده انواع سالحهاي هسته

زاي اقتصـادي   زا و درون هاي پرورش، بازپروري، مصرف و كنترل و توزيع محصـوالت، مسـائل جنبـي بـرون     روش
  سنگ اورانيوم و محصوالت آن در مسائل پزشكي، بهداشتي داروئي، توليد برق، تجهيزات نظامي و ....

ن بتوانيم يك مجموعه كامل چند جلـدي و اصـالح شـده ايـن كتـاب تهيـه و در       به اميد آنكه با كمك عالقمندا
  اختيار عالقمندان جهت ارتقاء سطح فرهنگ اتمي جامعه قرارگيرد.
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Iخالصه اقدامات :  
 سنگ اورانيوم          N.Uانواع     

  تكنولوژي  شركت هاي                ايزوتوپ ها    
    DECAY.U                 مولد برق  مربوطه 

  غني سازي          /اكسيدهاUFG  شكست (شكافت)
  سالح هسته اي          غني سازي         

  برق هسته اي                تركيب       
  توليد سنگ اورانيوم               مغاير/حجم

  تكنولوژي هسته اي مراكز                    معادن
  مصرف           سنگ اورانيوم  كشورها

  سالح هسته اي     ابعاد           اورانيوم             توليد 
 P.Pدارنده                 نوع

  دارنده سالح  كشورها                     مصرف
  دارنده تكنولوژي              بازپروري

 ABWR                       تكنولوژي رآكتور     موارد   نيروگاه        
 Containment      FBR     كاربرد         دامپروري       

 SDR سانتريفيوژ  برج خنك كننده        ككشاورزي بيولوژي              

   GCR  آب سبك     سردساز         پزشكي
 اصلي PHWR آب سنگين                    بهداشتي

  اصلي PWR              مبدل حرارتي        محيط زيست              
 اصلي     V.V.R              ميله هاي سوختي        اژدر    

    اصليBWR فشار                     استخر      سالح  موشك    
  ZEEP  ابزار كنترل دقيق     دما        كالهك    
 SLOW POKEشيرآالت جريانات              بمب    

  فيوزي  كمپرسور   تاسيسات  
  حجم  پمپ  نيرو   

   توربين  
  ساير  

   

 يورونومي
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                        LES 

           CHEMEX                             URENCO        AREVA 
                 USEC               OAO TECHSNA BEX PORT 
                     G.Eجنرال الكتريك       

MINATOM-ROSATOM 

 WESTING HOUSE                    CANDU وستينگهاوس

      USEC                 زيمنس  
   ميتسوبيشي   

    AEG  توشيبا                 
  %)1آفريقاي جنوبي (                
  %)21استراليا(                  %)4آمريكا (          
  %)8نيجريه (               %)2اكراين (         
  %)23كانادا (                %)16قزاقستان (    

  
  %)2چين (                %)6ازبكستان (    

  
  %)7نامبيا (          %)8روسيه (            
  %)3ساير (                 

             HEU 
   SEU    LEU 
 
 
 

           U235 
كد    ايزوتوپ ها                U238 
   DU           U 242  از 217تا  

 
RU 

    

 شركتها

  كشورهاي داراي
 سنگ اورانيوم

انواع
 اورانيوم
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  نام سالح          
         BF MARK V BOMB        MARK III 
 
         HORIZON    GOAULD-BUSTER 
 
 
 
   MARK VIII  MARK IX 
 

  
ABWR     MAGNOX 

      (DUPONT شركت) SRP        FBR 

اصلي         PWR    UFTR 

 PWR     UMRR اصلي    
                 HWR    PHWRاصلي 
                 ZEEP     

   SLOW PIKE         SRS 
      SDR 

اصلي  V.V.R 

        MARK I, II, III 
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   GASCENT 

AVLIS   GASEOUS THERMAL 
  PSP پالسما         LAZER 

FISSION  (روش اصلي) 
THERMAL DIFUSION    SILEX 

 الكترومغناطيسي تفكيك ايزوتوپ
 FUSION    (EMIS)(روش اصلي)        

 آئروديناميكي       
   ZIPCENT  NLIS 

 
    GASOUS DIFFUSION 
 
 
آب نيمه سنگين      HDO   

 
  زيركونيوم

 
D2O       H2 اكسيد دو تيريوم

18O آب اكسيژن سنگين 
 
 
          H2O آب معمولي  

 
 پلوتونيوم    زيكونيوم

 
 
