
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1861 

z dnia 18 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 
i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 
2010/413/WPZiB. 

(2)  W dniu 18 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1863 (3) zmieniającą decyzję 
2010/413/WPZiB, ustanawiającą niektóre środki zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (rezolucja RB ONZ) nr 2231(2015) zatwierdzającą wspólny kompleksowy plan działania z dnia 
14 lipca 2015 r. (zwany dalej „JCPOA”) w kwestii irańskiego programu jądrowego oraz określającą działania, 
które zostaną podjęte zgodnie z tym planem. 

(3)  Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) przewiduje, że po zweryfikowaniu przez Międzynarodową Agencję Energii 
Atomowej (MAEA) wykonania przez Iran jego zobowiązań związanych z kwestiami jądrowymi określonych 
w JCPOA, postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 
(2008), 1929 (2010) oraz 2224 (2015) przestaną obowiązywać. 

(4)  Rezolucja RB ONZ nr 2231 (2015) przewiduje ponadto, że państwa mają przestrzegać stosownych postanowień 
zawartych w załączniku B do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), których celem jest propagowanie przejrzystości 
i tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnemu wdrożeniu JCPOA. 

(5)  Zgodnie z JCPOA decyzja (WPZiB) 2015/1863 przewiduje zakończenie obowiązywania wszystkich unijnych 
gospodarczych i finansowych środków ograniczających związanych z kwestiami jądrowymi jednocześnie 
z zweryfikowanym przez MAEA wdrożeniem przez Iran uzgodnionych środków związanych z kwestiami 
jądrowymi. Ponadto decyzją (WPZiB) 2015/1863 wprowadza się system udzielania zezwoleń w odniesieniu do 
przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie przekazywania do Iranu materiałów jądrowych lub współpracy 
z Iranem w dziedzinie jądrowej, nieobjętych rezolucją RB ONZ nr 2231 (2015), w pełnej spójności z JCPOA. 

(6)  Zobowiązanie do zniesienia wszystkich unijnych środków ograniczających związanych z kwestiami jądrowymi 
zgodnie z JCPOA pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu rozstrzygania sporów określonego w JCPOA oraz 
dla ponownego wprowadzenia unijnych środków ograniczających w przypadku istotnego niewykonania przez 
Iran jego zobowiązań w ramach JCPOA. 
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(1) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1863 z dnia 18 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ogranicza

jących wobec Iranu (zob. s. 174 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



(7)  W przypadku ponownego wprowadzenia unijnych środków ograniczających, zapewniona zostanie odpowiednia 
ochrona wykonania umów zawartych zgodnie z JCPOA podczas obowiązywania zniesienia sankcji, zgodnie 
z wcześniejszymi przepisami obowiązującymi w momencie nakładania pierwotnych sankcji. 

(8)  Uprawnienie do zmiany wykazów zamieszczonych w załącznikach VIII, IX, XIII i XIV do rozporządzenia (UE) 
nr 267/2012 powinno być wykonywane przez Radę ze względu na szczególne zagrożenie dla pokoju i bezpie
czeństwa międzynarodowego wynikające z programu jądrowego Iranu, a także w celu zapewnienia spójności 
z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załączników I, II, III i IV do decyzji 2010/413/WPZiB. 

(9)  Do wdrożenia tych środków konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności 
w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach 
członkowskich. 

(10)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 267/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 267/2012 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 1 skreśla się lit. t) i dodaje się literę w brzmieniu: 

„u)  »Wspólna Komisja« oznacza wspólną komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Iranu oraz Chin, Francji, 
Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych wraz z Wysokim Przedstawi
cielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanym dalej »Wysokim Przedstawicielem«), 
która to komisja zostanie powołana, aby monitorować wdrażanie wspólnego kompleksowego planu działania 
z dnia 14 lipca 2015 r. (zwanego dalej »JCPOA«) i która będzie wykonywać zadania przewidziane w JCPOA, 
zgodnie z ppkt (ix) Preambuły i Postanowień Ogólnych JCPOA oraz załącznikiem IV do JCPOA.”;  

2) uchyla się art. 2, 3 i 4;  

3) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

1. Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na: 

a)  sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych 
w załączniku I – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek 
osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w Iranie; 

b)  udzielanie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami 
wymienionymi w załączniku I lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem 
towarów i technologii zawartych w załączniku I, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, 
podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w Iranie; 

c) zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i techno
logiami wymienionymi w załączniku I, w tym w szczególności udzielanie dotacji, pożyczek i ubezpieczania 
kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich 
produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenie 
związanych z tym usług pośrednictwa jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku 
w Iranie; 

d)  przed zawarciem jakichkolwiek uzgodnień z osobą, podmiotem lub organem z Iranu lub jakąkolwiek osobą lub 
podmiotem działającymi w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przed przyjęciem pożyczek lub 
kredytów udzielanych przez taką osobę, podmiot lub organ, które umożliwiłyby takiej osobie, podmiotowi lub 
organowi udział lub zwiększenie swojego udziału, niezależnie lub w ramach spółek joint venture lub innych 
form partnerstwa, w działalności handlowej obejmującej: 

(i)  wydobywanie uranu; 

(ii)  wytwarzanie lub stosowanie materiałów jądrowych wymienionych w części 1 wykazu Grupy Dostawców 
Jądrowych. 

Obejmuje to udzielanie pożyczek lub kredytów takim osobom, podmiotom lub organom; 

e)  nabywanie w Iranie, przywóz lub transport z Iranu towarów i technologii wymienionych w załączniku I, 
niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu. 

18.10.2015 L 274/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



2. Załącznik I zawiera wykaz produktów, w tym towarów, technologii i oprogramowania, wymienionych 
w wykazie Grupy Dostawców Jądrowych. 

3. Odnośne państwo członkowskie przedkłada proponowane zezwolenia na mocy ust. 1 lit. a)–d) Radzie Bezpie
czeństwa ONZ do zatwierdzenia po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku, a do czasu uzyskania takiego 
zatwierdzenia nie udziela zezwolenia. 

4. Odnośne państwo członkowskie przedkłada również proponowane zezwolenia na działania, o których mowa 
w ust. 1 lit. a)–d), Radzie Bezpieczeństwa ONZ do zatwierdzenia po rozpatrzeniu indywidualnie każdego 
przypadku, jeżeli działania te związane są z jakimikolwiek innymi towarami i technologiami, które, jak ustaliło to 
państwo członkowskie, mogłyby przyczynić się do działań związanych z ponownym przetwarzaniem lub 
wzbogacaniem lub ciężką wodą niezgodnych z JCPOA. Państwo członkowskie nie udziela zezwolenia do czasu 
uzyskania takiego zatwierdzenia. 

5. Odnośny właściwy organ nie udziela zezwolenia na mocy ust. 1 lit. e) do czasu zatwierdzenia go przez 
Wspólną Komisję. 

6. Odnośne państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie, Komisję i Wysokiego Przedsta
wiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy ust. 1–5 oraz o wszelkich przypadkach odmowy zatwierdzenia 
zezwolenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z ust. 3 lub 4. 

Artykuł 2b 

1. Art. 2a ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do proponowanych zezwoleń na dostawę, sprzedaż lub przeka
zywanie do Iranu sprzętu, o którym mowa w pkt 2 lit. c) ppkt 1 załącznika B do rezolucji RB ONZ 
nr 2231 (2015), przeznaczonego do reaktorów lekkowodnych. 

2. Odnośne państwo członkowskie informuje w terminie czterech tygodni pozostałe państwa członkowskie, 
Komisję i Wysokiego Przedstawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 2c 

1. Właściwe organy udzielające zezwolenia zgodnie z art. 2a ust. 1 lit. a) oraz art. 2b zapewniają, aby: 

a)  spełnione zostały wymogi, w stosownych przypadkach, wytycznych zawartych w wykazie Grupy Dostawców 
Jądrowych; 

b)  uzyskano od Iranu i można było skutecznie egzekwować prawo do weryfikacji końcowego użytkowania 
i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów; 

c)  Rada Bezpieczeństwa ONZ była powiadamiana w ciągu dziesięciu dni od dostawy, sprzedaży lub przekazania; 
oraz 

d)  w przypadku dostarczanych towarów i technologii, o których mowa w załączniku I, MAEA była powiadamiana 
w ciągu dziesięciu dni od dostawy, sprzedaży lub przekazania. 

2. We wszystkich przypadkach wywozu, dla których na mocy art. 2a ust. 1 lit. a) wymagane jest zezwolenie, 
zezwolenie takie udzielane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę. Zezwolenie jest ważne w całej Unii. 

3. Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji, określonych w art. 14 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 428/2009 oraz określonych przez każdy z właściwych organów, wymaganych do złożenia 
wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz. 

Artykuł 2d 

1. Art. 2a ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do proponowanych zezwoleń na dostawę, sprzedaż lub przeka
zywanie produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii oraz świadczenia wszelkich związanych z nimi 
usług w zakresie pomocy technicznej, szkoleń, pomocy finansowej, inwestycji, pośrednictwa lub innych usług, jeżeli 
właściwe organy uznają je za bezpośrednio związane z: 

a)  konieczną modyfikacją dwóch kaskad w obiekcie w Fordow w celu wytwarzania stabilnych izotopów; 
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b)  wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny; 
lub 

c)  modernizacją reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt koncepcyjny, a następnie, w oparciu o 
uzgodniony ostateczny projekt takiego reaktora. 

2. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, aby: 

a)  wszystkie działania były podejmowane w sposób ściśle zgodny z JCPOA; 

b)  spełnione zostały wymogi, w stosownych przypadkach, wytycznych zawartych w wykazie Grupy Dostawców 
Jądrowych; 

c)  uzyskano od Iranu i można było skutecznie egzekwować prawo do weryfikacji końcowego użytkowania 
i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów. 

3. Odnośne państwo członkowskie powiadamia: 

a)  Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Wspólną Komisję dziesięć dni przed takim działaniami; 

b)  MAEA w ciągu dziesięciu dni od dostawy, sprzedaży lub przekazania, w przypadku dostarczania produktów, 
materiałów, sprzętu, towarów i technologii zawartych w wykazie Grupy Dostawców Jądrowych. 

4. Odnośne państwo członkowskie informuje w terminie czterech tygodni pozostałe państwa członkowskie, 
Komisję i Wysokiego Przedstawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykułu.”;  

4) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

1. Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie, udzielane po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku, na: 

a)  sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych 
w załączniku II – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek 
osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w Iranie; 

b)  udzielanie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami 
wymienionymi w załączniku II lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem 
towarów zawartych w załączniku II, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub 
organom z Iranu lub do użytku w Iranie; 

c) zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i techno
logiami wymienionymi w załączniku II, w tym w szczególności udzielanie dotacji, pożyczek i ubezpieczania 
kredytów eksportowych na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, 
lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenia związanych z tym 
usług pośrednictwa jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w Iranie; 

d)  przed zawarciem jakichkolwiek uzgodnień z osobą, podmiotem lub organem z Iranu lub jakąkolwiek osobą lub 
podmiotem działającymi w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przed przyjęciem pożyczek lub 
kredytów udzielanych przez taką osobę, podmiot lub organ, które umożliwiłyby takiej osobie, podmiotowi lub 
organowi udział lub zwiększenie swojego udziału, niezależnie lub w ramach spółek joint venture lub innych 
form partnerstwa, w działalności handlowej obejmującej technologie wymienione w załączniku II; 

e)  nabywanie w Iranie, przywóz lub transport z Iranu towarów i technologii wymienionych w załączniku II, 
niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu. 

2. Załącznik II zawiera wykaz towarów i technologii, innych niż te wymienione w załącznikach I i III, które 
mogłyby przyczynić się do działań związanych z ponownym przetwarzaniem lub wzbogacaniem lub ciężką wodą 
lub innych działań niezgodnych z JCPOA. 

3. Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia 
wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz. 

4. Właściwe organy nie udzielają jakichkolwiek zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 1 lit. a)–e), jeżeli 
mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że takie działania przyczyniłyby się do działań związanych z ponownym 
przetwarzaniem lub wzbogacaniem, ciężką wodą lub innych działań związanych z kwestiami jądrowymi 
niezgodnych z JCPOA. 
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5. Właściwe organy wymieniają informacje na temat wniosków o zezwolenie otrzymanych na mocy niniejszego 
artykułu. Do tych celów wykorzystuje się system, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 428/2009. 

6. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 lit. a) zapewnia, aby uzyskano od Iranu i można było 
skutecznie egzekwować prawo do weryfikacji końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich dostar
czonych produktów. 

7. Odnośne państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie, Komisję i Wysokiego Przedsta
wiciela o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu, co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem 
zezwolenia. 

Artykuł 3b 

1. We wszystkich przypadkach wywozu, dla których na mocy art. 3a wymagane jest zezwolenie, zezwolenie 
takie udzielane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) 
nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne w całej Unii. 

2. Na warunkach określonych w art. 3a ust. 4 i 5 właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub 
cofnąć zezwolenie na wywóz, którego udzieliły. 

3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznej modyfikacji lub 
cofnięcia takiego zezwolenia przez właściwy organ zgodnie z art. 3a ust. 4, odnośne państwo członkowskie 
powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela oraz przekazuje im 
stosowne informacje na ten temat, w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi poufności takich informacji 
zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 (*). 

4. Przed udzieleniem przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 3a zezwolenia na transakcję, 
która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne 
państwo członkowskie lub państwa członkowskie na mocy art. 3a ust. 4, konsultuje się on najpierw z państwem 
członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji 
odnośne państwo członkowskie postanowi udzielić zezwolenia, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie, 
Komisję i Wysokiego Przedstawiciela, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji. 

Artykuł 3c 

1. Art. 3 a nie ma zastosowania do proponowanych zezwoleń na dostawę, sprzedaż lub przekazywanie do Iranu 
towarów i technologii wymienionych w załączniku II, przeznaczonych do reaktorów lekkowodnych. 

2. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, aby uzyskano od Iranu i można było 
skutecznie egzekwować prawo do weryfikacji końcowego użytkowania i końcowej lokalizacji wszelkich dostar
czonych produktów. 

3. Odnośne państwo członkowskie informuje w terminie czterech tygodni pozostałe państwa członkowskie, 
Komisję i Wysokiego Przedstawiciela o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 3d 

1. Art. 3a nie ma zastosowania do proponowanych zezwoleń na dostawę, sprzedaż lub przekazywanie 
produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii oraz świadczenia wszelkich związanych z nimi usług 
w zakresie pomocy technicznej, szkoleń, pomocy finansowej, inwestycji, pośrednictwa lub innych usług, jeżeli 
właściwe organy uznają je za bezpośrednio związane z: 

a)  konieczną modyfikacją dwóch kaskad w obiekcie w Fordow w celu wytwarzania stabilnych izotopów; 

b)  wywozem irańskiego uranu wzbogaconego w ilościach przekraczających 300 kg w zamian za uran naturalny; 
lub 

c)  modernizacją reaktora w Araku w oparciu o uzgodniony projekt koncepcyjny, a następnie, w oparciu o 
uzgodniony ostateczny projekt takiego reaktora. 
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2. Właściwy organ udzielający zezwolenia zgodnie z ust. 1 zapewnia, aby: 

a)  wszystkie działania były podejmowane w sposób ściśle zgodny z JCPOA; 

b)  uzyskano od Iranu i można było skutecznie egzekwować prawo do weryfikacji końcowego użytkowania 
i końcowej lokalizacji wszelkich dostarczonych produktów. 

3. Odnośne państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze 
udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem zezwolenia.  

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami 
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).” ;  

5) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów 
i technologii wymienionych w załączniku III lub wszelkich innych produktów, które zgodnie z ustaleniami państwa 
członkowskiego mogłyby posłużyć do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej – niezależnie od 
tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu 
lub do użytku w Iranie. 

2. Załącznik III zawiera wykaz produktów, w tym towarów i technologii, wymienionych w wykazie Reżimu 
Kontrolnego Technologii Rakietowych. 

Artykuł 4b 

Zakazuje się: 

a)  udzielania pomocy technicznej lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami 
wymienionymi w załączniku III lub związanymi z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem 
towarów wymienionych w załączniku III, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do 
użytku w Iranie, 

b) zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i techno
logiami wymienionymi w załączniku III, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania 
kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich 
produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenia 
związanych z tym usług pośrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku 
w Iranie; 

c)  zawierania jakichkolwiek uzgodnień z osobą, podmiotem lub organem z Iranu lub jakąkolwiek osobą lub 
podmiotem działającymi w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, w tym przyjmowania pożyczek lub 
kredytów udzielanych przez taką osobę, podmiot lub organ, które umożliwiłyby takiej osobie, podmiotowi lub 
organowi udział lub zwiększenie swojego udziału, niezależnie lub w ramach spółek joint venture lub innych 
form partnerstwa, w działalności handlowej obejmującej technologie wymienione w załączniku III. 

Artykuł 4c 

Zakazuje się nabywania w Iranie, przywozu lub transportu z Iranu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów 
i technologii wymienionych w załączniku III, niezależnie od tego, czy dany produkt pochodzi z Iranu.”;  

6) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Zakazuje się: 

a)  zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych 
z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (zwanym dalej 
»wspólnym wykazem uzbrojenia«) lub związanymi z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją 
i użytkowaniem towarów i technologii znajdujących się w tym wykazie, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub 
organom z Iranu lub do użytku w Iranie; 
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b) zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i techno
logiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek 
i ubezpieczania kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu 
takich produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenia 
związanych z tym usług pośrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku 
w Iranie; 

c)  zawierania jakichkolwiek uzgodnień dotyczących udziału lub zwiększenia udziału w jakiejkolwiek osobie, 
podmiocie lub organie z Iranu uczestniczącym w wytwarzaniu towarów lub technologii wymienionych we 
wspólnym wykazie uzbrojenia, niezależnie lub w ramach spółek joint venture lub innych form partnerstwa. 
Obejmuje to udzielanie pożyczek lub kredytów takim osobom, podmiotom lub organom.”;  

7) uchyla się art. 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b oraz 10c;  

8) art. 10d otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10d 

1. Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na: 

a) sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz oprogramowania wymienionego w załączniku VIIA, na rzecz jakich
kolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w Iranie; 

b)  udzielanie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z oprogramowaniem 
wymienionym w załączniku VIIA lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem 
takich produktów, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w Iranie; 

c)  zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej związanej z oprogramowaniem wymienionym 
w załączniku VIIA, w tym w szczególności udzielanie dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych, 
na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby 
wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub świadczenia związanych z tym usług 
pośrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w Iranie. 

2. Właściwe organy nie udzielają jakichkolwiek zezwoleń na mocy niniejszego artykułu, jeżeli: 

a)  mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz oprogramowania jest 
lub może zmierzać do wykorzystania w związku z: 

(i)  działaniami związanymi z ponownym przetwarzaniem lub wzbogacaniem, ciężką wodą lub innymi 
działaniami związanymi z kwestiami jądrowymi niezgodnymi z JCPOA; 

(ii)  irańskim programem wojskowym lub dotyczącym pocisków balistycznych; lub 

(iii)  bezpośrednimi lub pośrednimi korzyściami dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej; 

b)  umowy na dostarczanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy nie zawierają odpowiednich gwarancji 
w odniesieniu do użytkownika końcowego. 

3. Odnośne państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze 
udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem zezwolenia. 

4. Jeżeli właściwy organ odmawia udzielenia zezwolenia lub unieważnia, zawiesza, znacząco zmienia lub cofa 
zezwolenie zgodnie z niniejszym artykułem, odnośne państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa 
członkowskie, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela oraz przekazuje im stosowne informacje. 

