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الـهـــــــــداء

إلى أمي التي وضع الله الجنة تحت أقدامها إعترافا ً بفضلها
إلى والد ي العزنيز أمد ّ الله في عمره
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إلي زوجتي العزنيزة
إلي ابنتي حفظها الله
إلى كل أفراد أسرتي وأصدقائي المخلصين
إلى الرض الطيبة التي أنجبت أهلي وعشيرتي
إلى كل من علمني حرفا ً
ُأهد ي هذا البحث .

شـــــكر وعرفان

الحمد لله رب العالمين والصلة والسل م على سيدنا محمد )صلى
الله عليه وسلم( خاتم النبياء والمرسلين.
الشكر أول ً وأخيرا ً لله رب العالمين.
ثم الشكر للدكتنور /عثمان مصطفى مختار  ،الذ ي ظل نيمنحنا الكثير
من وقته الغالي ولم نيبخل علينا بالمعلنومات والنصح  .والشكر أنيضا
للدكتنور /عوض وداعة موسى
والشكر أنيضا للدكتنور  /احمد الحسن الفكي الذ ي كان له القدح
ي
المعلى في أن نيرى هذا الجهد الننور فإنه نعم ال خ والستاذ  ،لقد جاد عل ّ
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من وقته بالكثير ،وعلمني الصبر والمثابرة وحب العلم جزاك الله عنا خيرا ً
أستاذ ي الجليل.
والشكر كل الشكر لساتذة قسم الفيزنياء بجامعة السنودان للعلنو م
والتكننولنوجيا وعلى رأسهم الدكتنور /إبراهيم الفكي رئيس قسم الفيزنياء .
كما أتقد م بأسمى آنيات الشكر لكل زملئي بجامعة بخت الرضا وإخنواني
وأساتذتي
الشكر لكل من ساهم ولنو بكلمة استحسان سائل ً الله أن نيجعل كل
المساعدات التي قدمت في منوازنين مقدميها .

ملخص البحث

استطاع تدونير النوقنود الننوو ي أن نيقلل من كميات النوقللنود المسللتنفد الللذ ي
عشغل العاملنون في مجال النوقانية من العشعاع ،وذلك بصللرف مبللالغ طائلللة
في هندسة وتصميم المنواقع التي نيدفن فيهللا النوقللنود المسللتنفد وترحيللله .
وذلك التخزنين نيكنون لفترات طنونيلة حسللب عمللر النصللف للمللادة المشللعة
مما نيؤد ي إلي الحنوجة الدائمة للتنقيب والتخصيب للنوقنود الننوو ي بصللنورة
مستمرة .
مما نيقلل من استخدا م أجهزة تخصلليب ذات التكلفللة العاليللة جللدا ً و مللن
ناحية أخرى استطاعت دورة النوقنود الننوو ي أن تستخلص الطاقة المنوجنودة
فللي النوقللنود المسللتنفد وان تحللنول بعللض العناصللر الللتي نيحتنونيهللا النوقللنود
المستنفد إلي منواد ذات عمر نصف اقل وتقليل النفانيات الناتجة والحصنول
علي طاقة أعلي من النوقنود المعاد استخدامه ،وذلللك كمللا فللي الينورانيللنو م
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 مللن%1 المسللتخد م فللي الللدورة الولللي و بالتللالي نحصللل فقللط علللي
. الطاقة المحتنواة في الينورانينو م

Abstract

The recycling of nuclear fuel succeeded in reducing the amount of
depleted fuels that makes the labourers in the field of radiation, and this
can be done through spending huge

money in the engineering and

. designing of the sites that fuels buried on it with its transportation
Consequently the storage of radiation materials for long periods
according to the half life lead s to the sustainable need for exploration and
. enrichment of nuclear fuels continuously
On the other hand, the nuclear fuel cycle succeeded to extract the existing
energy that found as depleted energy and to transform some of the
elements that the depleted fuel contain such as material with less than
half life and to reduce the waste in order to obtain a high energy from the
depleted fuel , as the case in uranium used in the first cycle whese we can
. obtain only 1% from the energy contained in the uranium
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