 توريوم   پرتيوم        
 

  دوتيريم
   

انواع 
 سازي غني

  

انواع 
 آبها

 U ها
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U217     U231-230 

   U218   U240-242   U235m 
          U236m 
  U219        U238m 

     U239m1 
     U239m2 

 

U220    U230, 229, 228, 227 
    U221, 222, 223, 224, 226, 227 

ايزوتوپ 
U 
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IIانواع فعاليت ها :  
  مباحث مربوط به هسته اتم و مسائل هسته اي شامل بخشهاي ذيل مي باشد: فعاليت ها و

  غني سازي -
 تفاله ها -

 نيروگاهها -

 ايزوتوپها -

 سالحها -

- N Fission 
- N. Heat Disease 
 اورانيوم -

- Isotopes 
 تكنولوژي -

وابسته به دار و  انگيز و بسيار حاشيه انگيز، مخاطره اي همواره بسيار سنجيده، پيشرفته، بحث فعاليتهاي هسته
امنيت ملي و جهاني مي باشد و در محدوده كارشناسي ارشد به باالي دروس فني/سياسي/حقوقي/بازرگاني مي 

  باشد.
  اين فعاليتها عبارتند از فعاليتهاي:

غني سازي يعني قابل استفاده كردن فلز اورانيوم براي مصارف، توليد انرژي (برق) مواردپزشكي،  سازي: غني -
  سالحهاي مخرب و خطرناك داروئي و ... و

باشد كه دفن و  گر مي باشد كه مواد تشعشع هاي اتمي، كه باقيمانده سوخت از مصارف اورانيوم مي تفاله ها: تفاله -
 باشد. معدوم ساختن آن نيز تكنولوژيك و بسيار سنجيده مي

هاي اورانيوم غني شده  ه از فرضاي با استفاد شود كه به توليد برق هسته فعاليتهاي نيروگاهي مربوط مي نيروگاهها: -
 باشد. مي

هاي  فعاليتهاي ايزوتوپ، و مباحث آن مربوط مي شود كه فعاليتهاي درون هسته اتم و كنش و اكنش ايزوتوپ: -
 مولكولي مي باشد.

هزار) سانتريفيوژ الزم  5باشد كه چند ( درصد مي 80سالحهاي اتمي از مواد اورانيوم غني شده بيش از  سالحها: -
 به باال، سانتريفيوژها، راكتورها، مبدلهاي حرارتي، اشعه ياب ها و ... T.N.T 20,000هايي به ظرفيت  د كه بمبدار

ها،  كننده، قطعاتي نيز تحت عنوان كمپرسورها، توربين هاي خنك برج: هاي حفاظتي و راكتورها سيستم -
 شيرآالت، ابزار دقيق، لوله آالت با آلياژهاي بسيار پيشرفته. 

- N-Fission : اين تكنيك مربوط مي شود به غني سازي اورانيوم و توليد بمب اتم كه پروسه بسيار پيچيده و
 باشد. پرخرج دارد و از روشهاي چندگانه و معمول غني سازي مي
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- N. Hear- Detease :اي مي باشد كه جهت  پيچيده پزشكي اتمي و پزشكي هسته اين تكنيك نيز از روشهاي
قلبي توسط دستگاههاي پيراپزشكي هسته اي و بمباران الكترونيكي مي باشد و درمان غدد درمان بيماريهاي 

(تيروئيد) و ... نيز بهمين توسط اين تكنيك ها انجام مي شود، در آينده با پيشرفت پيراپزشكي هسته اي و تكنيك 
 بد.هاي ليزري و به كمك ربوط و كامپيوتر، اكثر بيماريها با اين روشها بهبود مي يا

فلز اورانيوم، مواد اوليه سيستم هاي (نيروگاهي، سالح، پزشكي، و سيستم هاي :، اورانيوم (سنگ آهن) -
سازي  دستگاههاي اطالعي و ...) مي باشند به مسائل استخراج سنگ آهن اورانيوم و نوع آن و انتقال آن به محل غني

ي دارند و ميزان هر كدام از اين فلز و نسبت آنها آشنائي پردازد و با كشورها و ساير مسائل بازرگاني ديگر اين فلز مي
 گردد. حاصل مي

- Isotop:هاي اورانيوم پرداخته مي شود و با دراين كه مسائل دروني اتم ها U238, U234, U235  وU231  تا U217 و
U232-242  آيد. اي الزم بعمل ميه در نيروگاهها و در توليد بمب اتم و ساير مصارف بررسي 235و با كاربرد اورانيوم 