5. Zanim właściwy organ państwa członkowskiego udzieli zezwolenia zgodnie z niniejszym artykułem na 
transakcję zasadniczo identyczną z transakcją, której dotyczy wciąż ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne 
państwo członkowskie lub przez inne państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim 
lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo 
członkowskie postanowi udzielić zezwolenia, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie, Komisję 
i Wysokiego Przedstawiciela, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.”;  

9) uchyla się art. 10e, 10f, 11, 12, 13, 14, 14a oraz 15; 
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10) art. 15a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 15a 

1. Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na: 

a)  sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz grafitu oraz surowych lub częściowo wykończonych metali 
wymienionych w załączniku VIIB na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku 
w Iranie; 

b)  udzielanie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z grafitem oraz surowymi lub 
częściowo wykończonymi metalami wymienionymi w załączniku VIIB lub związanych z dostarczaniem, 
wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem takich produktów, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom 
z Iranu lub do użytku w Iranie; 

c)  zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej związanej z grafitem oraz surowymi lub częściowo 
wykończonymi metalami wymienionymi w załączniku VIIB, w tym w szczególności udzielanie dotacji, pożyczek 
i ubezpieczania kredytów eksportowych, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub 
wywozu takich produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej lub 
świadczenia usług pośrednictwa, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku 
w Iranie. 

2. Właściwe organy nie udzielają jakichkolwiek zezwoleń na mocy niniejszego artykułu, jeżeli: 

a)  mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz grafitu oraz surowych 
lub częściowo wykończonych metali jest lub może zmierzać do wykorzystania w związku z: 

(i)  działaniami związanymi z ponownym przetwarzaniem lub wzbogacaniem, ciężką wodą lub innymi 
działaniami związanymi z kwestiami jądrowymi niezgodnymi z JCPOA; 

(ii)  irańskim programem wojskowym lub dotyczącym pocisków balistycznych; lub 

(iii)  bezpośrednimi lub pośrednimi korzyściami dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej; 

b)  umowy na dostarczanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy nie zawierają odpowiednich gwarancji 
w odniesieniu do użytkownika końcowego. 

3. Odnośne państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze 
udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu co najmniej dziesięć dni przed udzieleniem zezwolenia. 

4. Jeżeli właściwy organ odmawia udzielenia zezwolenia lub unieważnia, zawiesza, znacząco zmienia lub cofa 
zezwolenie zgodnie z niniejszym artykułem, odnośne państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa 
członkowskie, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela oraz przekazuje im stosowne informacje. 

5. Zanim właściwy organ państwa członkowskiego udzieli zezwolenia zgodnie z niniejszym artykułem na 
transakcję zasadniczo identyczną z transakcją, której dotyczy wciąż ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne 
państwo członkowskie lub przez inne państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim 
lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo 
członkowskie postanowi udzielić zezwolenia, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie, Komisję 
i Wysokiego Przedstawiciela, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji. 

6. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do towarów wymienionych w załącznikach I, II i III lub w związku 
z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.”;  

11) uchyla się art. 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20, 21 oraz 22;  

12) art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b i 29 zabrania się 
świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych 
finansowych, na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach VIII 
i IX.”; 
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13) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 23 a 

1. Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, pozostające 
w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku XIII. Załącznik XIII 
zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz organów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ zgodnie z pkt 6 lit. c) załącznika B do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015). 

2. Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, pozostające 
w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku XIV. Załącznik XIV 
zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów oraz organów, które, zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) decyzji 
Rady 2010/413/WPZiB, zostały uznane za: 

a)  zaangażowane w irańskie działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych, 
podjęte niezgodnie ze zobowiązaniami Iranu w ramach JCPOA, lub w opracowywanie systemów przenoszenia 
broni jądrowej przez Iran, bezpośrednio powiązane z takimi działaniami lub zapewniające wsparcie dla takich 
działań, w tym przez udział w nabywaniu zakazanych produktów, towarów, sprzętu, materiałów i technologii 
wyszczególnionych w oświadczeniu zawartym w załączniku B do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), decyzji 
2010/413/WPZiB lub w załącznikach do niniejszego rozporządzenia; 

b)  wspomagające wskazane osoby lub podmioty w obchodzeniu JCPOA, rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), decyzji 
2010/413/WPZiB lub niniejszego rozporządzenia lub w działaniu niezgodnie z nimi; 

c)  działające w imieniu lub pod kierownictwem wskazanych osób lub podmiotów; lub 

d)  będące osobą prawną, podmiotem lub organem będącymi własnością lub pod kontrolą wskazanych osób lub 
podmiotów. 

3. Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów 
gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załącznikach XIII 
i XIV, ani nie udostępnia się takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych na rzecz takich osób, 
podmiotów czy organów. 

4. Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b lub 29 zakazuje się 
świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych 
finansowych, na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach XIII 
i XIV. 

5. Załączniki XIII i XIV zawiarają powody umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów 
lub organów wymienionych w wykazie. 

6. Załączniki XIII i XIV zawierają również, gdy są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania 
odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych, takie 
informacje mogą zawierać imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery 
paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do 
osób prawnych, podmiotów lub organów, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer 
rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. Załączniki XIII i XIV zawierają także datę wskazania.”;  

14) art. 24–29 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 24 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 lub art. 23a właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych 
zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki: 

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zajęcia sądowego, administracyjnego lub arbitra
żowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 23 lub 
art. 23a, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę, lub przedmiotem 
orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem; 
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b)  środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, na 
poczet których zostały zabezpieczone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach 
określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających 
takie roszczenia; 

c)  decyzja o zajęciu lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych 
w załączniku VIII, IX, XIII lub XIV; 

d)  uznanie zajęcia lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego; 
oraz 

e)  w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1 lub art. 23a ust. 1, państwo członkowskie powiadomiło 
Radę Bezpieczeństwa ONZ o zajęciu lub orzeczeniu. 

Artykuł 25 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 lub art. 23a oraz pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, 
podmiot lub organ wymienione w załączniku VIII, IX, XIII lub XIV jest należna na mocy umowy lub porozumienia 
zawartych przez odnośną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego na ich rzecz, zanim ta osoba, 
podmiot czy organ zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę, właściwe 
organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków 
finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki: 

a)  odnośny właściwy organ ustalił, że: 

(i)  środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, 
podmiot lub organ wymienione w załączniku VIII, IX, XIII lub XIV; 

(ii)  płatność nie będzie służyć działalności zakazanej na mocy niniejszego rozporządzenia. Jeżeli płatność 
stanowi wynagrodzenie za dokonaną już działalność handlową, a właściwy organ innego państwa członkow
skiego potwierdził wcześniej, że działalność ta nie była zakazana w momencie jej dokonywania, uznaje się, 
prima facie, że płatność ta nie będzie służyć zakazanej działalności; oraz 

(iii)  dokonanie płatności nie narusza art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3; oraz 

b)  w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1 lub art. 23a ust. 1, odnośne państwo członkowskie 
powiadomiło Radę Bezpieczeństwa ONZ o tym ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Rada 
Bezpieczeństwa ONZ nie wyraziła sprzeciwu w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia powiadomienia. 

Artykuł 26 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 lub art. 23a właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych 
zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków 
finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, o ile spełnione są następujące 
warunki: 

a)  odnośny właściwy organ ustalił, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są: 

(i)  niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
wymienionych w załączniku VIII, IX, XIII lub XIV oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu 
takich osób fizycznych, w tym na opłacenie artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, 
lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej; 

(ii)  przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze 
świadczeniem usług prawniczych; lub 

(iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowy
waniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; 

b)  w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIII, odnośne 
państwo członkowskie powiadomiło Radę Bezpieczeństwa ONZ o ustaleniu, o którym mowa w lit. a), i o swoim 
zamiarze udzielenia zezwolenia, a Rada Bezpieczeństwa ONZ nie wyraziła sprzeciwu w ciągu pięciu dni 
roboczych od dnia powiadomienia. 
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Artykuł 27 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 2 i 3 oraz art. 23a ust. 2 i 3 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie 
niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych 
środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że mają 
być one wpłacone na rachunek lub wypłacone z rachunku misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego lub 
organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, o ile płatności te są 
przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej. 

Artykuł 28 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 lub art. 23a właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych 
zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków 
finansowych lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych 
wydatków, pod warunkiem że, w przypadku gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych 
w załączniku XIII, odnośne państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Radę Bezpieczeństwa ONZ, 
a Rada Bezpieczeństwa ONZ je zatwierdziła. 

Artykuł 28a 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 2 i 3 lub art. 23a ust. 2 i 3 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, 
jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów 
gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że 
są one niezbędne do wykonywania działań bezpośrednio związanych ze sprzętem, o którym mowa w pkt 2 lit. c) 
ppkt 1 załącznika B do rezolucji RB ONZ nr 2231 (2015), przeznaczonym do reaktorów lekkowodnych. 

Artykuł 28b 

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 lub art. 23a właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych 
zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków 
finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, o ile spełnione są następujące 
warunki: 

a)  odnośny właściwy organ ustalił, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są: 

(i)  niezbędne do projektów w dziedzinie współpracy dotyczącej cywilnych zastosowań energii jądrowej 
opisanych w załączniku III do JCPOA; 

(ii)  niezbędne do wykonywania działań bezpośrednio związanych z produktami wyszczególnionymi w art. 2a 
i art. 3a lub do wszelkich innych działań niezbędnych do wdrożenia JCPOA; oraz 

b)  w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIII, odnośne 
państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Radę Bezpieczeństwa ONZ, a Rada Bezpieczeństwa ONZ 
je zatwierdziła. 

Artykuł 29 

1. Art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3 nie stanowią przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez 
instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki finansowe przekazywane przez strony trzecie na rachunek 
osób, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich 
rachunkach są również zamrażane. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o 
takich transakcjach. 

2. O ile wszelkie takie odsetki lub inne zyski i płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 23 ust. 1 lub 2 lub 
art. 23a ust. 1 lub 2, art. 23 ust. 3 lub art. 23a ust. 3 nie mają zastosowania do kwot dodatkowych na 
zamrożonych rachunkach w postaci: 

a)  odsetek lub innych zysków na tych rachunkach; lub 

b)  płatności należnych na mocy umów lub porozumień zawartych lub zobowiązań powstałych przed datą, w której 
osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 23 lub art. 23a, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, 
Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Radę.”; 

18.10.2015 L 274/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



15) uchyla się art. 30, 30a, 30b, 31, 33, 34 oraz 35;  

16) art. 36 i 37 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 36 

Osoba przekazująca z wyprzedzeniem informacje określone w odpowiednich przepisach dotyczących deklaracji 
skróconych oraz zgłoszeń celnych w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92 i rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, 
również przedkłada wszelkie zezwolenia wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 37 

1. Zakazuje się świadczenia usług bunkrowania lub zaopatrywania statków będących własnością lub pod 
kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu, lub jakichkolwiek innych usług na 
rzecz takich statków, w przypadku gdy usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych na 
podstawie informacji przekazanych z wyprzedzeniem, o których mowa w art. 36, dające uzasadnione podstawy, by 
przypuszczać, że statki te przewożą towary objęte wspólnym wykazem uzbrojenia lub towary, których dostawa, 
sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich 
usług jest konieczne ze względów humanitarnych i bezpieczeństwa. 

2. Zakazuje się świadczenia usług inżynieryjnych i konserwacyjnych na rzecz samolotów transportowych 
będących własnością lub pod kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu, 
w przypadku gdy usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych na podstawie informacji 
przekazanych z wyprzedzeniem, o których mowa w art. 36, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że 
samolot transportowy przewozi towary objęte wspólnym wykazem uzbrojenia lub towary, których dostawa, 
sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich 
usług jest konieczne ze względów humanitarnych lub bezpieczeństwa. 

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się do momentu, w którym ładunek zostanie 
poddany kontroli, a następnie, w razie potrzeby, zajęty lub usunięty, stosownie do okoliczności. 

Wszelkie czynności zajęcia i usunięcia mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być 
przeprowadzane na koszt importera lub koszty te mogą być odzyskiwane od jakiejkolwiek innej osoby lub 
podmiotu odpowiedzialnych za próbę nielegalnego dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub wywozu.”;  

17) uchyla się art. 37a i art. 37b;  

18) art. 38 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w załącznikach VIII, IX, XIII oraz XIV;”;  

19) uchyla się art. 39;  

20) art. 40 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporzą
dzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 23 lub art. 23a, 
właściwym organom państw członkowskich, w których te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy 
zamieszkują lub znajdują się, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
państw członkowskich;”;  

21) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 41 

Zakazuje się świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście 
środków, o których mowa w art. 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5, 10d, 15a, 23, 23a oraz 37 niniejszego 
rozporządzenia.”;  

22) w art. 42 skreśla się ust. 3;  

23) uchyla się art. 43, 43a, 43b oraz 43c; 
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24) art. 44 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  dotyczącymi środków finansowych zamrożonych na mocy art. 23 oraz 23a oraz zezwoleń udzielonych na 
mocy art. 24, 25, 26, 27, 28, 28a oraz 28b;”;  

25) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 45 

Komisja wprowadza zmiany w załącznikach I, II, III, VIIA, VIIB i X na podstawie informacji dostarczonych przez 
państwa członkowskie.”;  

26) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 46 

1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ umieszcza osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ 
w wykazie, Rada umieszcza takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w załączniku VIII. 

2. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
środkami, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku IX. 

3. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 
środkami, o których mowa w art. 23a ust. 2 i 3, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku XIV. 

4. O swojej decyzji, wraz z powodem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, 
podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1-3, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opubli
kowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie 
uwag. 

5. W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji 
i odpowiednio informuje osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ. 

6. W przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby 
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, 
podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie, Rada wprowadza stosowne zmiany w załączniku VIII lub XIII. 

7. Wykazy w załącznikach IX i XIV poddawane są przeglądowi regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.”;  

27) załączniki I, II i III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;  

28) uchyla się załączniki IV, IVA, V, VI, VIA, VIB oraz VII;  

29) załączniki VIIA i VIIB zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;  

30) załącznik X zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;  

31) uchyla się załączniki XI i XII;  

32) dodaje się załączniki XIII i XIV, zawarte w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od daty, o której mowa w art. 2 decyzji (WPZiB) 2015/1863. Data 
rozpoczęcia stosowania zostanie opublikowana tego samego dnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 2a 

Niniejszy załącznik obejmuje następujące pozycje wymienione w wykazie Grupy Dostawców Jądrowych, określone 
w tym wykazie: 

Uwaga: Każdą pozycję, której szczególne techniczne właściwości lub specyfikacje wchodzą w zakres kategorii 
określonych zarówno w załączniku I, jak i załączniku III, uznaje się za pozycję wchodzącą wyłącznie w zakres 
załącznika III. 

Grupa Dostawców Jądrowych, część I 

ZAŁĄCZNIK A 

LISTA PROGOWA, O KTÓREJ MOWA W WYTYCZNYCH 

UWAGI OGÓLNE 

1.  Nie należy dopuścić do tego, aby cel przedmiotowej kontroli można było obejść poprzez transfer elementów 
składowych. Każdy rząd podejmie działania, które są w jego mocy, aby osiągnąć ten cel, i będzie stale dążył do 
wypracowania praktycznej definicji części składowych, którą będą się mogli posługiwać wszyscy dostawcy. 

2.  W odniesieniu do pkt 9 lit. b) ppkt (2) wytycznych ten sam typ należy rozumieć tak, że projekt, budowa lub procesy 
eksploatacyjne są oparte na tych samych lub podobnych procesach fizycznych lub chemicznych co wskazane w liście 
progowej. 

3.  Dostawcy uznają ścisłe związki między zakładami, urządzeniami i technologiami w kontekście pewnych procesów 
rozdzielania izotopów do celów wzbogacania uranu i rozdzielania izotopów »innych pierwiastków« do celów 
badawczych, medycznych i innych niejądrowych celów przemysłowych. W tym względzie dostawcy powinni 
starannie zapoznać się z dotyczącymi ich środkami prawnymi, w tym regulacjami dotyczącymi zezwoleń na wywóz, 
klasyfikacjami informacyjnymi/technologicznymi oraz praktykami w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącymi się do 
działań w obszarze rozdzielania izotopów »innych pierwiastków«, aby zapewnić stosowanie odpowiednich 
wymaganych środków ochrony. Dostawcy uznają, że w szczegółowych przypadkach odpowiednie środki ochrony 
odnoszące się do działań w obszarze rozdzielania izotopów »innych pierwiastków« są zasadniczo takie same jak 
w przypadku wzbogacania uranu. (Zob. nota wprowadzająca w sekcji 5 listy progowej.) Zgodnie z pkt 17 lit. a) 
wytycznych dostawcy powinni zasięgać opinii innych dostawców, w odpowiednich przypadkach, aby promować 
jednolite polityki i procedury w dziedzinie transferu i ochrony zakładów, urządzeń i technologii związanych z rozdzie
laniem izotopów »innych pierwiastków«. Dostawcy powinni również zachować właściwą ostrożność w przypadkach 
związanych ze stosowaniem urządzeń lub technologii, które wywodzą się z procesów wzbogacania uranu, do innych 
zastosowań niejądrowych, jak np. w przemyśle chemicznym. 

KONTROLA TECHNOLOGII 

Transfer »technologii« bezpośrednio związanej z jakimkolwiek produktem na liście będzie podlegał analizie 
i kontroli w takim samym stopniu jak sam ten produkt, w zakresie możliwym w ramach prawodawstwa krajowego. 

Kontrole transferu »technologii« nie mają zastosowania do informacji »będących własnością publiczną« lub związanych 
z »podstawowymi badaniami naukowymi«. 

Oprócz kontroli transferu »technologii« ze względów związanych z nierozprzestrzenianiem broni jądrowej, dostawcy 
powinni promować ochronę tej technologii do celów projektowania, budowy i eksploatacji obiektów objętych listą 
progową, mając na uwadze zagrożenie atakami terrorystycznymi, i powinni uczulać odbiorców na potrzebę takiego 
działania. 

KONTROLA OPROGRAMOWANIA 

Transfer »oprogramowania« bezpośrednio związanego z jakimkolwiek produktem na liście będzie podlegał analizie 
i kontroli w takim samym stopniu jak sam ten produkt, w zakresie możliwym w ramach prawodawstwa krajowego. 

Kontrole transferu »oprogramowania« nie mają zastosowania do informacji »będących własnością publiczną« lub 
związanych z »podstawowymi badaniami naukowymi«. 
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DEFINICJE 

»podstawowe badania naukowe«– prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej 
wiedzy o podstawach danego zjawiska i obserwowalnych faktów, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub 
zadania praktyczne. 

»rozwój« odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających »produkcję«, takich jak: 

—  projektowanie 

—  badania projektowe 

—  analiza projektowa 

—  koncepcje projektowania 

—  montaż i testowanie prototypów 

—  plany produkcji pilotowej 

—  dane projektowe 

—  proces przetwarzania danych projektowych w produkt 

—  projektowanie konfiguracji 

—  projektowanie montażu całościowego 

—  rozplanowanie 

»będące własnością publiczną« w odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza »technologię« lub »oprogramowanie« 
udostępnione bez ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania. (Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie 
wykluczają uznania »technologii« lub »oprogramowania« za będące własnością publiczną.) 

»mikroprogramy« – sekwencja elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po 
wprowadzeniu specjalnej dla niej instrukcji odwołania do rejestru instrukcji. 

»inne pierwiastki« – wszelkie pierwiastki inne niż wodór, uran i pluton. 

»produkcja« oznacza wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: 

—  prace konstrukcyjne 

—  technologia produkcji 

—  wytwarzanie 

—  scalanie 

—  montaż (składanie) 

—  kontrola 

—  testowanie 

—  zapewnienie jakości 

»program« – sekwencja instrukcji do realizacji procesu, mająca postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na 
wykonywalną przez komputer elektroniczny. 