تكنولوژي با راه رسيدن به مقاصد (توليد برق، بمب اتمي و ... داروئي و ...) را آسان مي  تكنولوژي هسته اي: -
نيروگاهها، دستگاه هاي تشعشع، سانتريفيوژها، دستگاههاي پيراپزشكي،  Fusion , Fissionسازد. روشهاي 

 نمايند. ي در اين مباحث ميدان داري ميدستگاههاي تست ميوه و سبزيجات و مواد غذائ

ساخت تجهيزات تكنولوژيك هسته اي فقط در كشورهاي فوق پيشرفته قابل ساخت است اما كاربرد آنها در 
كشورهائي مانند هند و پاكستان و كره شمالي نيز امكانپذير بوده و انجام شده اما ساخت تكنولوژي فقط در چند 

  يكديگر ممكن شده است.كشور صنعتي آنهم با همكاري 
سيمانهاي كالس باال جهت ساخت اليه ها، ورق هاي مرغوب و ساخت نماي كثيري شكل رآكتورها، فونداسيون 
هاي بسيار، بسيار مرغوب مي باشد. كالً جدار بيروني راكتورها جهت جلوگيري از نشت راديواكتيو و ... بسيار 

كام و يا سيستم مناسب اين بناهاي گنبدي شكل عامل فاجعه بسيار مهم مي باشد و تاكنون مشكالت عدم استح
  هاي چرنوبيل و 

3 Mile Island .در ميشيگان مي باشد  
گردد به فيلسوف يوناني (دموكرتيوس) در چند هزار سال پيش و  اي از لحاظ تاريخي و فلسفي برمي مسائل هسته

باشد) مربوط  نوع استفاده آن (كه بمب اتمي ميگردد و بدترين  ) برمي20تكنولوژي آن به يك قرن قبل (قرن 
)و توسط آمريكا كه فرو افتادن آن 1945شود به شهرهاي ناكازاكي و هيروشيماي ژاپن در جنگ دوم جهاني( مي

ميليون  1اند به بيش از  ها و معلولين كه كشته شده شدن يكصد و چند هزار نفر و يا به قولي با كشته باعث كشته
  نفر رسيد.

است  هاي اتمي نيز در آنها وجود داشته اي امروزه توسط هفت كشور صنعتي توليد و بمب لوژي هستهتكنو
آزمايشات اتمي، توسط آمريكا، شوروي سابق، چين، كره شمالي، فرانسه، هند، پاكستان، اسرائيل انجام شده 

د كه در ايتاليا توسعه در روشهاي برن است و كشورهائي مانند ايتاليا و انگليس نيز از نيروگاه اتمي استفاده مي
 200شود و اسرائيل بصورت بسيار محرمانه اقدامات اتمي خود را با داشتن  توليد و مصرف به كندي انجام مي

  دهد. بمب اتمي انجام مي
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گذار در مورد  المللي انرژي اتمي، سياست باشد، آژانس بين اي اعضاء مي ناظر بر اقدامات هسته NPTمعاهده 
  باشد. اي اعضاء مي هستهمسائل 

شوند ايران  برد، ايتاليا رفته رفته از انرژي اتمي روي گردان مي اي مي فرانسه بيشترين استفاده را از انرژي هسته
باشد كه بزودي و در چند سال آينده به برق اتمي خواهدرسيد اما  سال پيش مشغول تهيه برق اتمي مي 38از 

اي ديگر، ايران، با بحران بين المللي و تحريم جهاني روبرو بوده است. ه در خصوص ساخت تجهيزات استفاده
باشد و بنابراين تقسيم كار بوجود آمده و لذا  مراحل رسيدن به برق اتمي و يا سالحهاي از اين نوع طوالني مي

وگاهها)، هر هاي باالتر، وسايل توليد برق (نير سازي درصد، غني 3/0سازي تا  مراحل توليد سنگ اورانيوم، غني
  باشند. كدام بين كشورهاي داراي بازار توليد تقسيم و تسهيم شده مي

اي و وسايل  كشورهائيكه دررابطه با انرژي اتمي قرار مي گيرند، كشورهايي هستند كه سازنده تجهيزات هسته
مپرسورهاي به ك GEاز  Frame 9تا  Frame 5به باال) (Meg 24 هاي قوي مرتبط با توليد آن مانند توربين

كننده و  هاي اضافي، و برجهاي خنك هاي قوي مبدلهاي حرارتي با اليه بمب Ingersolrand, Joyبسيار قوي 
ساير وسايلي كه معموالً در تاسيسات الزم است بعضي از كشورهاي سازنده، بزرگترين كشورهاي توليدكننده يا 

ا كشورهاي اروپائي معموالً سازنده (فرعي) تكنولوژي باشند مانند اياالت متحده، روسيه، ام مصرف كننده نيز مي
  باشد اما در توليد اورانيوم آنچنان نقشي ندارند. و البته مصرف كننده آن مي

باشند، اما توليد  مي Hundai Heavy Industryساخت كشوركرهLNGبعضي از كاالهاي مهم مانندكشتيهاي
  باشند . كننده اورانيوم نمي

برد و  رف انرژي اتمي، قدمهاي موثري برداشته و از برق اتمي استفاده فراوان ميكشور ژاپن درخصوص مص
  باشد. بزرگترين زيان برنده از هسته اتم (بمب اتمي) مي

بطوركلي بعضي از كشورها بجز اورانيوم، تكنولوژي، منابع عظيم گاز طبيعي، نفت، ذغالسنگ و سنگ اورانيوم و 
انرژي از آنان را دارند. اما بعضي از كشورها، فاقد تكنولوژي و نيز مواد اوليه  همين آب و آفتاب و امكانات بهينه

  باشند. زا مي انرژي
باشند مانند  سازي، و توليد اورانيوم، مسائل غير تكنولوژيك مي اي و غني از مسائل مهم فعلي انرژي هسته

ائل جهاني امنيتي و ايمني سياسي و زيست و مس سازي اورانيوم و محيط و توليد و غني NPTهاي جهاني  تحريم
  باشد. تكنولوژيك مي

باشند  باشند، اما تكنولوژيك نمي مسائل محيط زيست با كاربرد وسايل و تجهيزات توليدكننده انرژي در تضاد مي
اند و كشور  اما آثار و عوارض سياسي و اجتماعي دارند، مسائل امنيتي جهان هم بدليل سلطه آمريكا، قطبي شده

  شود. دهد و هيچ اعتراضي به آنها نمي اي تن در مي به هر آزمايش هسته AIEIائيل با عنوان عدم عضويت در اسر
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III :(وسايل مربوطه) خالصه تكنولوژي هسته اي  
a. مهندسي هسته اي 

b. مواد اتمي هسته اي 

c. نيروي اتمي هسته اي 

d. پزشكي اتمي هسته اي 

e. سالح هسته اي 
  

A. اي مهندسي هسته 

، هسته اتمي، ايمني Ionizingهسته اي، تشعشع، تشعشع  Fusionهسته اي،  fissionفيزيك هسته اي، 
  هسته اي، شيمي هسته اي.

  

B. اي مواد هسته 

سوخت هسته اي، كود هسته اي، توريم، اورانيوم، اورانيوم غني شده، تقليل غناي هسته اي، پلوتونيم، تكنولوژي 
داخلي نيروگاه اتمي،  Fusion، توسعه آينده انرژي اتمي، Fusionاي، فضوالت راديواكتيو، نيروي  رآكتور هسته

، رآكتور توليد مثل سريع، رآكتور سريع توترون، رآكتور IVآب پرفشار رآكتور، آب داغ رآكتور، رآكتور توليد 
Magnoxگازي. گازي، رآكتور سريع با سردكننده ، رآكتور توسعه يافته با سردكننده  

  

C. اي نيروي هسته 

نمك گداخته، راكتور با سردساز متان، راكتور با سردساز آبي، راكتور با سردساز سديم، راكتور با فضوالت راكتور 
اي، راكت  كننده سريع، نيروي رانش هسته بحران ساز، راكتور با درجه حرارت باال، راكتور ريگي، راكتور تركيب

  اي، لوله گرمايش راديو ايزوتوپ. حرارتي هسته
  

D. اي پزشكي هسته 

SPET, PETاي، توموتراپي، پروتون تراپي، براكي تراپي،  ، اشعه گاما، راديو تراپي هستهBNCT.  
  