»oprogramowanie« oznacza zbiór jednego lub większej liczby »programów« lub »mikroprogramów«, utrwalony na 
dowolnym materialnym nośniku. 

»pomoc techniczna« może przybierać takie formy jak instruktaż, umiejętności, szkolenie, wiedza praktyczna, usługi 
konsultacyjne. 

Uwaga: »pomoc techniczna« może obejmować transfer »danych technicznych«. 

»dane technologiczne« mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzorów, projektów technicznych i opisów, 
podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak 
dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu. 
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»technologia« oznacza konkretne informacje niezbędne do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« dowolnego 
produktu umieszczonego na liście. Informacje ta mają postać »danych technologicznych« lub »pomocy technicznej«. 

»użytkowanie« – eksploatacja, instalowanie (łącznie z instalowaniem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, 
remonty lub modernizacja. 

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE 

1.  Materiał wyjściowy i specjalne materiały rozszczepialne 

W myśl definicji z art. XX statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: 

1.1.  »Materiał wyjściowy« 

Określenie »materiał wyjściowy« oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze; uran 
ubogi w izotop 235; tor; każdy z wyżej wymienionych materiałów w postaci metali, stopów, związków 
chemicznych lub koncentratów; każdy inny materiał zawierający jeden lub więcej spośród wyżej wymienionych 
składników o stopniu koncentracji określanym co pewien czas przez Radę Zarządzających; oraz wszelkie inne 
materiały, które Rada Zarządzających określa co pewien czas. 

1.2.  »Specjalne materiały rozszczepialne« 

(i)  Określenie »specjalne materiały rozszczepialne« oznacza pluton 239; uran 233; »uran wzbogacony 
w izotopy 235 lub 233«; wszelkie materiały zawierające jeden lub więcej wymienionych izotopów; oraz 
wszelkie inne materiały rozszczepialne, które Rada Zarządzających określa co pewien czas; określenie 
»specjalne materiały rozszczepialne« nie obejmuje jednak materiałów wyjściowych. 

(ii)  Określenie »uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« oznacza uran zawierający izotopy 235 lub 233 albo 
oba te izotopy w takich ilościach, że współczynnik wzbogacenia izotopu 238 w sumę tych izotopów jest 
większy aniżeli spotykany w przyrodzie współczynnik wzbogacenia izotopu 238 w izotop 235. 

Jednak do celów niniejszych wytycznych nie są uwzględnione produkty wyszczególnione w lit. a) poniżej oraz 
wywóz materiału wyjściowego lub specjalnych materiałów rozszczepialnych do danego kraju będącego odbiorcą 
w okresie 12 miesięcy poniżej wartości granicznych określonych w lit. b) poniżej: 

a)  pluton o koncentracji izotopowej plutonu 238 przekraczającej 80 %. 

specjalne materiały rozszczepialne używane w ilościach mierzonych gramami lub mniejszych jako elementy 
czułe w przyrządach; oraz 

materiał wyjściowy, co do którego rząd upewnił się, że będzie wykorzystywany wyłącznie do działań 
niejądrowych, takich jak produkcja stopów lub produktów ceramicznych; 

b)   specjalne materiały rozszczepialne  50 gramów efektywnych; 

uran naturalny  500 kilogramów; 

uran zubożony  1 000 kilogramów; oraz 

tor  1 000 kilogramów.  

2.  Urządzenia i materiały niejądrowe 

Przeznaczenie poszczególnych urządzeń i materiałów niejądrowych przyjęte przez rząd jest następujące (ilości 
mniejsze niż wskazane w załączniku B są ze względów praktycznych uznawane za nieistotne): 

2.1.  Reaktory jądrowe oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia 
i części składowe (zob. załącznik B, sekcja 1); 

2.2.  Materiały niejądrowe do reaktorów (zob. załącznik B, sekcja 2); 
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2.3.  Zakłady ponownego przetwarzania napromieniowanych elementów paliwowych oraz urządzenia 
specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich przystosowane (zob. załącznik B, sekcja 3); 

2.4.  Zakłady wyrobu elementów paliwowych do reaktorów jądrowych oraz urządzenia specjalnie dla nich 
zaprojektowane lub do nich przystosowane (zob. załącznik B, sekcja 4); 

2.5. Zakłady rozdzielania izotopów uranu naturalnego, uranu zubożonego lub specjalne materiały rozszcze
pialne i urządzenia, inne niż przyrządy analityczne, specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich 
przystosowane (zob. załącznik B, sekcja 5); 

2.6.  Zakłady produkcji lub zagęszczania ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz urządzenia 
specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich przystosowane (zob. załącznik B, sekcja 6); 

2.7.  Zakłady przetwarzania uranu i plutonu do wykorzystania w wytwarzaniu elementów paliwowych 
i rozdzielaniu izotopów uranu zdefiniowane, odpowiednio, w sekcjach 4 i 5 oraz urządzenia specjalnie 
dla nich zaprojektowane lub do nich przystosowane (zob. załącznik B, sekcja 7);   

ZAŁĄCZNIK B 

WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE DO PRODUKTÓW NA LIŚCIE PROGOWEJ 

(wskazanych w załączniku A, sekcji 2 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE) 

1.  Reaktory jądrowe oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi 
urządzenia i części składowe 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Poszczególne rodzaje reaktorów jądrowych można charakteryzować w kategoriach środka stosowanego jako 
moderator (np. grafit, ciężka woda, lekka woda, brak); spektrum energetycznego neutronów (np. termiczne, 
prędkie); rodzaju stosowanego chłodziwa (np. woda, ciekły metal, stopiona sól, gaz) lub ich funkcji bądź typów 
(np. reaktory energetyczne, reaktory badawcze, reaktory próbne). Intencją niniejszego tekstu jest, aby wszystkie 
te rodzaje reaktorów jądrowych były, w odpowiednich przypadkach, objęte zakresem niniejszego punktu i jego 
podpunktów. Niniejszy punkt nie obejmuje kontrolą reaktorów termojądrowych. 

1.1.  Kompletne reaktory jądrowe 

Reaktory jądrowe zdolne do pracy w taki sposób, żeby mogła w nich przebiegać kontrolowana, samopodtrzy
mująca się reakcja łańcuchowa rozszczepiania. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

»Reaktor jądrowy« obejmuje zasadniczo obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika reaktora lub bezpośrednio 
przymocowane do niego, wyposażenie sterujące poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj 
zawierają chłodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzą z nim w bezpośrednią styczność lub nim sterują. 

WYWÓZ 

Wywóz całego zestawu podstawowych produktów w tych ramach będzie się odbywał jedynie zgodnie 
z procedurami zawartymi w wytycznych. Poszczególne produkty w obrębie tej definicji funkcjonalnej, które 
będą wywożone jedynie zgodnie z procedurami zawartymi w wytycznych, są wyszczególnione w pkt 1.2–1.11. 
Rząd zastrzega sobie prawo stosowania procedur przewidzianych w wytycznych w odniesieniu do innych 
produktów mieszczących się w tej definicji funkcjonalnej. 

1.2.  Zbiorniki reaktorów jądrowych 

Metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do 
umieszczania w nich rdzenia reaktora jądrowego, zdefiniowanego powyżej w pkt 1.1, a także odpowiednie 
zespoły wewnętrzne reaktora zdefiniowane poniżej w pkt 1.8. 
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NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Pkt 1.2 obejmuje zbiorniki reaktorów jądrowych niezależnie od ich ciśnienia znamionowego i obejmuje 
zbiorniki ciśnieniowe reaktorów i kalandrie. Górna pokrywa zbiornika reaktora jest objęta pkt 1.2 jako jedna 
z głównych prefabrykowanych części zbiornika reaktora. 

1.3.  Maszyny załadowcze i wyładowcze paliwa reaktorowego 

Wyposażenie manipulacyjne, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wprowadzania lub usuwania 
paliwa do/z reaktora jądrowego zdefiniowanego w pkt 1.1 powyżej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Produkty te mogą być użytkowane podczas pracy reaktora pod obciążeniem lub z wykorzystaniem zaawanso
wanych technicznie rozwiązań umożliwiających prowadzenie złożonych operacji załadunku paliwa bez 
obciążenia, na przykład takich, w których w warunkach normalnych paliwo nie jest bezpośrednio widoczne lub 
nie ma do niego dostępu. 

1.4.  Pręty regulacyjne i wyposażenie regulacyjne reaktorów jądrowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pręty, konstrukcje nośne lub podwieszone przeznaczone do nich, 
urządzenia napędzające prętów lub prowadnice prętów do sterowania procesem rozszczepienia w reaktorze 
jądrowym zdefiniowanym w pkt 1.1 powyżej. 

1.5.  Rury ciśnieniowe reaktora jądrowego 

Rury specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wprowadzania do nich zarówno elementów paliwowych, 
jak i chłodziwa obiegu pierwotnego w reaktorze zdefiniowanym w pkt 1.1 powyżej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Rury ciśnieniowe są częściami kanałów paliwowych, zaprojektowanymi do pracy przy podwyższonym ciśnieniu, 
czasem przekraczającym 5 MPa. 

1.6.  Koszulki paliwowe 

Rury (lub zespoły rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopów specjalnie zaprojektowane lub przystosowane 
z przeznaczeniem do zastosowania jako koszulki paliwowe w reaktorze zdefiniowanym w pkt 1.1 powyżej 
i w ilościach przekraczających 10 kg. 

N.B.: Cyrkonowe rury ciśnieniowe – zob. pkt 1.5. Rury kalandrii –zob. pkt 1.8. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Rury przeznaczone do użytku w reaktorze jądrowym wykonane z cyrkonu metalicznego lub jego stopów, 
w których stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi zwykle poniżej 1:500 wagowo. 

1.7.  Pompy lub pompy cyrkulacyjne pierwotnego obiegu chłodziwa 

Pompy lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wymuszania cyrkulacji 
chłodziwa obiegu pierwotnego w reaktorach jądrowych zdefiniowanych w pkt 1.1 powyżej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pompy lub pompy cyrkulacyjne obejmują pompy do reaktorów 
chłodzonych wodą, pompy cyrkulacyjne do reaktorów chłodzonych gazem oraz pompy elektromagnetyczne 
i mechaniczne do reaktorów chłodzonych ciekłym metalem. Urządzenia te mogą obejmować pompy bezdław
nicowe i pompy z kołem zamachowym skomplikowane uszczelnione lub posiadające wielokrotnie uszczelnione 
układy zapobiegające wyciekowi chłodziwa obiegu pierwotnego. Definicja ta obejmuje pompy z certyfikatami 
zgodnymi z normami Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, sekcji III, działu I, 
podsekcji NB (podzespoły klasy 1) lub normami równoważnymi. 
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1.8.  Zespoły wewnętrzne reaktora 

»Zespoły wewnętrzne reaktora« specjalnie zaprojektowane lub przystosowane z przeznaczeniem do użytku 
w reaktorze jądrowym zdefiniowanym w pkt 1.1 powyżej. Obejmują one, przykładowo, elementy nośne 
rdzenia, kanały paliwowe, rury kalandrii, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpra
szające. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

»Zespoły wewnętrzne reaktora« stanowią dużego rozmiaru struktury wewnątrz zbiornika reaktora, spełniające 
jedno lub więcej zadań, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, 
kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłony radiacyjnej zbiornika reaktora 
i prowadzenie oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego. 

1.9.  Wymienniki ciepła 

a)  Wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pierwotnego lub pośredniego obiegu 
chłodziwa reaktora jądrowego zdefiniowanego w pkt 1.1 powyżej. 

b)  Inne wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wykorzystania w obiegu 
pierwotnym chłodziwa reaktora jądrowego zdefiniowanego w pkt 1.1 powyżej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Wytwornice pary są specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do odprowadzania ciepła, które powstaje 
w reaktorze, do wody zasilającej w celu wytworzenia pary. W przypadku reaktora prędkiego, w którym istnieje 
również obieg pośredni chłodziwa, wytwornica pary znajduje się w obiegu pośrednim. 

W reaktorze chłodzonym gazem można zastosować wymiennik ciepła, aby odprowadzić ciepło do wtórnego 
obiegu gazu, który napędza turbinę gazową. 

Ta pozycja nie obejmuje kontrolą wymienników ciepła w systemach wspierających reaktora, np. systemie 
chłodzenia awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepła powyłączeniowego. 

1.10.  Detektory neutronów 

Detektory neutronów specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do określania poziomu strumienia 
neutronów wewnątrz rdzenia reaktora jądrowego zdefiniowanego w pkt 1.1 powyżej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Ta pozycja obejmuje kontrolą wykrywacze wewnątrzrdzeniowe i pozardzeniowe, które mierzą poziomy 
strumieni w szerokim zakresie, zwykle między 104 neutronów na cm2 na sekundę a 1010 neutronów na cm2 na 
sekundę lub więcej. Pozardzeniowe oznacza przyrządy umieszczone poza rdzeniem reaktora zdefiniowanego 
w pkt 1.1 powyżej, ale w obrębie osłony biologicznej. 

1.11.  Zewnętrzne tarcze termiczne 

»Zewnętrzne tarcze termiczne« specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w reaktorze jądrowym 
zdefiniowanym w pkt 1.1 powyżej w celu zmniejszenia strat ciepła oraz ochrony obudowy bezpieczeństwa. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

»Zewnętrzne tarcze termiczne« oznaczają dużego rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, 
służące do ograniczania strat ciepła z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnątrz obudowy bezpie
czeństwa. 
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2.  Materiały niejądrowe do reaktorów 

2.1.  Deuter i ciężka woda 

Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru, w których stosunek atomów deuteru do atomów 
wodoru przekracza 1:5 000, przeznaczone do wykorzystania w reaktorze jądrowym zdefiniowanym w pkt 1.1 
powyżej, w ilości przekraczającej 200 kg atomów deuteru w ciągu dowolnego 12-miesięcznego okresu 
w dowolnym kraju będącym odbiorcą. 

2.2.  Grafit klasy jądrowej 

Grafit o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ekwiwalentu boru oraz gęstości większej niż 
1,50 g/cm przeznaczony do zastosowania w reaktorach jądrowych zdefiniowanych w pkt 1.1 powyżej 
w ilościach przekraczających 1 kg. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Do celów kontroli wywozu rząd ustala, czy wywóz grafitu spełniającego powyższe specyfikacje ma na celu 
użytkowanie w reaktorach jądrowych. 

Ekwiwalent boru (BE) może zostać określony doświadczalnie lub jest obliczany jako suma BEz dla domieszek (z 
pominięciem BEcarbon dla węgla, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, 
gdzie: 

BEz (ppm) = CF × stężenie pierwiastka Z określane w ppm (częściach na milion); 

CF jest współczynnikiem przeliczeniowym: (σz × AB) podzielone przez (σB × Az); 

σB i σZ są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru 
pochodzenia naturalnego i 

pierwiastka Z; a AB i AZ są masami atomowymi, odpowiednio, boru naturalnego i pierwiastka Z. 

3.  Zakłady ponownego przetwarzania napromieniowanych elementów paliwowych oraz urządzenia 
specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich przystosowane 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Podczas ponownego przetwarzania napromieniowanego paliwa jądrowego następuje rozdzielenie plutonu 
i uranu od silnie promieniotwórczych produktów rozszczepienia i od innych pierwiastków transuranowych. Do 
takiego rozdzielenia służą różne procesy techniczne. Jednak z biegiem czasu procesem najczęściej używanym 
i najpowszechniej przyjętym okazała się technologia Purex. W technologii Purex następuje rozpuszczenie 
napromieniowanego paliwa jądrowego w kwasie azotowym, po czym następuje rozdzielenie uranu, plutonu 
i produktów rozszczepienia na drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej, przy użyciu roztworu tributylofosforanu 
w rozpuszczalnikach organicznych. 

W obiektach pracujących w technologii Purex wyróżniamy podobne procesy technologiczne, obejmujące: 
rozdrabnianie napromieniowanych elementów paliwowych, rozpuszczanie paliwa, ekstrakcję rozpuszczalnikową 
oraz przechowywanie płynów roboczych. Może się tam też znajdować wyposażenie do termicznego 
odazotowania azotanu uranu, przetwarzania azotanu plutonu w tlenek lub metal oraz do przerobu odpadów 
ciekłych, zawierających produkty rozszczepienia, do postaci umożliwiającej ich długotrwałe przechowywanie 
lub składowanie. Jednak konkretny rodzaj i konfiguracja urządzeń wykonujących takie funkcje mogą z różnych 
przyczyn być różne w różnych zakładach stosujących technologię Purex; do przyczyn takich należą m.in.: rodzaj 
i ilość przerabianego napromieniowanego paliwa jądrowego, przewidywany sposób dysponowania odzyskanymi 
materiałami oraz filozofia bezpieczeństwa i konserwacji leżące u podstaw projektu danego obiektu. 

Określenie »zakład ponownego przetwarzania napromieniowanych elementów paliwa jądrowego« obejmuje 
urządzenia oraz części składowe, które zazwyczaj wchodzą w bezpośredni kontakt z napromieniowanym 
paliwem oraz przetwarzanymi strumieniami głównych materiałów jądrowych i produktów rozszczepienia 
i służą do bezpośredniego sterowania ich przepływem. 

Procesy te, obejmujące również kompletne układy służące do przetwarzania plutonu i do wytwarzania 
metalicznego plutonu, mogą być zidentyfikowane na podstawie środków przedsięwziętych w celu uniknięcia 
krytyczności (np. przez zachowanie odpowiedniej geometrii), narażenia na promieniowanie (np. przez 
zastosowanie osłon) oraz zagrożenia substancjami toksycznymi (np. przez szczelne zamknięcie). 
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WYWÓZ 

Wywóz całego zestawu podstawowych produktów w tych ramach będzie się odbywał jedynie zgodnie 
z procedurami zawartymi w wytycznych. 

Rząd zastrzega sobie prawo stosowania procedur przewidzianych w wytycznych w odniesieniu do innych 
produktów w obrębie definicji funkcjonalnej zgodnie z poniższym wykazem. 

Do urządzeń, które uważa się za objęte określeniem: »i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane« do ponownego przetwarzania napromieniowanych elementów paliwowych, zalicza się: 

3.1.  Maszyny do rozdrabniania napromieniowanych elementów paliwowych 

Zdalnie sterowane urządzenia, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania w opisanym 
powyżej zakładzie ponownego przetwarzania i przeznaczone do cięcia, rozdrabniania lub krojenia napromienio
wanych zespołów, wiązek lub prętów paliwowych. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Wyposażenie to rozszczelnia koszulki paliwowe i odsłania napromieniowany materiał jądrowy, umożliwiając 
jego rozpuszczenie. Najczęściej stosowane są specjalnie zaprojektowane nożyce do cięcia metalu, chociaż mogą 
być używane również nowoczesne urządzenia, takie jak lasery. 

3.2.  Urządzenia do rozpuszczania 

Zbiorniki krytycznie bezpieczne (np. zbiorniki o małych średnicach, pierścieniowe lub płaskie), specjalnie 
zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania w wyżej określonych zakładach ponownego przetwarzania, 
przeznaczone do rozpuszczania napromieniowanego paliwa jądrowego, odporne na działanie gorących, silnie 
korozyjnych cieczy oraz przystosowane do zdalnego załadunku i obsługi. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Rozdrobnione wypalone paliwo jest zwykle umieszczane w urządzeniach do rozpuszczania. W tych krytycznie 
bezpiecznych zbiornikach następuje rozpuszczenie napromieniowanych materiałów jądrowych w kwasie 
azotowym, a inne pozostałości usuwa się z przetwarzanego strumienia. 