  نويسنده : حسين زارع شحنه

E. اي سالح هسته 

اي، طراحي سالحهاي اتمي، انفجار  اي، سابقه سالحهاي استراتژيك هسته تاريخ سالح اتمي، تجهيزات هسته
اي، ليست مربوط به سالح  تكثير هستهاي،  ال هستهنتقاي، ا اي، نشت هسته اي، اثرات انفجار هسته هسته
  اي، ليست نشت هاي هسته. هسته

شدن، بازمانده آن را از اورانيوم يا پلوتونيم را  در بعضي از كشورها، غير از استفاده اوليه از اورانيوم براي غني
 موالً) كمتر و كارآيي فلز بيشتر شود. معHLWسپارند تا حجم فضوالت ( سازي مي به پروسه غني مجدداً

به  ه) با آميزش َآن با اورانيوم باقيماندMOX )MIXED OXIDپلوتونيم به سيكل مجدد و با توان با سوخت 
  شود  كار گرفته مي

RE- ENRICHED ها و دو ايزوتوپ جديد  شود كه با مشكالت بزرگ ناخالصي ميU232 وU236  همراه
  شود. مي ها مصرفشود با اخذ نوترون دور رآكتور مياست و شكل داده 

  

  بعد از غني سازي
در محاصره  و تبديل مي شود به ورقه سوخت، نهايتاً UO2شود به  كه تبديل مي UF6سازي  بعد از غني

هاي  اين ميلهباشد.  متر مي4به طول آيد، كه معموالً شود و به شكل ورقه فلز و ميله درمي سراميك قرار داده مي
  شود. رآكتور مي سوخت، به عنوان سوخت آماده قراردادن در

  

  پس از مسائل غني سازي
سازي مواجه است با فقط اورانيوم اصلي، كه داراي عمر  سازي و باقيمانده پروسه مجدد اورانيوم، غني پس از غني

باشد و شكلي براي حزب توليد و يا تشعشع مواد در رآكتور است. توليدات دقت شده و  باال و راديو اكتيو مي
  باشد. مي UF6اهش يافته به شكل موادي كه غناي آن ك

اورانيوم، به  U3O8تر  و اورانيوم باقي مانده ممكن است به صورت بلند مدت ذخيره شود و به عنوان ماده با ثبات
هاي  تر از تشعشع مشخص UF6باشد و سمي بودن شيميايي آن به خصوص بشكل  طور هفتگي راديواكتيو مي

، اورانيوم UFسازي و بنابراين چيزي شبيه به  ه به تاسيسات غنيگيرانه شد باشد. محاسبات پيش سمي مي
  گيرد و لذا:  باشد، به خصوص وقتي كه در معرض نم قرار مي فلورايد، خورنده ميهگزا

o  در اغلب اماكن تاسيسات سانتريفيوژ، پروسه گازUF6 نشت ماند و در شرايط فشار زير اتمسفر،  باقي مي
 كند. پيدا مي

o  كه در چند نقطه فشار باال نياز داشته باشد. يشرايط ،اوردميمحفظه مضاعف فراهم 

o گردد. آوري شده و به صورت مقتضي دفع مي گازهاي نشت شده و پراكنده، جمع 
  

  مسائل غني سازي ليزر
سازي  سازي مربوط به نسل سوم تكنولوژي غني سازي ليزري تمركر بر مزيت زماني آن: اين نوع غني پروسه غني

باشد. هزينه اوليه (ثابت) كمتر و عواقب كمتر و بنابراين مزيت اقتصادي بيشتر دارد اما هيچكدام از اين  مي
  برداري قرار نگرفته است. ها مورد بهره پروسه
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، كشورهاي آمريكا و فرانسه در طرحهاي به GASOUS DIFFUSIONدر راستاي قديمي شدن سيستم 
، در سال SILVAو فرانسوي  )SEPARATION AVLIS )Atomic a Vapor Laser Isotopeترتيب
كه از لحاظ اقتصادي  GDهاي جديد اصرار نمود. و  دولت آمريكا به شدت بر تكنولوژي 1985، در سال 1970

گذاري شد. در  ميليارد دالر براي تحقيق در اين امر پايه 2راه داد، در هر صورت  21سوج شده بود را به قرن نم
درصد  5/2كيلوگرم اورانيوم  200تكنولوژي مناسبي تهيه شد و  2003سال منجر به سال  4طي  فرانسه
يونيزاسيون، يك بر اساس اصول فتو ATOMIC VAPORشده با اين تكنولوژي توليد گرديد. پروسه كاري غني