3.3.  Ekstraktory rozpuszczalnikowe i urządzenia do ekstrakcji rozpuszczalnikowej 

Ekstraktory rozpuszczalnikowe, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, takie jak kolumny 
z wypełnieniem lub pulsacyjne, mieszalniki odstojniki lub kontaktory odśrodkowe, stosowane w zakładach 
ponownego przetwarzania napromieniowanego paliwa. Ekstraktory rozpuszczalnikowe muszą być odporne na 
korozyjne działanie kwasu azotowego. Ekstraktory rozpuszczalnikowe są zwykle wytwarzane z zachowaniem 
niezwykle wysokich standardów (obejmujących techniki specjalnego spawania, kontroli, zapewnienia jakości 
i kontroli jakości), z nierdzewnej stali o niskiej zawartości węgla, z tytanu, cyrkonu lub z innych materiałów 
o wysokiej jakości. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Ekstraktory rozpuszczalnikowe przyjmują zarówno pochodzący z urządzeń do rozpuszczania roztwór 
napromieniowanego paliwa, jak i roztwór organiczny, służący do rozdzielenia uranu, plutonu i produktów 
rozszczepienia. Urządzenia do ekstrakcji rozpuszczalnikowej są zwykle tak zaprojektowane, by mogły spełniać 
surowe kryteria eksploatacyjne, takie jak długotrwały czas eksploatacji bez konserwacji lub możliwość 
dokonania łatwej wymiany, prostota eksploatacji i sterowania oraz elastyczność w stosunku do zmian 
warunków eksploatacji. 

3.4.  Zbiorniki technologiczne lub magazynowe dla substancji chemicznych 

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do 
użytkowania w zakładach ponownego przetwarzania napromieniowanego paliwa. Zbiorniki takie muszą być 
odporne na korozyjne działanie kwasu azotowego. Zbiorniki takie są zwykle wytwarzane z materiałów takich, 
jak nierdzewna stal o niskiej zawartości węgla, tytan, cyrkon lub inne materiały o wysokiej jakości. Zbiorniki 
takie mogą być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich zdalną eksploatację i konserwację i mogą posiadać 
następujące cechy służące kontroli krytyczności jądrowej:  

(1) ściany lub struktury wewnętrzne zawierające co najmniej 2 % równoważnika boru; lub 
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(2) maksymalną średnicę zbiornika cylindrycznego równą 175 mm (7 cali); lub  

(3) maksymalną szerokość 75 mm (3 cali) w przypadku zbiorników płytowych albo pierścieniowych; 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Na etapie ekstrakcji rozpuszczalnikowej powstają trzy główne strumienie przetwarzanych cieczy. W dalszym 
przerobie każdego z trzech strumieni użytkuje się następujące zbiorniki technologiczne lub magazynowe: 

a)  Czysty roztwór azotanu uranu jest zagęszczany na drodze odparowania i poddawany procesowi 
odazotowania, gdzie jest przetwarzany na tlenek uranu. Ten tlenek jest ponownie wykorzystywany 
w jądrowym cyklu paliwowym. 

b)  Silnie promieniotwórczy roztwór produktów rozszczepienia jest zwykle zagęszczany w drodze odparowania 
i przechowywany jako zagęszczony roztwór. Ten zagęszczony roztwór może być poddany dalszemu 
odparowaniu i przetworzeniu na postać odpowiednią do przechowywania lub składowania. 

c)  Czysty roztwór azotanu plutonu jest zagęszczany i przechowywany do czasu jego transferu do dalszych 
etapów przetwarzania. W szczególności zbiorniki technologiczne lub magazynowe dla roztworów plutonu są 
tak projektowane, aby uniknąć problemów związanych z krytycznością, a wynikających ze zmian stężenia 
oraz postaci tego strumienia. 

3.5.  Neutronowe systemy pomiaru do celów sterowania procesami 

Neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do celów zamontowania 
i użytkowania z automatycznymi systemami sterowania procesami w zakładach ponownego przetwarzania 
napromieniowanych elementów paliwowych. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Systemy te obejmują zdolność czynnego i biernego pomiaru i selekcji neutronów w celu określenia ilości 
i składu materiału rozszczepialnego. Kompletny system składa się z generatora neutronów, detektora neutronów, 
wzmacniaczy i elektroniki przetwarzania sygnałów. 

Zakres tego punktu nie obejmuje detekcji neutronów i przyrządów pomiarowych, które są zaprojektowane do 
celów ewidencji i zabezpieczania materiałów jądrowych lub wszelkich innych zastosowań niezwiązanych 
z czynnościami montowania i użytkowania w połączeniu z automatycznymi systemami sterowania 
procesami w zakładach ponownego przetwarzania napromieniowanych elementów paliwowych. 

4.  Zakłady wytwarzania elementów paliwowych do reaktorów jądrowych oraz urządzenia specjalnie do 
nich zaprojektowane lub przystosowane 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Elementy paliwowe do reaktorów jądrowych wytwarza się z co najmniej jednego materiału wyjściowego lub 
specjalnych materiałów rozszczepialnych wspomnianych w sekcji MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE niniejszego 
załącznika. W przypadku paliw tlenkowych występują najczęstsze rodzaje paliwa, urządzeń do wytłaczania 
granulatu, spiekania, mielenia i sortowania. Do mieszanych paliw tlenkowych używa się komór rękawicowych 
(lub równoważnych zabezpieczeń) do czasu ich uszczelnienia w koszulkach. We wszystkich przypadkach paliwo 
jest hermetycznie zamykane w odpowiednich koszulkach, które są zaprojektowane jako podstawowa powłoka 
otaczająca paliwo, tak by zapewnić odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo w trakcie działania reaktora. 
Również we wszystkich przypadkach konieczna jest dokładna kontrola procesów, procedur i urządzeń 
z zachowaniem niezwykle wysokich standardów, tak by zapewnić przewidywalne i bezpieczne działanie paliwa. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Do urządzeń, które uważa się za objęte określeniem: »i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane« do wytwarzania elementów paliwowych, zalicza się urządzenia, które: 

a)  zwykle pozostają w bezpośrednim kontakcie z materiałami jądrowymi lub bezpośrednio je przetwarzają lub 
sterują procesem ich produkcji; 

b)  uszczelniają materiały jądrowe wewnątrz ich koszulek; 
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c)  kontrolują szczelność koszulek lub uszczelnienia; 

d)  kontrolują końcową obróbkę paliwa stałego; lub 

e)  są wykorzystywane do montażu elementów paliwowych reaktorów jądrowych. 

Takie urządzenia lub systemy urządzeń mogą obejmować przykładowo:  

1) w pełni automatyczne stacje kontroli granulatu specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do 
sprawdzania wymiarów końcowych i wad powierzchni granulek paliwa;  

2) automatyczne spawarki specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przyspawywania pokryw do szpilek 
(lub prętów) paliwowych;  

3) automatyczne stacje do testowania i kontroli specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sprawdzania 
szczelności kompletnych szpilek (lub prętów) paliwowych;  

4) systemy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania koszulek paliwowych. 

Punkt 3 zwykle obejmuje urządzenia służące do: a) badania spawów pokryw szpilek (lub prętów) promieniami 
rentgenowskimi, b) wykrywania wycieków helu ze szpilek (lub prętów) pod ciśnieniem, c) prześwietlanie szpilek 
(lub prętów) promieniami gamma, by sprawdzić, czy znajdujące się wewnątrz granulki paliwa są prawidłowo 
załadowane. 

5. Zakłady rozdzielania izotopów uranu naturalnego, uranu zubożonego lub specjalne materiały rozszcze
pialne i urządzenia, inne niż przyrządy analityczne, specjalnie dla nich zaprojektowane lub do nich 
przystosowane 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Zakłady, urządzenia i technologie rozdzielania izotopów uranu w wielu przypadkach są ściśle powiązane 
z zakładami, urządzeniami i technologiami rozdzielania izotopów »innych pierwiastków«. W szczególnych 
przypadkach kontrole przeprowadzane na podstawie sekcji 5 mają zastosowanie również do zakładów 
i urządzeń służących do rozdzielania izotopów »innych pierwiastków«. Takie kontrole zakładów i urządzeń 
służących do rozdzielania izotopów »innych pierwiastków« stanowią uzupełnienie kontroli zakładów i urządzeń 
specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do przetwarzania, użytkowania lub wywarzania specjalnego 
materiału rozszczepialnego ujętego w liście progowej. Takie przeprowadzane na podstawie sekcji 5 uzupełniające 
kontrole dotyczące użytkowania dotyczącego »innych pierwiastków« nie mają zastosowania do procesu elektro
magnetycznego rozdzielania izotopów, o czym mowa w części 2 wytycznych. 

Procesy, w odniesieniu do których kontrole przewidziane w sekcji 5 mają również zastosowanie niezależnie od 
tego, czy ich zamierzone zastosowanie to rozdzielanie izotopu uranu czy rozdzielanie izotopów »innych 
pierwiastków«, obejmują: procesy wirówek gazowych, dyfuzję gazową, proces rozdzielania plazmy i procesy 
aerodynamiczne. 

W przypadku niektórych procesów związek z rozdzielaniem izotopów uranu jest uzależniony od rozdzielanego 
pierwiastka. Chodzi o następujące procesy: procesy przeprowadzane metodą laserową (np. rozdzielanie 
izotopów za pomocą lasera molekularnego i rozdzielanie izotopów za pomocą lasera działającego na parę 
atomową), wymiana chemiczna i wymiana jonowa. W związku z tym dostawcy muszą ocenić każdy z tych 
procesów indywidualnie, tak by odpowiednio zastosować kontrole przewidziane w sekcji 5 w odniesieniu do 
użytkowania dotyczącego »innych pierwiastków«. 

Urządzenia, które uważa się za objęte określeniem: »urządzenia, inne niż przyrządy analityczne, specjalnie 
zaprojektowane lub przystosowane«, służące do rozdzielania izotopów uranu, obejmują: 

5.1.  Wirówki gazowe i zespoły oraz części składowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do 
wykorzystania w wirówkach gazowych 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Wirówka gazowa zwykle jest zbudowana z cienkościennego walca (walców) o średnicy między 75 mm 
i 650 mm, wokół którego wytworzona jest próżnia i który wiruje z dużą prędkością obwodową, rzędu 300 m/s 
lub większą, przy czym oś centralna znajduje się w pozycji pionowej. Dla osiągnięcia dużej prędkości materiały 
służące do budowy części wirujących muszą się charakteryzować dużą wartością stosunku wytrzymałości do 
gęstości; zespół wirnika, a zatem i jego poszczególne elementy muszą być wyprodukowane z bardzo małą 
wartością tolerancji, aby zminimalizować niewyważenie. W przeciwieństwie do innych wirówek wirówki 
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gazowe służące do wzbogacania uranu charakteryzują się tym, że w komorze wirnika występują wirujące 
przegrody tarczowe oraz stacjonarny układ rur do doprowadzania i wyprowadzania gazowego UF6 i posiadający 
co najmniej trzy oddzielne linie, z których dwie są połączone z czerpakami wychodzącymi z osi obrotu 
w stronę obwodu komory wirnika. W części próżniowej znajduje się też kilka krytycznych elementów, które nie 
wirują i które – mimo że są specjalnie zaprojektowane – nietrudno jest wykonać; ich wykonanie nie wymaga 
użycia unikalnych materiałów. Jednak obiekt wykorzystujący wirówki potrzebuje dużej liczby takich części 
składowych, a zatem ich ilość może stanowić ważną wskazówkę co do ich ostatecznego zastosowania. 

5.1.1.  Składniki wirujące 

a)  Kompletne zespoły wirników: 

Walce cienkościenne lub kilka wzajemnie połączonych cienkościennych walców, wytworzonych z jednego 
lub kilku materiałów o dużej wartości stosunku wytrzymałości do gęstości, opisanych w NOCIE 
WYJAŚNIAJĄCEJ do niniejszej sekcji. W przypadku wzajemnie połączonych walców walce są połączone za 
pomocą elastycznych mieszków lub pierścieni, jak to opisano w sekcji 5.1.1 lit. c) poniżej. Wirnik, w swojej 
ostatecznej postaci, jest wyposażony w wewnętrzną przegrodę (przegrody) oraz kołpaki na końcach, jak to 
opisano w sekcji 5.1.1 lit. d) i e) poniżej. Jednak może się zdarzyć, że kompletny zespół jest dostarczony 
w postaci nie w pełni zmontowanej. 

b)  Wirniki: 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walce cienkościenne o grubości 12 mm lub mniejszej, 
o średnicy między 75 mm i 650 mm, wytworzone z jednego lub kilku materiałów o dużej wartości 
stosunku wytrzymałości do gęstości, opisanych w NOCIE WYJAŚNIAJĄCEJ do niniejszej sekcji. 

c)  Pierścienie lub mieszki: 

Części składowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do lokalnego podtrzymywania wirnika lub do 
połączenia razem pewnej liczby wirników. Mieszek jest krótkim walcem o grubości ścian równej 3 mm lub 
mniejszej, o średnicy między 75 mm i 650 mm, mający zwoje i wytworzony z jednego z materiałów 
o wysokiej wartości stosunku wytrzymałości do gęstości, które opisano w NOCIE WYJAŚNIAJĄCEJ do 
niniejszej sekcji. 

d)  Deflektory: 

Elementy w kształcie tarczy o średnicy między 75 mm i 650 mm, specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane do zamocowania wewnątrz wirnika wirówki, w celu oddzielenia komory startowej od głównej 
komory rozdzielania oraz – w niektórych przypadkach – w celu wspomagania cyrkulacji gazowego 
UF6 wewnątrz głównej komory rozdzielania w wirniku; wytworzone z jednego z materiałów o wysokiej 
wartości stosunku wytrzymałości do gęstości, które opisano w NOCIE WYJAŚNIAJĄCEJ do niniejszej sekcji. 

e)  Kołpaki górne/Kołpaki dolne: 

Elementy w kształcie tarczy o średnicy między 75 mm i 650 mm, specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane tak, że pasują do końców wirnika, a zatem zamykają UF6 w obrębie wirnika; w pewnych 
przypadkach służą do podtrzymywania, utrzymywania lub zamykania – jako zintegrowana część – górnej 
płaszczyzny nośnej (kołpak górny) albo do podtrzymywania wirujących elementów silnika i dolnej 
płaszczyzny nośnej (kołpak dolny) i wytworzony z jednego z materiałów o wysokiej wartości stosunku 
wytrzymałości do gęstości, które opisano w NOCIE WYJAŚNIAJĄCEJ do niniejszej sekcji. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Do materiałów stosowanych do wytwarzania wirujących części wirówki zalicza się m.in.: 

a)  stal maraging o wytrzymałości na rozciąganie równej 1,95 GPa lub większej; 

b)  stopy glinu o wytrzymałości na rozciąganie równej 0,46 GPa lub większej; 

c)  Materiały o budowie włókien, możliwe do stosowania w konstrukcjach kompozytowych, o właściwym 
module sprężystości równym co najmniej 3,18 × 106 m oraz o wytrzymałości właściwej na rozciąganie 
7,62 × 104 m lub większej (»właściwy moduł sprężystości« to moduł Younga, wyrażony w jednostkach N/m2, 
podzielony przez ciężar właściwy wyrażony w N/m3; »wytrzymałość właściwa na rozciąganie« to 
wytrzymałość na rozciąganie wyrażona w N/m2, podzielona przez ciężar właściwy wyrażony w N/m3). 
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5.1.2.  Statyczne części składowe 

a)  Magnetyczne elementy nośne:  

1. Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoły nośne, złożone z magnesu pierścieniowego, 
zawieszonego w obudowie wypełnionej czynnikiem tłumiącym. Obudowa jest wytworzona z materiału 
odpornego na działanie UF6 (patrz NOTA WYJAŚNIAJĄCA do sekcji 5.2.). Ten magnes sprzęga się 
z rdzeniem lub drugim magnesem zainstalowanym na kołpaku górnym opisanym w sekcji 5.1.1. lit. e). 
Magnes może mieć kształt pierścienia o stosunku obwodu zewnętrznego do wewnętrznego równym lub 
mniejszym niż 1,6:1. Magnes może być w postaci o początkowej wartości przenikalności równej 
0,15 H/m lub większej, lub o remanencji równej 98,5 % lub większej, lub o magnetyzacji przekraczającej 
80 kJ/m3. Poza zwykłymi właściwościami materiałowymi konieczne jest również spełnienie warunku, 
żeby odchylenie osi magnetycznych od osi geometrycznych było ograniczone do bardzo małych wartości 
tolerancji (mniejszych niż 0,1 mm) lub stawia się szczególne wymagania co do jednorodności materiału, 
z którego zbudowany jest magnes.  

2. Aktywne łożyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w wirówkach 
gazowych. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Łożyska takie zwykle posiadają następujące cechy: 

—  są zaprojektowane w taki sposób, by cylindryczne wirowanie utrzymywało się na poziomie 600 Hz lub 
wyższym, oraz 

—  są podłączone do niezawodnego źródła zasilania energią elektryczną lub do zasilacza bezprzerwowego 
(UPS), tak by możliwe było działanie przez czas dłuższy niż jedna godzina. 

b)  Łożyska/Tłumiki drgań: 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane łożyska, składające się z zespołów czop/panewka, 
zamocowanych na tłumiku drgań. Czop jest na ogół wałem z utwardzonej stali, z jednej strony 
zakończonym półkulą, a z drugiej z możliwością zamocowania do kołpaka dolnego opisanego w 
sekcji 5.1.1 lit. e). Możliwe jest również połączenie wału z łożyskiem hydrodynamicznym. Panewka ma 
kształt granulki z półkulistym wgłębieniem na jednej z powierzchni. Te części składowe są często 
dostarczane osobno, niezależnie od tłumika drgań. 

c)  Pompy molekularne: 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walce, o spiralnych bruzdach wykonanych metodą obróbki 
skrawaniem powierzchni wewnętrznych lub metodą wyciskania oraz otworach wykonanych metodą obróbki 
skrawaniem powierzchni wewnętrznych. Typowe wymiary to: 

od 75 mm do 650 mm dla średnicy wewnętrznej, 10 mm lub więcej dla grubości ścian, przy długości 
równej lub większej niż średnica. Bruzdy mają zwykle przekrój prostokątny i głębokość 2 mm lub większą. 

d)  Stojany silnika: 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pierścieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych 
silników histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próżni z częstotliwością 600 Hz lub 
większą i mocą 40 VA lub większą. Stojany mogą składać się z uzwojenia wielofazowego nawiniętego na 
laminowany kadłub żelazny, zbudowany z cienkich warstw, na ogół o grubości 2,0 mm lub mniejszej. 

e)  Obudowy/komory wirówek: 

Elementy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczenia w nich zespołu wirnika wirówki 
gazowej. Obudowa składa się ze sztywnego walca o ścianach o grubości do 30 mm, o końcach poddanych 
precyzyjnej obróbce dla zamocowania łożysk oraz z jedną lub większą liczbą kryz mocujących. Poddane 
obróbce końce są wzajemnie równoległe i są prostopadłe do wzdłużnej osi walca z dokładnością do 
0,05 stopnia lub mniejszą. Może też być obudowa typu »plaster miodu«, w celu pomieszczenia kilku 
zespołów wirnika. 
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f)  Odprowadzenia zbierające: 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane rury służące do odprowadzania gazowego UF6 z wnętrza 
wirnika za pomocą rurki piętrzącej Pitota (czyli w sytuacji, gdy szczelina jest zwrócona w stronę okrężnego 
ruchu gazu wewnątrz wirnika, na przykład dzięki zagięciu końca ustawionej promieniowo rury), które mogą 
być zamocowane w centralnym układzie ekstrakcji gazu. 

5.2.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy pomocnicze, urządzenia i części składowe 
przeznaczone dla zakładów wzbogacania stosujących wirówki gazowe 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Układy pomocnicze, urządzenia i elementy przeznaczone dla zakładów wzbogacania stosujących wirówki 
gazowe są to układy przemysłowe, konieczne, aby doprowadzić UF6 do wirówek, aby połączyć poszczególne 
wirówki ze sobą w celu utworzenia kaskad (lub stopni) umożliwiających osiąganie coraz wyższych stopni 
wzbogacenia oraz by wydobyć z wirówek »produkt« i »frakcje końcowe« UF6, a także urządzenia niezbędne do 
napędzania wirówek lub do sterowania obiektem. 

W normalnych warunkach UF6 jest odparowywany z postaci stałej przy użyciu ogrzewanych autoklawów i jest 
w postaci gazowej rozprowadzany do wirówek za pomocą orurowania kolektora kaskadowego. Wypływające 
z wirówek gazowe strumienie »produktu« i »frakcji końcowych« UF6 są także przenoszone poprzez orurowanie 
kolektora kaskadowego do wymrażarek (pracujących w temperaturze ok. 203 K, czyli – 70 °C), gdzie ulegają 
kondensacji przed ich transferem do odpowiednich pojemników służących do ich transportu lub przecho
wywania. Ze względu na to, że w zakładzie wzbogacania pracuje wiele tysięcy ustawionych w kaskady wirówek, 
to znajduje się tam wiele kilometrów orurowania kolektora kaskadowego z tysiącami połączeń spawanych, przy 
zachowaniu sporego stopnia powtarzalności rozplanowania. Urządzenia, części składowe i układy rurociągów są 
wytwarzane z przestrzeganiem bardzo wysokich standardów w odniesieniu do zachowania próżni i stopnia 
czystości. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Niektóre z wymienionych poniżej urządzeń albo wchodzą w bezpośredni kontakt z medium gazowym UF6, albo 
służą do bezpośredniego sterowania wirówkami i przepływem gazu z wirówki do wirówki oraz z kaskady do 
kaskady. Materiały odporne na korozyjne działanie UF6 obejmują miedź, stopy miedzi, stal nierdzewną, glin, 
tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające 60 % lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowo
dorowe. 

5.2.1.  Układy zasilania/układy odprowadzania produktu i frakcji końcowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne lub urządzenia stosowane w zakładach 
wzbogacania, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczane takimi 
materiałami, obejmujące: 

a)  autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do instalacji do ciągów technologicznych wzbogacania; 

b)  desublimatory, wymrażarki lub pompy stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania 
przed przekazaniem do podgrzania; 

c)  stacje skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania poprzez 
sprężenie i przetworzenie UF6 w ciecz lub ciało stałe; 

d)  stacje »produktu« i »frakcji końcowych«, służące do odprowadzania UF6 do pojemników. 

5.2.2.  Układy orurowania kolektora 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy rurociągów i rur rozgałęźnych, służące do przesyłania 
UF6 w obrębie kaskad wirówek. Sieć rurociągów tworzy zwykle układ »potrójnego« kolektora, w którym każda 
wirówka jest podłączona do jednej z rur rozgałęźnych. Prowadzi to więc do istotnej powtarzalności formy. Sieć 
rurociągów jest w całości wykonana z materiałów odpornych na działanie UF6 (patrz NOTA WYJAŚNIAJĄCA do 
niniejszej sekcji) lub jest nimi zabezpieczana, z zachowaniem bardzo wysokich standardów w odniesieniu do 
zachowania próżni i stopnia czystości. 
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5.2.3  Specjalne zawory odcinające i sterujące 

a)  Zawory odcinające specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy z surowcem, produktem lub 
frakcjami końcowymi ze strumieni zawierających UF6 poszczególnych wirówek gazowych. 

b)  Obsługiwane ręcznie lub automatycznie zawory mieszkowe odcinające lub sterujące o średnicy wewnętrznej 
od 10 do 160 mm wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczane takimi 
materiałami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w głównych i pomocniczych układach 
zakładów wzbogacania stosujących wirówki gazowe. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Do typowych specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych zaworów należą: zawory mieszkowe, szybko 
działające rodzaje zamknięć, szybko działające zawory i inne. 

5.2.4.  Spektrometry masowe UF6/źródła jonów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do bieżącego (on-line) pobierania 
próbek ze strumieni gazowego UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:  

1. zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 jednostek masy atomowej lub większej i rozdzielczość 
lepsza niż 1 część na 320;  

2. źródła jonów wykonane z niklu, stopów niklu i miedzi zawierających wagowo 60 % lub więcej niklu lub ze 
stopów niklu i chromu, lub nimi zabezpieczone;  

3. jonizacja wywołana bombardowaniem elektronami;  

4. wyposażenie w kolektory umożliwiające analizę izotopową. 

5.2.5.  Zmieniacze częstotliwości 

Zmieniacze częstotliwości (nazywane też konwerterami lub inwerterami), specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane do zasilania stojanów silnika, zdefiniowanych w punkcie 5.1.2 lit. d), lub części, elementy i podzespoły 
takich zmieniaczy częstotliwości, posiadające wszystkie następujące cechy:  

1. wyjście wielofazowe o częstotliwości 600 Hz lub większej; oraz  

2. wysoka stabilność (z regulacją częstotliwości z dokładnością lepszą niż 0,2 %). 

5.3.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoły i elementy wykorzystywane do wzbogacania 
metodą dyfuzji gazowej 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

W metodzie rozdzielania izotopów uranu z zastosowaniem dyfuzji gazowej główny zespół technologiczny 
składa się ze specjalnej porowatej przegrody do dyfuzji gazowej, wymiennika ciepła do chłodzenia gazu 
(ogrzanego podczas sprężania), zaworów uszczelniających i zaworów sterujących oraz rurociągów. Ponieważ 
technologia dyfuzji gazowej wykorzystuje sześciofluorek uranu (UF6), całe wyposażenie, rurociągi 
i powierzchnie oprzyrządowania (mające styczność z gazem) muszą być wykonane z materiałów odpornych na 
styczność z UF6. Obiekt stosujący dyfuzję gazową potrzebuje dużej liczby takich zespołów, a zatem ta liczba 
może stanowić ważną wskazówkę co do zastosowania końcowego. 

5.3.1.  Przegrody do dyfuzji gazowej i materiały stosowane w przegrodach 

a)  specjalnie zaprojektowane lub przystosowane cienkie, porowate filtry, o rozmiarach porów 10–100 nm, 
grubości 5 mm lub mniejszej, zaś w postaci rurowej – o średnicy 25 mm lub mniejszej, wykonane 
z materiałów metalicznych, ceramicznych lub polimerów, odpornych na korozyjne działanie UF6 (zob. NOTA 
WYJAŚNIAJĄCA do sekcji 5.4); oraz 
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b)  Związki lub proszki specjalnie opracowane do wytwarzania takich filtrów. Takie związki lub proszki 
obejmują nikiel lub stopy zawierające 60 % lub więcej niklu, tlenek glinu lub odporne na działanie 
UF6 całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe o stopniu czystości wagowo 99,9 % lub więcej, 
o wielkości cząstek poniżej 10 µm oraz o wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek, które 
przystosowano specjalnie do wytwarzania przegród do dyfuzji gazowej. 

5.3.2.  Obudowy układów dyfuzyjnych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane hermetycznie uszczelniane zbiorniki służące do 
umieszczenia w nich przegród do dyfuzji gazowej, wykonane z materiałów odpornych na działanie UF6 lub 
zabezpieczone takimi materiałami (zob. NOTA WYJAŚNIAJĄCA do sekcji 5.4). 

5.3.3.  Sprężarki i dmuchawy gazu 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprężarki lub dmuchawy gazu o zdolności zasysania UF6 równej 
1 m3/min lub więcej i z ciśnieniem wylotowym do 500 kPa, przewidziane do długotrwałej pracy w środowisku 
UF6, a także pojedyncze zespoły do montażu takich sprężarek i dmuchaw gazu. Takie sprężarki i dmuchawy 
gazu mają stosunek ciśnień o wartości 10:1 lub mniej i są wykonane z materiałów odpornych na działanie 
UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami (zob. NOTA WYJAŚNIAJĄCA do sekcji 5.4). 

5.3.4.  Uszczelnienia wałów obrotowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia próżniowe, ze złączami wlotu i wylotu, służące do 
uszczelnienia wału łączącego wirnik sprężarki lub dmuchawy gazu z silnikiem napędowym w celu zapewnienia 
niezawodnego uszczelnienia, zapobiegającego przenikaniu powietrza do wypełnionej UF6 wewnętrznej komory 
sprężarki lub dmuchawy. Takie uszczelnienia są zwykle zaprojektowane tak, by przeciek gazu buforowego był 
mniejszy niż 1 000 cm3/min. 

5.3.5.  Wymienniki ciepła do chłodzenia UF6 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wymienniki ciepła, wykonane z materiałów odpornych na 
działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami (zob. NOTA WYJAŚNIAJĄCA do sekcji 5.4), przeznaczone do 
utrzymania związanych z wyciekiem zmian ciśnienia poniżej wartości 10 Pa na godzinę przy różnicy ciśnień 
równej 100 kPa. 

5.4.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy pomocnicze, wyposażenie i elementy stosowane 
do wzbogacania metodą dyfuzji gazowej 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Układy pomocnicze, wyposażenie i elementy przeznaczone dla zakładów wzbogacania metodą dyfuzji gazowej 
są to układy przemysłowe konieczne, by doprowadzić UF6 do zespołów dyfuzji gazowej, by połączyć 
poszczególne zespoły ze sobą w celu utworzenia kaskad (lub stopni) umożliwiających osiąganie coraz wyższych 
stopni wzbogacenia oraz by wydobyć z kaskad dyfuzyjnych »produkt« i »frakcje końcowe« UF6. Ze względu na 
dużą bezwładność kaskad dyfuzyjnych każde przerwanie pracy kaskad, w szczególności ich wyłączenie, wiąże 
się z poważnymi skutkami. Z tego względu w zakładzie wzbogacania metodą dyfuzji gazowej bardzo istotne 
jest ścisłe i ciągłe utrzymywanie warunków próżni we wszystkich układach technologicznych, automatyczne 
zapobieganie awariom oraz precyzyjne, automatyczne sterowanie przepływem gazu. To wszystko powoduje, że 
zakład musi być wyposażony w liczne specjalne układy pomiarowe, regulujące i sterujące. 

W normalnych warunkach UF6 jest odparowywany z walców umieszczonych w autoklawach i jest w postaci 
gazowej odprowadzany do punktu wejścia za pomocą orurowania kolektora kaskadowego. Wypływające 
z punktów wyjścia gazowe strumienie »produktu« i »frakcji końcowych« UF6 są przenoszone poprzez 
orurowanie kolektora kaskadowego albo do wymrażarek, albo do stanowiska sprężania, gdzie gaz UF6 ulega 
skropleniu przed transferem do odpowiednich pojemników służących do jego transportu lub przechowywania. 
Ze względu na to, że w zakładzie wzbogacania metodą dyfuzji gazowej pracuje wiele ustawionych w kaskady 
zespołów dyfuzji gazowej, to znajduje się tam wiele kilometrów orurowania kolektora kaskadowego z tysiącami 
połączeń spawanych, przy zachowaniu sporego stopnia powtarzalności rozplanowania. Wyposażenie, elementy 
i układy rurociągów są wytwarzane z przestrzeganiem bardzo wysokich standardów w odniesieniu do 
zachowania próżni i stopnia czystości. 
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NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Wymienione poniżej elementy albo wchodzą w bezpośredni kontakt z medium gazowym UF6, albo służą do 
bezpośredniego sterowania przepływem gazu w kaskadzie. Materiały odporne na korozyjne działanie 
UF6 obejmują miedź, stopy miedzi, stal nierdzewną, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające 
60 % lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowodorowe. 

5.4.1.  Układy zasilania/układy odprowadzania produktu i frakcji końcowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne lub wyposażenie stosowane w zakładach 
wzbogacania, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi 
materiałami, obejmujące: 

a)  autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do ciągów technologicznych wzbogacania; 

b)  desublimatory, wymrażarki lub pompy stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania 
przed transferem do podgrzania; 

c)  stacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania 
poprzez sprężenie i przetworzenie UF6 w ciecz lub ciało stałe; 

d)  stacje »produktu« i »frakcji końcowych«, służące do odprowadzania UF6 do pojemników. 

5.4.2.  Układy orurowania kolektora 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy rurociągów i układy kolektorów, służące do przesyłania 
UF6 w obrębie kaskad dyfuzji gazowej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Rurociąg taki tworzy zwykle układ »podwójnego« kolektora, w którym każda komora jest połączona z każdym 
z kolektorów. 

5.4.3.  Układy próżniowe 

a)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane próżniowe instalacje rur rozgałęźnych, próżniowych 
kolektorów i pomp próżniowych o wydajności ssania wynoszącej 5 m3 na minutę lub więcej. 

b)  Pompy próżniowe specjalne zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6, wykonane 
z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami (zob. NOTA 
WYJAŚNIAJĄCA do niniejszej sekcji). Mogą to być pompy albo wirowe, albo wyporowe, mogą być 
wyposażone w uszczelnienia wyporowe i uszczelnienia wykonane z fluoropochodnych węglowodorów 
i mogą wykorzystywać specjalne ciecze robocze. 

5.4.4.  Specjalne zawory odcinające i sterujące 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, odcinające lub sterujące zawory mieszkowe, obsługiwane ręcznie 
lub automatycznie, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi 
materiałami, instalowane w głównych i pomocniczych układach w zakładach wzbogacania metodą dyfuzji 
gazowej. 

5.4.5.  Spektrometry masowe UF6/źródła jonów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do bieżącego (on-line) pobierania 
próbek ze strumieni gazowego UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:  

1. zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 jednostek masy atomowej lub większej i rozdzielczość 
lepsza niż 1 część na 320;  

2. źródła jonów wykonane z niklu, stopów niklu i miedzi zawierających wagowo 60 % lub więcej niklu lub ze 
stopów niklu i chromu, lub nimi zabezpieczone; 
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3. jonizacja wywołana bombardowaniem elektronami;  

4. wyposażenie w kolektory umożliwiające analizę izotopową. 

5.5.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy, wyposażenie i elementy, stosowane w zakładach 
wzbogacania metodą aerodynamiczną 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

W procesach wzbogacania metodą aerodynamiczną mieszanina gazowego UF6 i gazu lekkiego (wodór lub hel) 
podlega sprężaniu, a następnie przechodzi przez zespoły rozdzielające, w których rozdzielenie izotopów 
następuje na skutek powstania dużych sił odśrodkowych dzięki geometrii zakrzywionych ścianek. Opracowano 
dwa rodzaje takich procesów: proces rozdzielania metodą dyszową oraz proces rozdzielania metodą rurek 
wirowych. W przypadku obu metod główne elementy wykorzystywane na stopniu rozdzielania obejmują 
walcowe zbiorniki, będące obudowami specjalnych elementów rozdzielających (dysz lub rurek wirowych), 
sprężarki gazu oraz wymienniki ciepła odprowadzające ciepło sprężania. Zakład stosujący metodę aerodyna
miczną potrzebuje wielu takich stopni, a więc ich ilość może być ważnym wskaźnikiem planowanego 
końcowego zastosowania. Ze względu na to, że w procesach aerodynamicznych wykorzystywany jest UF6, całe 
wyposażenie, rurociągi i powierzchnie oprzyrządowania (mające styczność z tym gazem) muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na styczność z UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Wymienione w niniejszej sekcji urządzenia albo wchodzą w bezpośredni kontakt z medium gazowym UF6, albo 
służą do bezpośredniego sterowania przepływem gazu w kaskadzie. Wszystkie ich powierzchnie mające 
styczność z medium gazowym są w całości wykonane z materiałów odpornych na działanie UF6 lub 
zabezpieczone takimi materiałami. Do celów niniejszej części odnoszącej się do urządzeń wykorzystywanych 
w aerodynamicznych metodach wzbogacania, do materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 należą: 
miedź, stopy miedzi, stal nierdzewna, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające wagowo 60 % 
lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowodorowe. 

5.5.1.  Dysze rozdzielające 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane dysze rozdzielające i ich zespoły. Dysze rozdzielające składają się 
ze szczelinowych zakrzywionych kanałów o promieniu krzywizny poniżej 1 mm, są odporne na korozyjne 
działanie UF6 i zawierają w środku ostre krawędzie rozdzielające gaz płynący w dyszach na dwa strumienie. 

5.5.2.  Rurki wirowe 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane rurki wirowe i ich zespoły. Rurki wirowe to cylindryczne lub 
stożkowe rury wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub też zabezpieczone takimi 
materiałami, mające co najmniej jeden wlot styczny. Rurki te mogą być wyposażone w końcówki typu 
dyszowego, zarówno z jednego, jak i z obu końców. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Gaz zasilający wchodzi do jednego z końców rurki wirowej wzdłuż stycznej lub przez zawirowywacz lub 
w licznych położeniach stycznych leżących na obrzeżu rurki. 

5.5.3.  Sprężarki i dmuchawy gazu 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprężarki lub dmuchawy gazu wykonane z materiałów odpornych 
na korozyjne działanie mieszaniny UF6/gaz nośny (wodór lub hel) lub zabezpieczone takimi materiałami. 

5.5.4.  Uszczelnienia wałów obrotowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia wałów obrotowych, ze złączami wlotu i wylotu, 
służące do uszczelnienia wału łączącego wirnik sprężarki lub dmuchawy gazu z silnikiem napędowym w celu 
zapewnienia niezawodnego uszczelnienia, zapobiegającego wyciekaniu medium gazowego lub przenikaniu 
powietrza albo gazu uszczelniającego do wewnętrznej komory sprężarki lub dmuchawy gazu, wypełnionej 
mieszaniną UF6/gaz nośny. 
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5.5.5.  Wymienniki ciepła do chłodzenia gazu 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wymienniki ciepła, wykonane z materiałów odpornych na 
korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami. 

5.5.6.  Obudowy elementów rozdzielających 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane obudowy elementów rozdzielających, wykonane z materiałów 
odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami, służące do umieszczania w nich 
rurek wirowych lub dysz rozdzielających. 

5.5.7.  Układy zasilania/układy odprowadzania produktu i frakcji końcowych 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne lub urządzenia stosowane w zakładach 
wzbogacania, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczane takimi 
materiałami, obejmujące: 

a)  autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do ciągów technologicznych wzbogacania; 

b)  desublimatory lub wymrażarki do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania i dalszego jego 
transferu po ogrzaniu; 

c)  stacje skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania poprzez 
sprężenie i przetworzenie UF6 w ciecz lub ciało stałe; 

d)  stacje »produktu« i »frakcji końcowych«, służące do odprowadzania UF6 do pojemników. 

5.5.8.  Układy orurowania kolektora 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy orurowania kolektora, wykonane z materiałów odpornych 
na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami, służące do przesyłania UF6 w obrębie 
kaskady aerodynamicznej. Taki rurociąg tworzy zwykle układ »podwójnego« kolektora, w którym każdy stopień 
lub grupa stopni są połączone z każdym z kolektorów. 

5.5.9.  Układy próżniowe i pompy próżniowe 

a)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy próżniowe składające się z próżniowych instalacji rur 
rozgałęźnych, próżniowych kolektorów i pomp próżniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze 
zawierającej UF6; 

b)  Pompy próżniowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6, 
wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi materiałami. 
Pompy takie mogą mieć uszczelnienia wykonane z fluoropochodnych węglowodorów i wykorzystywać 
specjalne ciecze robocze. 

5.5.10.  Specjalne zawory odcinające i sterujące 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, odcinające lub sterujące zawory mieszkowe, obsługiwane ręcznie 
lub automatycznie, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczone takimi 
materiałami, mające średnicę 40 mm lub większą, instalowane w głównych i pomocniczych układach 
w zakładach wzbogacania metodą aerodynamiczną. 