تواند، برخيزد از  ترون ميشد براساس بخار فلز اورانيوم يك الك زه كردن اتم اشاعه دادهيليزر بسيار قوي، براي يون
ه اتم برا  U235كند  هاي كه يونيزه مي ه از فركانس(كاتم بوسيله فركانس مشخص تكنيك ليزري براي اورانيوم 

 ).238اورانيوم 

  دهنده مولكول و كارآيي باشد كه توسعه ميSILEXتنها پروسه باقيمانده ليزر در سطح جهان
) اطمينان داد به حق USCCسازي اورانيوم آمريكا شركت( در سازمان غني1996درباشد. ميUF6دهنده

ين قابل استفاده براي سيليكون و ساير عناصر هم چنبراي اورانيوم. (كه  SILEXاستفاده از ارزيابي و توسعه 
را آماده ساخت كه نسبت به  GEوارد مشاركت در توسعه اين پروسه شد و  2006در سال  GEباشد). شركت 

ساله) فراهم كند و سپس تاسيسات شعله افقي منجر به  3ن در معيار باال يك حلقه آزمون (ساخت و مهندسي آ
CASCADE  ميليون دالر آمريكا در نتيجه پرداخت  20شد. يك تاسيسات تجاري در دنيا ادامه پيدا كرد و

ه اين است كه باشد تا مبلغ واقعي بستگي ب درصد تعهداتش مي 12تا 7شد. مجوز توافق نامه ارائه مي دهد. 
(تغيير تكنولوژي اين  SILEXبا اشاره به  GEشركت را كه چگونه كاهش دهيم، توسعه بخاري تكنولوژي 

به  PROTO TYPEدر مرحله  SILEXيابي پروسه  موفقيت بسيار زياد قابل دست كرد بامسئله) خواهد
سيدني در استراليا  كدر نزديباشد كه  ميZIRCONIUM و DILICON) و كاربرد آن با SILEXسيستم (

  توسعه يافت.
  

   Uاورانيوم 
باشد. اين فلز راديواكتيو سمي، به سادگي اكسيده  اي و سنگين مي نقره -اورانيوم داراي المنت فلزي سفيد

مختلف  نشود اين عنصر در معاد آن در صنعت پيدا مي U238باشد كه بيشتر  ايزوتوپ مي 14شود و داراي  مي
شود تا از  ها استخراج مي شود و به پروسه كشيده مي باشد كه از آن ARNOTITEو URANINITEشامل: 

اي، استفاده شود و در موارد توليد برق، پزشكي، صنعتي،  اي، سالح هسته آن به عنوان تحقيقات، سوخت هسته
تيگراد، درجه سان 1,132، نقطه گذازش 03/238، وزن اتمي آن 92بهداشتي از آن استفاده شود. عدد اتمي آن 

در طبيعت  6و5و4و3وVALENCE 2و  95/18درجه سانتيگراد و وزن مخصوص آن  3,818جوش  نقطه
مي باشد. اورانيوم به صورت كنسانتره به صورت زياد در زمين  U234, U235, U238مخلوط از ايزوتوپ هاي 

 25اورانيوم در عمق  باشد. مجموعه مي) PPMقسمت در ميليون ( 4وجود دارد در جائيكه كنسانتراسيون آن 
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در از سنگ معدن استخراج در زمين و يا كيلوگرم)، LB 1017×2/2 )1017 كيلومتري كه طبق محاسبات بايد
  اورانيوم باشد.سنگ معدن كيلوگرم) 1013اقيانوس ممكن است (

اورانيوم باشد.  ها داراي خاصيت تجاري مي چند صد نوع اورانيوم درمعادن مشخص شده است اما چند عدد از آن
درجه سانتيگراد به طور طبيعي در اغلب  250در  UH3كند با هيدروژن به شكل  به صورت معكوس عمل مي

 U238درصد به باال) و پايدارترين آن  99باشد فراواني آن ( ميموارد اورانيوم مخلوط سه ايزوتوپي 
 160و سال)5/2×105عمر ه(نيم U234) و اورانيوم 7×108عمر  (نيمه U235سال)، اورانيوم 5/4×109عمر ه(نيم

و آخرين  226، راديوم U234 ،THORIUM230صر، شامل ايزوتوپ ديگر نيز دارد. بعضي از خانواده اين عن
گويند، كه آخرين  نيز مي U235،ACTIONURANIUM باشد، به LEAD 206آن پايدار عنصر

نسبتاً پايدار بوده  ACTIONURANIUM 227وPROTACTINIUM231باشدو مي LEAD 207عنصرآن
  باشد. 