5.5.11.  Spektrometry masowe UF6/źródła jonów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do bieżącego (on-line) pobierania 
próbek ze strumieni gazowego UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:  

1. zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 jednostek masy atomowej lub większej i rozdzielczość 
lepsza niż 1 część na 320;  

2. źródła jonów wykonane z niklu, stopów niklu i miedzi zawierających wagowo 60 % lub więcej niklu lub ze 
stopów niklu i chromu, lub nimi zabezpieczone; 
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3. jonizacja wywołana bombardowaniem elektronami;  

4. wyposażenie w kolektory umożliwiające analizę izotopową. 

5.5.12.  Układy rozdzielania UF/gazu nośnego6 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne służące do oddzielania UF6 od gazu 
nośnego (wodoru lub helu). 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie układy są przeznaczone do zmniejszania zawartości UF6 w gazie nośnym do 1 ppm lub mniej i mogą 
obejmować wyposażenie takie jak: 

a)  kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (– 120 °C) lub 
niższych; lub 

b)  zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (– 120 °C) lub niższych; lub 

c)  urządzenia z dyszami rozdzielającymi lub rurkami wirowymi do oddzielania UF6 od gazu nośnego; lub 

d)  wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6. 

5.6.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy, wyposażenie i elementy stosowane w zakładach 
wzbogacania metodą wymiany chemicznej lub wymiany jonowej 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Niewielka różnica masy między izotopami uranu powoduje niewielkie zmiany w stanach równowagi dla reakcji 
chemicznych, które mogą być wykorzystane do rozdzielania izotopów. Opracowano dwa procesy technolo
giczne: wymiana chemiczna cieczowo-cieczowa oraz wymiana jonowa ciało stałe – ciecz. 

W procesie wymiany chemicznej cieczowo-cieczowej, niemieszające się fazy ciekłe (wodna i organiczna) 
wchodzą w kontakt w postaci przeciwbieżnych strumieni, dając efekt kaskadowy tysięcy stopni rozdzielania. 
Faza wodna składa się z chlorku uranu w roztworze kwasu solnego; faza organiczna to roztwór do ekstrakcji, 
zawierający chlorek uranu w rozpuszczalniku organicznym. Kontaktorami w kaskadzie rozdzielającej mogą być 
kolumny do wymiany cieczowo-cieczowej (np. kolumny pulsacyjne z półkami sitowymi) lub cieczowe 
kontaktory odśrodkowe. Przemiany chemiczne (utlenianie i redukcja) muszą zachodzić na obu końcach kaskady 
rozdzielającej, aby po obu stronach umożliwić odwrócenie kierunku strumienia. Ważnym problemem 
projektowym jest uniknięcie skażenia strumieni technologicznych pewnymi jonami metalicznymi. W związku 
z tym stosuje się kolumny i rurociągi wykonane z tworzyw sztucznych lub wyłożone takimi materiałami 
(włączając w to polimery fluoropochodnych węglowodorów) lub wyłożone szkłem. 

W procesie wymiany jonowej ciało stałe – ciecz wzbogacanie następuje na drodze adsorpcji/desorpcji na 
powierzchni specjalnej, bardzo szybko działającej żywicy jonowymiennej lub substancji adsorbującej. Roztwór 
uranu w kwasie solnym oraz inne czynniki chemiczne są przepuszczane przez cylindryczne kolumny 
wzbogacające zawierające wypełnienia warstwowe z adsorbenta. W procesie ciągłym konieczne jest 
zastosowanie systemu zwrotnego dla uwolnienia uranu z adsorbenta i przywrócenia go do strumienia cieczy, 
aby umożliwić zebranie »produktu« i »frakcji końcowych«. Następuje to przy użyciu odpowiednich chemicznych 
środków redukcyjnych/utleniających, które są w pełni odzyskiwane w oddzielnych obiegach zewnętrznych 
i które mogą być odzyskiwane częściowo w samych kolumnach do rozdzielania izotopów. Obecność w procesie 
gorących roztworów stężonego kwasu solnego powoduje, że wyposażenie technologiczne musi być wykonane 
ze specjalnych, odpornych na korozję materiałów lub musi być takimi materiałami zabezpieczane. 

5.6.1.  Kolumny do wymiany cieczowo-cieczowej (wymiana chemiczna) 

Przeciwprądowe kolumny do wymiany cieczowo-cieczowej, z doprowadzaniem mocy mechanicznej, specjalnie 
zaprojektowane lub przystosowane do wzbogacania uranu w procesie wymiany chemicznej. Aby zapewnić im 
odporność na działanie roztworów stężonego kwasu solnego, kolumny te oraz ich wyposażenie wewnętrzne są 
zazwyczaj wykonywane z odpowiednich tworzyw sztucznych (np. polimery fluoropochodnych węglowodorów) 
lub ze szkła lub są zabezpieczone takimi materiałami. Czas przebywania w stopniu kolumny powinien wynosić 
zwykle 30 sekund lub mniej. 
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5.6.2.  Cieczowo-cieczowe kontaktory odśrodkowe (wymiana chemiczna) 

Cieczowo-cieczowe kontaktory odśrodkowe, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wzbogacania 
uranu na drodze wymiany chemicznej. W kontaktorach takich wykorzystuje się wirowanie w celu uzyskania 
zawiesiny strumieni organicznych i wodnych, a następnie siłę odśrodkową, by rozdzielić fazy. Aby zapewnić im 
odporność na działanie roztworów stężonego kwasu solnego, kontaktory te są zazwyczaj wykonywane 
z odpowiednich tworzyw sztucznych (jak np. polimery fluoropochodnych węglowodorów) lub ze szkła lub są 
zabezpieczane takimi materiałami. Czas przebywania w stopniu kontaktora odśrodkowego powinien wynosić 
zwykle 30 sekund lub mniej. 

5.6.3.  Układy i wyposażenie do redukcji uranu (wymiana chemiczna) 

a)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane elektrochemiczne komory redukcyjne służące do redukcji 
uranu z jednego stanu walencyjnego w inny, podczas wzbogacania uranu w procesie wymiany chemicznej. 
Materiał komór wchodzący w kontakt z roztworami technologicznymi musi być odporny na korozję 
wywoływaną działaniem roztworów stężonego kwasu solnego. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Katodowy przedział komory musi być tak zaprojektowany, żeby zapobiegać ponownemu utlenieniu uranu 
do wyższego stanu walencyjnego. W celu zatrzymania uranu w przedziale katodowym komora może być 
wyposażona w nieprzepuszczalną membranę zbudowaną ze specjalnego materiału kationowymiennego. 
Katoda jest zbudowana z odpowiedniego stałego przewodnika np. grafitu. 

b)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy z ostatniego stopnia kaskady (stopnia produktu), 
służące do odbierania U+ 4 ze strumienia cieczy organicznej, regulowania stężenia kwasu oraz zasilania 
elektrochemicznych komór redukcyjnych. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Te układy składają się z wyposażenia do ekstrakcji rozpuszczalnikowej służącego do odprowadzania U+ 4 ze 
strumienia cieczy organicznej do roztworu wodnego, wyposażenia do odparowywania lub innego 
wyposażenia służącego do regulowania współczynnika pH roztworu i sterowania nim, a także z pomp 
i innych urządzeń przenoszących, służących do zasilania elektrochemicznych komór redukcyjnych. Ważnym 
problemem projektowym jest uniknięcie skażenia strumienia wodnego pewnymi jonami metalicznymi. 
W związku z tym części, które wchodzą w kontakt ze strumieniem technologicznym, są wykonane 
z odpowiednich materiałów (takich jak szkło, polimery fluoropochodnych węglowodorów, siarczan 
polifenolowy, sulfon polieterowy i grafit nasycony żywicą) lub zabezpieczone takimi materiałami. 

5.6.4.  Układy przygotowania półproduktów (wymiana chemiczna) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy do wytwarzania półproduktów do wytwarzania roztworu 
chlorku uranu o wysokiej czystości w zakładach rozdzielania izotopów uranu metodą wymiany chemicznej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie układy składają się z wyposażenia służącego do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub 
wymiany jonowej do oczyszczania oraz ogniw elektrolitycznych do redukowania uranu ze stanu U+ 6 lub U+ 4 do 
stanu U+ 3. Układy takie wytwarzają roztwory chlorku uranu zawierające jedynie kilka części na milion 
domieszek metalicznych, takich jak chrom, żelazo, wanad, molibden i inne kationy dwuwartościowe lub 
o większej wartościowości. Materiały konstrukcyjne, z których buduje się części układu służące do przetwa
rzania U+ 3 o wysokiej czystości, obejmują szkło, fluorowane polimery węglowodorowe, siarczan polifenylowy 
lub sulfon polieterowy i grafit wyłożony tworzywem sztucznym i nasycony żywicą. 

5.6.5.  Układy utleniania uranu (wymiana chemiczna) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy służące do utleniania uranu ze stanu U+ 3 do U+ 4, w celu 
ponownego przekazania do kaskady rozdzielania izotopów uranu w procesie wzbogacania metodą wymiany 
chemicznej. 
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NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Układy te mogą obejmować następujące wyposażenie: 

a)  Wyposażenie do kontaktowania chloru i tlenu ze ściekami wodnymi pochodzącymi z urządzeń do 
rozdzielania izotopów oraz do wydobywania otrzymywanego U+ 4 do strumienia organicznego zwracanego 
z ostatniego stopnia kaskady (stopnia produktu). 

b)  Wyposażenie do oddzielania wody od kwasu solnego w taki sposób, że woda i stężony kwas solny mogą być 
ponownie wprowadzone do procesu technologicznego w odpowiednich miejscach. 

5.6.6.  Szybko działające żywice jonowymienne/substancje adsorbujące (wymiana jonowa) 

Szybko reagujące żywice jonowymienne lub substancje adsorbujące, specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane do użycia w procesie wzbogacania uranu metodą wymiany jonowej, w tym porowate żywice 
makrosiatkowe lub struktury błonkowate, w których grupy chemiczne biorące aktywny udział w wymianie 
znajdują się wyłącznie w powłoce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nośnej, oraz inne materiały 
kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci cząstek lub włókien. Takie żywice jonowymienne 
lub substancje adsorbujące mają średnicę 0,2 mm lub mniejszą i muszą być chemicznie odporne na działanie 
roztworów stężonego kwasu solnego oraz być wystarczająco odporne fizycznie, by nie ulegać 
degradacji w kolumnach do wymiany. Żywice/adsorbenty są specjalnie opracowane tak, by osiągać bardzo 
szybką wymianę izotopów uranu (półokres wymiany wynosi poniżej 10 sekund) oraz być zdolne do pracy 
w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C). 

5.6.7.  Kolumny wymiany jonowej (wymiana jonowa) 

Kolumny walcowe o średnicy większej niż 1 000 mm, służące do umieszczania w nich i podtrzymywania 
wypełnień warstwowych z jonowymiennych żywic/adsorbentów, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane 
do wzbogacania uranu metodą wymiany jonowej. Takie kolumny są wytwarzane z materiałów odpornych na 
korozyjne działanie stężonego kwasu solnego (np. tytan lub tworzywa sztuczne z fluoropochodnych 
węglowodorów) lub są zabezpieczane takimi materiałami; mogą być eksploatowane w temperaturze od 373 K 
(100 °C) do 473 K (200 °C) oraz przy ciśnieniu powyżej 0,7 MPa. 

5.6.8.  Układy zwrotne wymiany jonowej (wymiana jonowa) 

a)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane chemiczne albo elektrochemiczne układy redukcyjne, służące 
do odzyskiwania chemicznych środków redukujących, stosowanych w kaskadach wzbogacania uranu metodą 
wymiany jonowej. 

b)  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane chemiczne albo elektrochemiczne układy utleniające, służące 
do odzyskiwania chemicznych środków utleniających, stosowanych w kaskadach wzbogacania uranu metodą 
wymiany jonowej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

W procesie wzbogacania metodą wymiany jonowej jako kation redukujący można wykorzystać na przykład 
trójwartościowy tytan (Ti+ 3), a wtedy układ redukcyjny będzie odzyskiwać Ti+ 3 na drodze redukcji Ti+ 4. 

W procesie można wykorzystać na przykład trójwartościowe żelazo (Fe+ 3) jako utleniacz, a wtedy układ 
utleniający będzie odzyskiwać Fe+ 3 na drodze utleniania Fe+ 2. 

5.7.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy, wyposażenie i części składowe, stosowane 
w zakładach wzbogacania metodą laserową 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Układy stosowane obecnie do wzbogacania z wykorzystaniem laserów dzielą się na dwie kategorie: te, 
w których czynnikiem technologicznym jest para uranu atomowego, oraz te, w których czynnikiem technolo
gicznym jest para związków chemicznych uranu, czasami zmieszana z innym gazem lub gazami. Nazewnictwo 
stosowane zwyczajowo do takich procesów obejmuje: 

—  kategoria pierwsza – rozdzielanie izotopów za pomocą lasera działającego na parę atomową; 
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—  kategoria druga – rozdzielanie izotopów za pomocą lasera molekularnego, w tym reakcja chemiczna 
wywołana selektywną, laserową aktywacją izotopów. 

Układy, wyposażenie i części składowe, stosowane w zakładach wzbogacania za pomocą laserów obejmują: 
a) urządzenia do zasilania parą uranu metalicznego (do selektywnej fotojonizacji) lub urządzenia do zasilania 
parą związków uranu (do selektywnej dysocjacji fotochemicznej lub selektywnej aktywacji chemicznej); 
b) urządzenia do zbierania metalicznego uranu wzbogaconego i zubożonego jako »produktu« i »frakcji 
końcowych« w kategorii pierwszej oraz urządzenia do zbierania związków uranu wzbogaconego i zubożonego 
jako »produktu« i »frakcji końcowych« w kategorii drugiej; c) technologiczne układy laserowe do selektywnego 
wzbudzania uranu 235; oraz d) wyposażenie do przygotowania substancji wejściowych i do przetwarzania 
produktu. Złożona spektroskopia atomów uranu oraz związków uranu może wymagać zastosowania dowolnej 
spośród dostępnych technologii optyki laserowej i technologii laserowych. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Wiele wymienianych w niniejszej sekcji pozycji wchodzi w bezpośredni kontakt z parą uranu metalicznego lub 
ciekłym uranem metalicznym albo z medium gazowym, składającym się z UF6, albo z mieszaniny UF6 z innymi 
gazami. Wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z uranem lub z UF6 są w całości wykonane 
z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczane takimi materiałami. Do celów niniejszej sekcji, 
odnoszącej się do wzbogacania metodą laserową, materiały odporne na korozyjne działanie uranu metalicznego 
lub stopów uranu w stanie pary lub cieczy obejmują powlekany tlenkiem itrowym grafit i tantal; natomiast 
materiały odporne na korozyjne działanie UF6 obejmują miedź, stopy miedzi, stal nierdzewną, glin, tlenek glinu, 
stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające wagowo 60 % lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowo
dorowe. 

5.7.1.  Układy wytwarzania par uranu (metody oparte na zastosowaniu pary atomowej) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy wytwarzania par uranu do zastosowania w technologii 
wzbogacania za pomocą laserów. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie układy mogą zawierać działa elektronowe i są zaprojektowane tak, by uzyskiwały docelową moc 
wyjściową (1kW lub większą) wystarczającą do wytworzenia pary uranu metalicznego w tempie umożli
wiającym wzbogacanie za pomocą laserów. 

5.7.2.  Układy i części składowe do manipulowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary (metody 
oparte na zastosowaniu pary atomowej) 

Układy do manipulowania stopionym uranem lub ciekłymi stopami uranu lub parą uranu metalicznego, 
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów 
lub ich specjalnie zaprojektowane lub przystosowane części składowe. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Układy do manipulowania uranem metalicznym w stanie cieczy mogą zawierać tygle i urządzenia chłodzące 
tygle. Tygle i inne części takich układów, stykające się ze stopionym uranem, ciekłymi stopami uranu lub parą 
uranu metalicznego, są wykonywane z materiałów o odpowiedniej odporności na działanie korozyjne i cieplne 
lub zabezpieczane takimi materiałami. Takie materiały mogą obejmować tantal, grafit powleczony tlenkiem 
itrowym, grafit powleczony innymi tlenkami ziem rzadkich (zob. INFCIRC/254/Part 2 – ze zmianami) lub ich 
mieszaninami. 

5.7.3.  Zespoły kolektorów »produktu« i »frakcji końcowych« uranu metalicznego (metody oparte na 
zastosowaniu pary atomowej) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoły kolektorów »produktu« i »frakcji końcowych« uranu 
metalicznego w postaci ciekłej lub stałej. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Części składowe takich zespołów są wykonywane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne pary 
uranu metalicznego lub ciekłego uranu metalicznego (takich jak grafit powleczony tlenkiem itrowym lub tantal) 
lub zabezpieczane takimi materiałami i mogą obejmować rury, zawory, łączniki, »kanały ściekowe«, urządzenia 
zasilające, wymienniki ciepła i kolektory płytowe, odpowiednie dla stosowanej metody rozdzielania: 
magnetycznej, elektrostatycznej lub innej. 
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5.7.4.  Obudowy modułów rozdzielających (metody oparte na zastosowaniu pary atomowej) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane walcowe lub prostopadłościenne zbiorniki, w których znajduje się 
źródło pary uranu metalicznego, działo elektronowe oraz kolektory »produktu« i »frakcji końcowych«. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Obudowy takie mają wiele otworów przelotowych, przeznaczonych do zasilania energią elektryczną i wodą, 
okien dla wiązki laserowej, podłączeń pomp próżniowych oraz do diagnostyki i monitorowania oprzyrzą
dowania. Przewidziano możliwość ich otwierania i zamykania w celu odnowienia wewnętrznych części 
składowych. 

5.7.5.  Dysze rozprężania naddźwiękowego (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane dysze rozprężania naddźwiękowego, służące do chłodzenia 
mieszanin UF6 i gazu nośnego do temperatury 150 K (– 123 °C) lub niższej, które są odporne na działanie 
korozyjne UF6. 

5.7.6.  Kolektory »produktu« lub »frakcji końcowych« (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane części składowe lub urządzenia służące do zbierania materiału 
uranowego lub materiału frakcji końcowych uranu po naświetleniu światłem lasera. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

W jednym z przykładów rozdzielania izotopów za pomocą lasera molekularnego zespoły kolektorów produktu 
służą do zbierania wzbogaconego pięciofluorku uranu (UF5) w postaci stałej. Kolektory produktu mogą składać 
się z kolektorów filtracyjnych, udarowych lub cyklonowych lub ich kombinacji i muszą być odporne na 
korozyjne działanie środowiska UF5/UF6. 

5.7.7.  Sprężarki UF6/gazu nośnego (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane sprężarki do mieszanin UF6/gazu nośnego, zaprojektowane do 
długotrwałej eksploatacji w środowisku UF6. Części składowe tych sprężarek, które mają styczność z medium 
gazowym, są wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczane takimi 
materiałami. 

5.7.8.  Uszczelnienia wałów obrotowych (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane uszczelnienia wałów obrotowych, z połączeniami wlotu i wylotu 
gazu uszczelniającego, służące do uszczelnienia wału łączącego wirnik sprężarki z silnikiem napędzającym, aby 
w niezawodny sposób zapobiegać wyciekowi medium gazowego lub przedostaniu się powietrza lub gazu 
uszczelniającego do wewnętrznej komory sprężarki, wypełnionej mieszaniną UF6/gazu nośnego. 

5.7.9.  Układy fluorowania (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy służące do fluorowania UF5 (w postaci stałej) do UF6 (w 
postaci gazowej). 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie układy służą do fluorowania zebranego w postaci proszku UF5 do UF6, który następnie jest zbierany 
w pojemnikach jako produkt końcowy lub jest przenoszony jako substancja wejściowa w celu dalszego 
wzbogacenia. W jednym podejściu reakcja fluorowania może zachodzić w obrębie układu rozdzielania 
izotopów, gdzie reakcja i odzyskiwanie zachodzą bezpośrednio w kolektorach »produktu«. W innym podejściu 
proszek UF5 może być usuwany/przenoszony z kolektorów »produktu« do odpowiednich zbiorników 
reakcyjnych (np. reaktor ze złożem fluidalnym, reaktor ślimakowy lub wieża spalania) i tam poddawany 
fluorowaniu. W obu tych podejściach wykorzystuje się wyposażenie służące do przechowywania i transferu 
fluoru (lub innych odpowiednich środków służących do fluorowania) oraz do zbierania i transferu UF6. 
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5.7.10.  Spektrometry masowe UF6/źródła jonów (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane spektrometry masowe zdolne do bieżącego (on-line) pobierania 
próbek ze strumieni zawierających UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:  

1. zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 jednostek masy atomowej lub większej i rozdzielczość 
lepsza niż 1 część na 320;  

2. źródła jonów wykonane z niklu, stopów niklu i miedzi zawierających wagowo 60 % lub więcej niklu lub ze 
stopów niklu i chromu lub zabezpieczane takimi materiałami;  

3. jonizacja wywołana bombardowaniem elektronami;  

4. wyposażenie w kolektory umożliwiające analizę izotopową. 

5.7.11.  Układy zasilania/układy odprowadzania produktu i frakcji końcowych (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne lub urządzenia stosowane w zakładach 
wzbogacania, wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6 lub zabezpieczane takimi 
materiałami, obejmujące: 

a)  autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 w procesie wzbogacania; 

b)  desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF6 z procesu wzbogacania i dalszego jego transferu po 
ogrzaniu; 

c)  stacje skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z ciągów technologicznych wzbogacania poprzez 
sprężenie i przetworzenie UF6 w ciecz lub ciało stałe; 

d)  stacje »produktu« i »frakcji końcowych«, służące do odprowadzania UF6 do pojemników. 

5.7.12.  Układy rozdzielania UF6/gazu nośnego (metody molekularne) 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy technologiczne służące do oddzielania UF6 od gazu 
nośnego. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Układy te mogą obejmować wyposażenie takie, jak: 

a)  kriogeniczne wymienniki ciepła lub separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (– 120 °C) lub 
niższych; lub 

b)  zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (– 120 °C) lub niższych; lub 

c)  wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6. 

Gazem nośnym może być azot, argon lub inny gaz. 

5.7.13.  Układy laserów 

Lasery lub układy laserów, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do rozdzielania izotopów uranu. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Do laserów i części składowych laserów istotnych w procesie wzbogacania metodą laserową należą te 
wymienione w INFCIRC/254/Part 2 (ze zmianami). Układ laserów zawiera zwykle zarówno optyczne, jak 
i elektroniczne części składowe służące do zarządzania wiązką (lub wiązkami) i przekazywania do komory 
rozdzielania izotopów. Układ laserów do metod opartych na zastosowaniu pary atomowej składa się zwykle 
z przestrajalnych laserów barwnikowych pompowanych przez laser innego typu (np. lasery na parach miedzi 
lub niektóre lasery stałe). System laserów do metod molekularnych może składać się z laserów CO2 lub laserów 
ekscymerowych oraz wieloprzelotowej komory optycznej. W każdej z tych metod, podczas dłuższych okresów 
eksploatacji, lasery lub układy laserów wymagają stabilizacji widma częstotliwości. 
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5.8.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy, wyposażenie i części składowe, stosowane 
w zakładach wzbogacania metodą rozdzielania plazmy 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

W procesie rozdzielania plazmy plazma jonów uranu przechodzi przez pole elektryczne, dostrojone do częstot
liwości rezonansowej jonów uranu 235, dzięki czemu jony takie w preferencyjny sposób pochłaniają energię 
i zwiększają średnicę orbit śrubowych, po których się poruszają. Jony poruszające się po torach o dużej średnicy 
są chwytane, co prowadzi do powstania produktu wzbogaconego w uran 235. Plazma, utworzona metodą 
jonizacji par uranu, jest zamykana w komorze próżniowej, w której istnieje silne pole magnetyczne, 
wytworzone przez magnes nadprzewodzący. Główne układy technologiczne dla takiego procesu obejmują układ 
wytwarzania plazmy uranowej, moduł rozdzielający wyposażony w magnes nadprzewodzący (zob. INFCIRC/ 
254/Part 2 – ze zmianami) oraz układy do odprowadzania metalu, służące do zbierania »produktu« i »frakcji 
końcowych«. 

5.8.1.  Źródła mikrofal i anteny 

Źródła mikrofal i anteny specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania lub przyspieszania 
jonów, posiadające następujące cechy: częstotliwość powyżej 30 GHz i średnia moc na wyjściu powyżej 50 kW 
przy wytwarzaniu jonów. 

5.8.2.  Cewki wzbudzające jony 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wysokoczęstotliwościowe cewki do wzbudzania jonów pracujące 
w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach średniej mocy powyżej 40 kW. 

5.8.3.  Układy do wytwarzania plazmy uranowej 

Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania plazmy uranowej stosowanej w zakładach 
rozdzielania plazmy. 

5.8.4.  [Stosowanie zakończone z dniem 14 czerwca 2013 r.] 

5.8.5.  Zespoły kolektorów »produktu« i »frakcji końcowych« uranu metalicznego 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane zespoły kolektorów »produktu« i »frakcji końcowych« uranu 
metalicznego w postaci stałej. Te zespoły kolektorów są wykonywane z materiałów odpornych na działanie 
cieplne i korozyjne par uranu metalicznego, takich jak grafit powleczony tlenkiem itrowym lub tantal, lub 
zabezpieczane takimi materiałami. 

5.8.6.  Obudowy modułów rozdzielających 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane, stosowane w zakładach wzbogacania metodą rozdzielania 
plazmy, walcowe zbiorniki, w których znajduje się źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstot
liwości oraz kolektory »produktu« i »frakcji końcowych«. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Obudowy takie mają wiele otworów przelotowych, przeznaczonych do zasilania energią elektryczną, podłączeń 
pomp dyfuzyjnych oraz do diagnostyki i monitorowania oprzyrządowania. Przewidziano możliwość ich 
otwierania i zamykania w celu odnowienia wyposażenia wewnętrznego; są one wytwarzane z odpowiednich 
materiałów niemagnetycznych, takich jak stal nierdzewna. 

5.9.  Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane układy, wyposażenie i części składowe, stosowane 
w zakładach wzbogacania metodą elektromagnetyczną 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

W procesach elektromagnetycznych jony metalicznego uranu, wytworzone w procesie jonizacji soli 
wejściowych (na ogół UCl4), są przyspieszane i przechodzą przez pole magnetyczne, pod wpływem którego 
jony różnych izotopów poruszają się po różnych torach. Podstawowe części składowe elektromagnetycznego 
separatora izotopów obejmują: pole magnetyczne służące do zmiany kierunku/rozdzielenia izotopowej wiązki 
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jonów, źródło jonów z własnym układem przyspieszającym oraz układ zbierający rozdzielone jony. Układy 
pomocnicze w tej metodzie obejmują: układ zasilania magnesu, układ wysokiego napięcia do zasilania źródła 
jonów, układ próżniowy oraz rozbudowane układy przystosowane do postępowania ze środkami chemicznymi, 
służące do odzyskiwania produktu oraz do oczyszczania/ponownego wykorzystywania części składowych. 

5.9.1.  Elektromagnetyczne separatory izotopów 

Elektromagnetyczne separatory izotopów, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do rozdzielania 
izotopów uranu, a także ich wyposażenie i części składowe, w tym: 

a)  Źródła jonów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane pojedyncze lub wielokrotne źródła jonów uranu, składające się 
ze źródła par, jonizatora oraz akceleratora wiązki, zbudowanych z odpowiednich materiałów, takich jak 
grafit, stal nierdzewna lub miedź, i zdolnych do wytworzenia wiązki jonów o natężeniu całkowitym 50 mA 
lub większym. 

b)  Kolektory jonów 

Kolektory płytowe, składające się z dwóch lub więcej szczelin i kieszeni, specjalnie zaprojektowane lub 
przystosowane do zbierania wiązek jonów uranu odpowiednio wzbogaconego i zubożonego, i wykonane 
z odpowiednich materiałów, takich jak grafit lub stal nierdzewna. 

c)  Obudowy próżniowe 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane obudowy próżniowe elektromagnetycznych separatorów 
uranu, zbudowane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych, takich jak stal nierdzewna, i przewidziane 
do eksploatacji przy ciśnieniu równym 0,1 Pa lub niższym. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Obudowy są specjalnie zaprojektowane do umieszczenia w nich źródeł jonów, kolektorów płytowych 
i chłodzonych wodą wkładek. Przystosowano je do podłączenia pomp dyfuzyjnych i przewidziano 
możliwość ich otwierania i zamykania w celu wymontowania i ponownego zainstalowania znajdujących się 
w nich części składowych. 

d)  Nabiegunniki magnesów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane nabiegunniki magnesów o średnicy przekraczającej 2 m, 
stosowane do utrzymywania stałego pola magnetycznego w elektromagnetycznym separatorze izotopów 
oraz do transferu pola magnetycznego między sąsiadującymi ze sobą separatorami. 

5.9.2.  Zasilacze wysokonapięciowe 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane wysokonapięciowe systemy zasilające źródła jonów, posiadające 
wszystkie wymienione niżej cechy: zdolność do pracy ciągłej, napięcie na wyjściu 20 000 V lub wyższe, 
natężenie prądu na wyjściu 1 A lub wyższe oraz możliwość regulowania w okresie 8 godzin napięcia 
z dokładnością lepszą niż 0,01 %. 

5.9.3.  Układy zasilania magnesów 

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane źródła zasilania magnesów prądem stałym o dużej mocy, 
posiadające wszystkie wymienione niżej cechy: zdolność do ciągłego wytwarzania prądu o natężeniu na wyjściu 
500 A lub wyższym przy napięciu 100 V lub wyższym oraz przy możliwości regulowania w okresie 8 godzin 
natężenia lub napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01 %. 

6.  Zakłady produkcji lub zagęszczania ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz specjalnie dla nich 
zaprojektowane lub przystosowane urządzenia 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Ciężka woda może być produkowana przy wykorzystaniu różnych procesów. Jednak dwa z nich, które okazały 
się możliwe do wykorzystania komercyjnego, to proces wymiany woda-siarkowodór (proces GS) oraz proces 
wymiany amoniak-wodór. 
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Proces GS opiera się na wymianie wodoru i deuteru między wodą i siarkowodorem, zachodzącej w układzie 
wież eksploatowanych w taki sposób, że ich część górna jest zimna, a część dolna – gorąca. Woda 
przepływa w wieżach z góry w dół, a gazowy siarkowodór – z dołu do góry. Układ perforowanych półek 
ułatwia mieszanie się gazu i wody. Deuter przechodzi w niskiej temperaturze do wody, a w wysokiej 
temperaturze – do siarkowodoru. Gaz lub woda, wzbogacone w deuter, są odbierane z wież pierwszego 
stopnia w miejscu połączenia obszaru gorącego i zimnego, a proces ten jest powtarzany w kolejnych wieżach. 
Produkt powstający na ostatnim etapie, woda wzbogacona do 30 % w deuter, jest przesyłany do układu destyla
cyjnego w celu wyprodukowania ciężkiej wody klasy reaktorowej, tzn. 99,75 % tlenku deuteru. 

Proces wymiany amoniak-wodór umożliwia ekstrakcję deuteru z gazu syntezowego na drodze kontaktu 
z ciekłym amoniakiem w obecności katalizatora. Gaz syntezowy jest wprowadzany do wież wymiennych i do 
konwertora amoniaku. W wieżach gaz płynie z dołu do góry, podczas gdy ciekły amoniak przepływa z góry 
w dół. Deuter jest usuwany z wodoru w gazie syntezowym i gromadzony w amoniaku. Następnie amoniak 
przepływa do krakera amoniakowego na dnie wieży, natomiast gaz przepływa do konwertera amoniakowego na 
jej szczycie. Dalsze wzbogacanie następuje w kolejnych stopniach procesu, a ciężka woda klasy reaktorowej jest 
wytwarzana w wykonywanej na koniec destylacji. Zasilający gaz syntezowy może być wytwarzany w zakładzie 
produkcji amoniaku, który z kolei może być zbudowany w związku z budową zakładu wzbogacania metodą 
wymiany amoniak–wodór. W procesie wymiany amoniak–wodór źródłem zasilania deuterem może być zwykła 
woda. 

Wiele z podstawowych urządzeń, stanowiących wyposażenie zakładów produkujących ciężką wodę metodą GS 
lub przy użyciu procesów wymiany amoniak–wodór, jest wykorzystywanych również w kilku sektorach 
przemysłów chemicznego i naftowego. Dotyczy to w szczególności niewielkich zakładów stosujących metodę 
GS. Jednak niewiele z tych urządzeń można dostać jako »wyroby gotowe«. Procesy GS i wymiany amoniak– 
wodór wymagają posługiwania się dużymi ilościami łatwopalnych, powodujących korozję i toksycznych płynów 
w warunkach podwyższonego ciśnienia. W związku z tym, ustalając standardy projektowania i eksploatacji dla 
zakładów i wyposażenia wykorzystujących takie procesy, należy zwrócić szczególną uwagę na dobór materiałów 
oraz specyfikacje, dzięki którym zapewnia się długotrwałą eksploatację takich zakładów i wyposażenia 
z zachowaniem wysokich wartości współczynników odnoszących się do bezpieczeństwa i niezawodności. 
Wybór skali zależy przede wszystkim od potrzeb i czynników ekonomicznych. Zatem większość takich 
urządzeń jest dopasowywana do wymagań stawianych przez klienta. 

Wreszcie należy wspomnieć, że zarówno w odniesieniu do procesów GS, jak i wymiany amoniak–wodór 
poszczególne urządzenia, które nie są specjalnie zaprojektowane ani przystosowane do wytwarzania ciężkiej 
wody, mogą być wykorzystane do zbudowania układów specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do 
produkcji ciężkiej wody. Przykładami takich układów mogą być: układ katalizujący, stosowany w procesie 
wymiany amoniak–wodór, oraz układy destylacji wody, stosowane w obu metodach do ostatecznego 
zagęszczenia ciężkiej wody do osiągnięcia parametrów klasy reaktorowej. 

Składniki wyposażenia, które są specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody 
przy użyciu procesu wymiany, albo woda–siarkowodór, albo amoniak–wodór, obejmują: 

6.1.  Wieże wymienne woda–siarkowodór 

Wieże wymienne o średnicy 1,5 m lub większej i zdolności do pracy przy ciśnieniach równych lub większych 
niż 2 MPa (300 psi), specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody przy użyciu 
procesu wymiany woda–siarkowodór. 

6.2.  Dmuchawy i sprężarki 

Jednostopniowe, niskociśnieniowe (0,2 MPa lub 30 psi) odśrodkowe dmuchawy lub sprężarki, służące do 
cyrkulacji gazowego siarkowodoru (tzn. gazu zawierającego ponad 70 % H2S), specjalnie zaprojektowane lub 
przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany woda–siarkowodór. Takie 
dmuchawy lub sprężarki mają przepustowość co najmniej 56 m3/sekundę (120 000 SCFM) podczas eksploatacji 
pod ciśnieniem ssania co najmniej 1,8 MPa (260 psi) i są wyposażone w uszczelnienia umożliwiające 
zastosowanie do mokrego H2S. 
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6.3.  Wieże wymienne amoniak–wodór 

Wieże wymienne amoniak–wodór o wysokości 35 m (114,3 stóp) lub większej i średnicy od 1,5 m (4,9 stóp) 
do 2,5 m (8,2 stóp), zdolne do pracy przy ciśnieniach większych niż 15 MPa (2 225 psi), specjalnie zaprojek
towane lub przystosowane do wykorzystania w produkcji ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany 
amoniak–wodór. Takie wieże są wyposażone przynajmniej w jeden kołnierzowy otwór osiowy o średnicy 
równej średnicy części walcowej, umożliwiający montowanie lub usuwanie wyposażenia wewnętrznego wieży. 

6.4.  Wyposażenie wewnętrzne wież i pompy poszczególnych stopni 

Wyposażenie wewnętrzne wież oraz pompy poszczególnych stopni, specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane do instalowania w wieżach do wytwarzania ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany amoniak– 
wodór. Wyposażenie wewnętrzne wież obejmuje specjalnie zaprojektowane kontaktory poszczególnych stopni, 
które wspomagają dobry kontakt gaz/ciecz. Pompy poszczególnych stopni obejmują specjalnie zaprojektowane 
pompy głębinowe, zapewniające cyrkulację ciekłego amoniaku w kontaktowym wyposażeniu wewnętrznym 
wież poszczególnych stopni. 

6.5.  Krakery amoniakowe 

Krakery amoniakowe przystosowane do eksploatacji przy ciśnieniu 3 MPa lub większym (450 psi), specjalnie 
zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany amoniak– 
wodór. 

6.6.  Analizatory absorpcji w podczerwieni 

Podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do bieżącej (»on-line«) analizy stosunku wodoru do deuteru 
w warunkach, w których stężenia deuteru są równe lub większe niż 90 %. 

6.7.  Palniki katalityczne 

Palniki katalityczne służące do przetwarzania wzbogaconego deuteru w postaci gazowej w ciężką wodę, 
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany 
amoniak–wodór. 

6.8.  Kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny 

Kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny, specjalnie zaprojektowane 
lub przystosowane do zwiększania stężenia deuteru w ciężkiej wodzie do poziomu reaktorowego. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie systemy, w których zazwyczaj do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej stosuje się proces destylacji 
wody, są specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania ciężkiej wody o parametrach klasy 
reaktorowej (typowo 99,75 % tlenku deuteru) z ciężkiej wody o mniejszym stężeniu. 

6.9.  Konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku 

Konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku specjalnie zaprojektowane lub przysto
sowane do produkcji ciężkiej wody przy użyciu procesu wymiany amoniak–wodór. 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Takie konwertery lub urządzenia pobierają gaz syntezowy (azot i wodór) z wysokociśnieniowej kolumny 
wymiennej amoniakowo–wodorowej (lub kolumn wymiennych amoniakowo–wodorowych), a zsyntetyzowany 
amoniak jest zawracany do tej kolumny (lub kolumn). 
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7.  Zakłady przetwarzania uranu i plutonu do wykorzystania w produkcji elementów paliwowych 
i rozdzielania izotopów uranu zdefiniowane, odpowiednio, w sekcjach 4 i 5 oraz specjalnie dla nich 
zaprojektowane lub przystosowane urządzenia 

WYWÓZ 

Wywóz całego zestawu podstawowych produktów w tych ramach będzie się odbywał jedynie zgodnie 
z procedurami zawartymi w wytycznych. Wszystkie zakłady, układy i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub 
przystosowane w tych ramach mogą być stosowane do przetwarzania, produkcji lub wykorzystywania 
specjalnych materiałów rozszczepialnych. 

7.1.  Zakłady do przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do nich 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Zakłady i układy przetwarzania uranu mogą służyć do prowadzenia jednej lub większej liczby przemian jednych 
związków uranu w inne, włączając w to: przetwarzanie koncentratów rudy uranowej w UO3, przetwarzanie 
UO3 w UO2, przetwarzanie tlenków uranu w UF4, UF6 lub UCl4, przetwarzanie UF4 w UF6, przetwarzanie 
UF6 w UF4, przetwarzanie UF4 w uran metaliczny i przetwarzanie fluorków uranu w UO2. Wiele kluczowych 
elementów wyposażenia zakładów przetwarzania uranu jest wykorzystywanych w różnych działach przemysłu 
chemicznego. Wyposażenie takie może obejmować na przykład: piece, obrotowe piece do wypalania, reaktory 
ze złożem fluidalnym, reaktory z wieżami spalania, wirówki cieczy, kolumny destylacyjne oraz kolumny 
ekstrakcyjne ciecz–ciecz. Jednak tylko nieliczne z tych urządzeń mogą być osiągalne jako »wyroby gotowe«. 
Większość z nich jest przygotowywana zgodnie z wymogami i specyfikacjami klienta. W pewnych przypadkach 
w projekcie i przy budowie należy uwzględnić właściwości korozyjne pewnych używanych substancji 
chemicznych (HF, F2, ClF3 oraz fluorki uranu), a także krytyczność jądrową. Wreszcie należy zauważyć, że 
w odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania uranu poszczególne urządzenia, które nie zostały 
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania uranu, mogą być wykorzystane do zbudowania 
układów specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do użycia w przetwarzaniu uranu. 