و نيروهاي اتمي به كار توپ اصلي آن مستقيماً در سالحها باشند كه ايزو مي U235درصد اورانيوم طبيعي  71
كيلوگرم از آن  7. مقدار الزم جهت تهيه بمب U235شود. بنابراين بايد پااليش شود و به كيلوگرم  برده مي

اشند ب ها كانادا، استراليا و نيجريه مي دارد كه مهمترين آناورانيوم وجود ي ساخت هزاران بمب باشد و لذا برا مي
  كنند. كشور اورانيوم صادر مي 21و 

است. براي  باشد و پايدار درصد درجه خلوص مي 28/99ه داراي باشد ك مي U238هاي عمومي اورانيوم  ايزوتوپ
تن  6تن اكسيد اورانيوم،  53تن گرافيت،  360ما، ميليارد سال براي توليد بمب منفجره در هيروشي 5/4نيم عمر 

  فلز اورانيوم استفاده شود. 
) از اين رو اورانيوم توسط آمريكا استفاده شد و سوخت اكثر 1999و 1991و (در ودر جنگ خليج فارس و كوز

مقداري از توسط نوترون كه (شود  بمباران مي 238باشد. اين نوع اورانيوم  مي LEWسوخت  صورترآكتورها به 
نيز در بمب  U235شود. پلوتونيوم و  هاي اتمي به كار برده مي و در سالح )آن به عنصر پلوتونيوم تبديل شده

  .بمب كافيست 40000تن از اين اورانيوم براي ساخت  600شود.  سازي بكار برده مي
شود و گاهي قاچاق  ري ميدا نگهمقادير زيادي سالح خام اتمي در روسيه تهيه شده كه در محل هاي نامناسب 

مورد بعد از فروپاشي شوروي سابق مقامات پليس و امنيتي در آسيا، اروپا،  16شود. طبق گزارشات مختلف،  مي
در  1994اند كه از روسيه قاچاق شده است. در سال  ي اورانيومي يا پلوتونيومي يافتهها آمريكاي جنوبي بمب

گرمي، سالح از نوع پلوتونيوم كشف كرد. در  4/363روسي يك محموله فرودگاه مونيخ (از مسكو)، در هواپيماي 
در  2001بمب در فرودگاه جرجيا كشف شد. در سال  GRADEكيلو اورانيوم در  يك ، تقريبا2000ًسال 

كيلو  2در فرودگاه كشور گرجستان  2001كشف شد در سال  U235گريد  -گرم بمب 600بوگوتا، (كلمبيا) 
كشف شد. اهميت اين مسائل هزينه برانگيز بوده است. به طور كلي جهت حفاظت  GRADE U235گرم بمب 

هزينه  1993سال  درميليون دالر  550از مواد، كنترل، برنامه هاي حسابداري و حسابرسي در كشور امريكا مبلغ 
  شده است.

  باشد. مسئله ديگر در فلز اورانيوم، مسئله ثبات مي
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د، و تمايل به جذب و تجزيه به ذرات كوچكتر دارند، اشتراك سريع، انرژي زياد باشن اتم اورانيوم پايدار نمي
ها، اتصاالت و گرايش در اورانيوم ايزوله شده، ذرات از لحاظ زماني قابل مالحظه است و برخورد آن با  فوتون

هاي مختلف  رعت باال، و باعث تجمع اتمرات را به اتصاالت و برخورد با سنوترون ممكن است ارتباط دهد ذ
سازد توترون را به نشت به وسيله اتصاالت درون زميني كه باعث اتصاالت  اورانيوم درخواستي باشد كه قادر مي

شوند، در اين زنجيره چرخشي، يك ميزان ممكن است به توليد برق بپردازد، و با اين همه  ديگر در زمين مي
  كند. گاهي انفجار ايجاد مي

  

  
  اورانيوم مشخصات شيميايي فيزيكي

، جدول تناوبي عنصر مندليف با ACTINIDEاين عنصر  سفيد/ سياه متاليك با بنيان شيميايي تشكيل سري 
تا  141فوتون، الكترون، كه عدد از آن ها الكتروواالنس مي باشد مي توانند بين92كه 92و عدد اتميUسمبل

درصد از 70راي وزن باال مي باشد. اورانيوم در اغلب موارد ايزوتوپ داشته باشند و دا146تا 143نوترون با146
سرب سنگين تر مي باشد و  در كنسانتره پائين (چند قسمت در ميليون) در خاك، سنگ، آب و به طور بخاري 

  استخراج معادن به عنوان يوري ثابت حاصل مي گردد. 
) و 711/0( 235رانيوم درجه خلوص) و او U238 )275/99در طبيعت اين اورانيوم اتم وجود دارد و بعنوان 

  درصد) وجود دارد. U234 )0058/0مقدار كمي از 
ميليارد سال و  47/4حدود  238نيم عمر اورانيوم  ALPH PARTICLEاورانيوم كاهش مي يابد با انتشار يك 

مر زمين مي شود. توريم، پلوتونيوم، اورانيوم يكي از سه عميليون سال مي باشد كه بالغ بر  U235 704عمر 
، داراي 238نصر شكافي مي باشد، كه مي تواند بسادگي به قسمت سبك تر تبديل شود، در حاليكه اورانيوم ع

احتمال ضعيف براي جذب مي باشد و در زماني كه بمباران مي شود با يك نوترون سريع، و احتمال باالتر 
U235  ه توليد گرما در رآكتور مي نمايد براي جذب در بمباران آرامتر نوترون ك 2230و با درجه كمتر اورانيوم

  .است و استفاده از آن مي شود به عنوان منبع نيرو و بوجود مي آورد و مواد جذب شوند براي اسالحهاي اتمي
) در U238اورانيوم ( هدچرخه زنجيره اي رآكتور دارند ماهر دوي آن ها وابسته به توان اورانيوم براي توليد 

  سلح مصرف مي شود.مو نقطه گذاري ها و ارزيابي بتون هاي  چنين شناسي براي نمود انرژي
پردازد. و براي  د به ليمويي و زرد پررنگ ميراورانيوم به عنوان رنگ زا در صنايع شبه به توليد رنگ پرتقالي ز

، اورانيوم توسط هربيش 1789در عكس برداري هاي قديمي مصرف مي شد. در سال  ،زدن سايه
KLAPROTH ن عنصر باالتر را از اورانوس ناميدند. بوژن كشف شد و ايMELCHIORP  اولين شخصي بود

قسمت هاي ناديده آن را پيدا نمود و انريكو  BECRUERELآنتونيو  1896كه آن را شكافت در سال 
FERMI  شروع به استفاده از آن به عنوان سالح تمودند و سپس در نيروگاه  1934در سالLITTLE BOY 

مي همت گماشتند و دو ابر قدرت پس از جنگ دوم جهاني و بمباران اتمي هيروشيما و به ساخت بمب ات
  رسيدند. SALT 2و1هاي بعد از فروپاشي شوروي به منع توليد در معاهده  ناكازاكي در سال



  نويسنده : حسين زارع شحنه

 10درصد از كل انرژي توليد شده پايه سوختي هاي مختلف مانند نفت ( 16توليد برق اتمي در جهان حدود 
درصد،  16باشد. توليد كنندگان اين  درصد) مي 39درصد) و ذغال سنگ ( 19درصد)، آبي ( 15گاز (درصد)، 

كشور مي باشند كه از لحاظ درصد توليد داخلي همان كشور نسبت به كل توليد انرژي كشور ليتواني  30حدود 
سه، آلمان، ژاپن، روسيه و درصد و چين در آخرين درصدها قرار گرفته اند. از لحاظ حجم توليد، آمريكا، فران

  هاي خود را افزايش خواهند داد. انگليس و هند در مقامات باال قرار دارند كه درآينده چين، هند و برزيل نسبت
  

  صنعت اورانيوم
نيوم در كشورهاي شوروي، آمريكا و قزاقستان، مسئله اورانيوم، مسئله انرژي اتمي و لذا برق اتمي است. سنگ اورا

بسيار زياد است. در اين خصوص نگاه كوچكي به صنعت اورانيوم بخصوص در آمريكا نمود. توليد  كانادااستراليا، 
تن در  2500باشد كه در صنعت كنوني به حدود  مي U3O8پوند  6500سنگ اورانيوم در دهه قبل حدود 

كاهش  2005ر در سال نف 300نفر به حدود  1100نزول يافت. اشتعال در صنايع توليد اورانيوم نيز از  2005
  يافته است.

  سال) 4-20درصد سنگ اورانيوم جهان را دارد (مصرف  5/0ايران كمتر از 
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