7.1.1.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania koncentratów rud uranowych 
w UO3 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie koncentratów rud uranowych w UO3 może polegać na rozpuszczeniu rudy w kwasie azotowym 
i wydobywaniu oczyszczonego azotanu uranylu za pomocą rozpuszczalnika, takiego jak fosforan tributylu. 
Następnie azotan uranylu podlega przetworzeniu w UO3 za pomocą albo zatężenia i denitryfikacji, albo neutrali
zowania gazowym amoniakiem dla uzyskania diuranianu amonu na drodze filtrowania, suszenia i kalcynacji. 

7.1.2.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO3 w UF6 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UO3 w UF6 może być przeprowadzane bezpośrednio metodą fluorowania. Taki proces wymaga 
źródła gazowego fluoru lub trifluorku chloru. 

7.1.3.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO3 w UO2 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UO3 w UO2 może być przeprowadzane metodą redukcji UO3 za pomocą gazu krakowego 
amoniaku lub wodoru. 
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7.1.4  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO2 w UF4 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UO2 w UF4 może być przeprowadzane metodą reakcji chemicznej UO2 z gazowym fluoro
wodorem (HF) w temperaturze 300–500 °C. 

7.1.5.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF4 w UF6 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UF4 w UF6 jest przeprowadzane na drodze reakcji egzotermicznej z fluorem, zachodzącej 
w reaktorze wieżowym. UF6 jest skraplany z gorących gazów wypływających, po przepuszczeniu strumienia 
wypływającego przez wymrażarkę, ochłodzoną do – 10 °C. Taki proces wymaga źródła gazowego fluoru. 

7.1.6.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF4 w metaliczny U 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UF4 w metaliczny U jest przeprowadzane metodą redukcji magnezem (duże partie) lub wapniem 
(małe partie). Reakcja zachodzi w temperaturze powyżej punktu topnienia uranu (1 130 °C). 

7.1.7.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF6 w UO2 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UF6 w UO2 może być przeprowadzane z zastosowaniem jednego z trzech następujących 
procesów. W pierwszym z nich UF6 jest redukowany i poddawany hydrolizie do UO2 przy wykorzystaniu 
wodoru i pary wodnej. W drugim – UF6 jest hydrolizowany metodą rozpuszczenia w wodzie, a w celu 
wytrącenia diuranianu amonu dodaje się amoniak, a diuranian jest redukowany wodorem do UO2 przy 
temperaturze 820 °C. W trzecim z procesów gazowe UF6, CO2 i NH3 są mieszane ze sobą w wodzie, co 
prowadzi do wytrącenia węglanu uranylowo-amonowego. Węglan uranylowo-amonowy jest mieszany z parą 
wodną i wodorem w temperaturze 500–600 °C, dając UO2. 

Przetwarzanie UF6 w UO2 często stanowi pierwszy etap technologiczny w zakładzie wytwarzania paliwa. 

7.1.8.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UF6 w UF4 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UF6 w UF4 przeprowadza się metodą redukcji wodorem. 

7.1.9.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania UO2 w UCl4 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Przetwarzanie UO2 w UCl4 może być przeprowadzane z zastosowaniem jednego z dwóch następujących 
procesów. W pierwszym z nich UO2 reaguje z czterochlorkiem węgla (CCl4) w temperaturze około 400 °C. 
W drugim – UO2 reaguje w temperaturze około 700 °C w obecności sadzy (CAS 1333-86-4), tlenku węgla 
i chloru, dając UCl4. 
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7.2.  Zakłady przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia 
i podzespoły 

NOTA WPROWADZAJĄCA 

Zakłady i układy przetwarzania plutonu służą do prowadzenia jednej lub większej liczby przemian jednych 
związków plutonu w inne, włączając w to: przetwarzanie azotanu plutonu w PuO2, przetwarzanie 
PuO2 w PuF4 i przetwarzanie PuF4 w pluton metaliczny. Zakłady przetwarzania plutonu są zazwyczaj powiązane 
z obiektami służącymi ponownemu przetwarzaniu, lecz mogą być również powiązane z obiektami produku
jącymi paliwo plutonowe. Wiele kluczowych elementów wyposażenia zakładów przetwarzania plutonu jest 
wykorzystywanych w różnych działach przemysłu chemicznego. Wyposażenie takie może obejmować na 
przykład: piece, obrotowe piece do wypalania, reaktory ze złożem fluidalnym, reaktory z wieżami spalania, 
wirówki cieczy, kolumny destylacyjne oraz kolumny ekstrakcyjne ciecz–ciecz. Potrzebne mogą być również 
komory gorące, komory rękawicowe i zdalnie sterowane manipulatory. Jednak tylko nieliczne z tych urządzeń 
mogą być osiągalne jako »wyroby gotowe«. Większość z nich jest przygotowywana zgodnie z wymogami 
i specyfikacjami klienta. Podstawowe znaczenie ma szczególnie staranne uwzględnienie podczas projektowania 
specjalnych rodzajów ryzyka radiologicznego, toksycznego i dotyczącego krytyczności związanych z plutonem. 
W pewnych przypadkach w projekcie i przy budowie należy uwzględnić właściwości korozyjne pewnych 
używanych substancji chemicznych (np. HF). Wreszcie należy zauważyć, że w odniesieniu do wszystkich 
procesów przetwarzania plutonu, poszczególne urządzenia, które nie zostały specjalnie zaprojektowane lub 
przystosowane do przetwarzania plutonu, mogą być wykorzystane do zbudowania układów specjalnie przezna
czonych lub przystosowanych do przetwarzania plutonu. 

7.2.1.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do przetwarzania azotanu plutonu w tlenek 
plutonu 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Główne funkcje w tych procesach to: przechowywanie i regulowanie parametrów substancji wejściowej, 
wytrącanie oraz rozdzielanie substancji stałych/cieczy, kalcynacja, postępowanie z produktem, wentylacja, 
postępowanie z odpadami oraz sterowanie procesem technologicznym. Układy technologiczne są szczególnie 
przystosowane, tak aby uniknąć skutków krytyczności i promieniowania oraz aby zminimalizować zagrożenie 
toksyczne. W większości obiektów ponownego przetwarzania ten proces polega na przetwarzaniu azotanu 
plutonu w ditlenek plutonu. Inne procesy mogą obejmować wytrącanie szczawianu plutonu lub nadtlenku 
plutonu. 

7.2.2.  Układy specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wytwarzania plutonu metalicznego 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

Proces ten obejmuje zwykle fluorowanie ditlenku plutonu na ogół za pomocą wysoce korozyjnego 
fluorowodoru, celem otrzymania fluorku plutonu, redukowanego następnie przy użyciu metalicznego wapnia 
o wysokim stopniu czystości, w wyniku czego powstaje metaliczny pluton oraz żużel fluorku wapnia. Główne 
funkcje w tych procesach to: fluorowanie (np. przy użyciu wyposażenia wyprodukowanego ze szlachetnego 
metalu lub takim metalem wyłożonego), redukcja metalu (np. przy użyciu tygli ceramicznych), oddzielenie 
żużla, postępowanie z produktem, wentylacja, postępowanie z odpadami oraz sterowanie procesem technolo
gicznym. Układy technologiczne są szczególnie przystosowane, tak aby uniknąć skutków krytyczności i promie
niowania oraz aby zminimalizować zagrożenie toksyczne. Inne procesy obejmują fluorowanie szczawianu 
plutonu lub nadtlenku plutonu, a następnie redukcję do metalu.   

ZAŁĄCZNIK C 

KRYTERIA DOTYCZĄCE POZIOMÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

1.  Celem ochrony fizycznej materiałów jądrowych jest zapobieżenie nieuprawnionemu użytkowaniu i obsłudze takich 
materiałów. W pkt 3 lit. a) wytycznych wzywa się do stosowania skutecznych poziomów ochrony fizycznej, zgodnie 
ze stosownymi zaleceniami MAEA, w szczególności zaleceniami określonymi w INFCIRC/225. 

2.  Zgodnie z pkt 3 lit. b) wytycznych za wdrożenie środków ochrony fizycznej w kraju będącym odbiorcą odpowiada 
rząd tego kraju. Niemniej jednak, poziomy ochrony fizycznej, które muszą stanowić podstawę tych środków, 
powinny być przedmiotem umowy między dostawcą a odbiorcą. W tym kontekście wymogi te powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich państw. 
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3.  Dokument INFCIRC/225 Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zatytułowany »Fizyczna ochrona materiałów 
jądrowych« i podobne dokumenty, które są od czasu do czasu przygotowywane przez międzynarodowe grupy 
ekspertów i w stosowny sposób uaktualniane, by uwzględnić zmiany stanu techniki i wiedzy w odniesieniu do 
fizycznej ochrony materiałów jądrowych, są użyteczną podstawą wytycznych dla państw będących odbiorcami 
podczas projektowania systemów środków i procedur ochrony fizycznej. 

4.  Klasyfikacja materiałów jądrowych przedstawiona w załączonej tabeli, lub jej aktualizacja dokonywana od czasu do 
czasu za zgodą dostawców, służy jako uzgodniona podstawa wyznaczania konkretnych poziomów ochrony fizycznej 
w odniesieniu do typu materiałów, wyposażenia i obiektów zawierających takie materiały, zgodnie z pkt 3 lit. a) i b) 
wytycznych. 

5.  Uzgodnione poziomy ochrony fizycznej, które powinny zostać zapewnione przez właściwe organy krajowe podczas 
użytkowania, przechowywania i transportu materiałów wymienionych w załączonej tabeli, powinny posiadać 
przynajmniej następujące cechy: 

KATEGORIA III 

Użytkowanie i przechowywanie na terenie o kontrolowanym dostępie. 

Transport przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności, obejmujących wcześniejsze uzgodnienia między 
nadawcą, odbiorcą a przewoźnikiem i wcześniejsze ustalenia między podmiotami podlegającymi jurysdykcji 
i przepisom, odpowiednio, państw będących dostawcami i odbiorcami, w przypadku transportu międzynarodowego, 
określające czas, miejsce i procedury przekazywania odpowiedzialności za transport. 

KATEGORIA II 

Użytkowanie i przechowywanie na terenie chronionym, do którego dostęp jest kontrolowany, tzn. na terenie 
znajdującym się pod stałą obserwacją straży lub urządzeń elektronicznych, otoczonym fizycznym ogrodzeniem 
z ograniczoną liczbą odpowiednio kontrolowanych wejść lub inny teren o takim samym poziomie ochrony fizycznej. 

Transport przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności, obejmujących wcześniejsze uzgodnienia między 
nadawcą, odbiorcą a przewoźnikiem i wcześniejsze ustalenia między podmiotami podlegającymi jurysdykcji 
i przepisom, odpowiednio, państw będących dostawcami i odbiorcami, w przypadku transportu międzynarodowego, 
określające czas, miejsce i procedury przekazywania odpowiedzialności za transport. 

KATEGORIA I 

Materiały w tej kategorii są chronione przez wysoce niezawodne systemy, zapobiegające nieuprawnionemu 
wykorzystaniu, w następujący sposób: 

Użytkowanie i przechowywanie na szczególnie chronionym terenie tzn. terenie chronionym określonym dla 
kategorii II, do którego ponadto wstęp mają tylko osoby o potwierdzonej wiarygodności i który znajduje się pod 
stałą obserwacją straży będącej w bliskim kontakcie z odpowiednimi władzami reagowania. Specyficzne środki 
przyjęte w tym kontekście powinny mieć na celu wykrywanie najść, nieuprawnionych wejść lub nieuprawnionego 
wynoszenia wymienionych materiałów i zapobieganie tym zdarzeniom. 

Transport przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności określonych powyżej dla transportu materiałów 
kategorii II i III oraz dodatkowo pod stałą obserwacją eskorty i w warunkach, które zapewniają bliski kontakt 
z odpowiednimi władzami reagowania. 

6.  Dostawcy powinni wymagać identyfikowania przez odbiorców tych agencji lub organów, które są odpowiedzialne za 
zapewnianie, by poziomy ochrony były zgodne z wymaganiami, i które są odpowiedzialne za wewnętrzne koordy
nowanie operacji reagowania/odzyskiwania w przypadku nieuprawnionego użytkowania lub obsługi chronionych 
materiałów. Dostawcy i odbiorcy powinni również wyznaczyć w ramach swoich organów krajowych punkty 
kontaktowe, które współpracują w zakresie transportu poza dane państwo i w innych sprawach interesujących obie 
strony. 
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TABELA: KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH 

Materiał Forma 
Kategoria 

I II III 

1.  Pluton*[a] Nienapromieniowany*[b] 2 kg lub więcej Mniej niz 2 kg, ale wię
cej niz 500 g 

500 g lub mniej*[c] 

2.  Uran 235 Nienapromieniowany*[b]    

— uran wzbosacony zawie
rający 20 % lub więcej  
235U 

5 kg lub więcej Mniej niż 5 kg, ale wię
cej niż 1 kg 

1 kg lub mniej*[c] 

— uran wzbogacony zawie
rający powyżej 10 %, ale 
mniej niż 20 % 235U 

— 10 kg lub więcej Mniej niż 10 kg*[c] 

— uran wzbogacony powy
żej stanu naturalnego, 
ale zawierający mniej 
niż 10 % 235U*[d] 

— — 10 kg lub więcej 

3.  Uran 233 Nienapromieniowany*[b] 2 kg lub więcej Mniej niż 2 kg, ale wię
cej niż 500 g 

500 g lub mniej*[c] 

4. Nienapromie
niowane pa
liwo   

Zubożony lub natu
ralny uran, tor lub pa
liwo (poniżej 10 % 
składnika rozszczepial
nego)*[e][f]  

[a]  Jak podano w liście progowej. 

[b]  Materiały nienapromieniowane w reaktorze jądrowym lub materiały napromieniowane w reaktorze jądrowym, ale o poziomie 
promieniowania równym lub mniejszym niż 100 radów/h na jednym nieosłoniętym metrze. 

[c]  Ilości mniejsze niż znikome z radiologicznego punktu widzmia powinny być wyłączone. 

[d] Uran naturalny, uran zubożony i tor oraz ilości wzbogaconego uranu do mniej niż 10 % nieobjęte kategorią III powinny być chro
nione zgodnie z zasadami rozważnego zarządzania. 

[e]  Mimo iż zaleca się ten poziom ochrony, państwa – po uprzednim dokonaniu oceny szczególnych okoliczności – mogą nadać 
inną kategorię ochrony fizycznej. 

[f]  Inne paliwa, które ze względu na swoją pierwotną zawartość materiału rozszczepialnego przed napromieniowaniem klasyfikują 
się do kategorii I lub II, mogą być przesunięte do niższej kategorii, gdy poziom promieniowania paliwa przekracza 100 radów/ 
h na jednym nieosłoniętym metrze.  

Grupa Dostawców Jądrowych, część II 

WYKAZ SPRZĘTU, MATERIAŁÓW, OPROGRAMOWANIA I ZWIĄZANEJ Z NIMI TECHNOLOGII, KTÓRE 
SĄ ZWIĄZANE Z BRONIĄ JĄDROWĄ I MAJĄ PODWÓJNE ZASTOSOWANIE 

Uwaga: W niniejszym załączniku zastosowano Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI). We wszystkich przypadkach 
wielkości fizyczne określone w tym układzie należy traktować jako oficjalne, zalecane wartości kontrolne. 
W przypadku obrabiarek niektóre parametry podano jednak w jednostkach używanych zwyczajowo (pozaukła
dowych). 

Skróty (wraz z przedrostkami określającymi wielkość) stosowane w niniejszym załączniku: 

A  — amper(-y) 

Bq  — bekerel(-e) 

°C  — stopień (stopnie) Celsjusza 
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CAS  — Serwis Dokumentacji Chemicznej 

Ci  — kiur(-y) 

cm  — centymetr(-y) 

dB  — decybel(-e) 

dBm  — decybel odniesiony do 1 miliwata 

g  — gram(-y); także: przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s2) 

GBq  — gigabekerel(-e) 

GHz  — gigaherc 

GPa  — gigapaskal(-e) Gy 

grej  — h 

godzina (godziny)  — Hz 

herc  — J 

dżul(-e)  — K 

kelwin  — keV 

kiloelektronowolt(-y)  — kg 

kilogram(-y)  — kHz 

kiloherc  — kN 

kiloniuton(-y)  — kPa 

kilopaskal(-e)  — kV 

kilowolt(-y)  — kW 

kilowat(-y)  — m 

metr(-y)  — mA 

miliamper(-y)  — MeV 

megaelektronowolt(-y)  — MHz 

megaherc  — ml 

mililitr (mililitry)  — mm 

milimetr (milimetry)  — MPa 

megapaskal(-e)  — mPa 

milipaskal(-e)  — MW 

megawat(-y)  — µF 

mikrofarad(-y)  — µm 

mikrometr(-y)  — µs 

mikrosekunda (mikrosekundy)  — N 
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niuton(-y)  — nm 

nanometr(-y)  — ns 

nanosekunda (nanosekundy)  — nH 

nanohenr(-y)  — ps 

pikosekunda (pikosekundy)  — RMS 

średnia kwadratowa  — rpm 

obroty na minutę  — s 

sekunda (sekundy)  — T 

tesla(-e)  — TIR 

całkowity odczyt  — V 

wolt(-y)  — W 

wat(-y)  — UWAGI 

OGÓLNE 

Niniejsze punkty mają zastosowanie do wykazu sprzętu, materiałów, oprogramowania i związanej z nimi technologii, 
które są związane z bronią jądrową i mają podwójne zastosowanie.  

1. Opis jakiejkolwiek pozycji w wykazie odnosi się do tej pozycji w stanie nowym lub używanym.  

2. Jeżeli opis jakiejkolwiek pozycji w wykazie nie zawiera zastrzeżeń lub specyfikacji, należy go rozumieć jako 
obejmujący wszystkie rodzaje tej pozycji. Tytuły kategoriom nadano wyłącznie dla ułatwienia odniesień i nie 
wpływają one na interpretację definicji pozycji.  

3. Kontroli nie należy czynić bezskutecznymi przez transfer jakichkolwiek produktów niepodlegających kontroli (w tym 
zakładów), lecz zawierających jeden lub kilka składników objętych kontrolą, jeżeli te składniki stanowią podstawowy 
element produktów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów. 

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy komponent lub komponenty objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, 
rządy powinny rozważać względy ilości, wartości i technologicznego know-how oraz inne szczególne 
okoliczności, które mogą decydować o tym, że komponent lub komponenty objęte kontrolą stanowią 
podstawowy element dostarczanego produktu.  

4. Nie należy dopuścić do tego, aby cel przedmiotowej kontroli można było obejść poprzez transfer elementów 
składowych. Każdy rząd podejmie działania, które są w jego mocy, aby osiągnąć ten cel, i będzie stale dążył do 
wypracowania praktycznej definicji części składowych, którą będą się mogli posługiwać wszyscy dostawcy. 

KONTROLA TECHNOLOGII 

Transfer »technologii« kontrolowany jest zgodnie z wytycznymi i zgodnie z opisem w każdej sekcji załącznika. 
»Technologia« bezpośrednio związana z jakimkolwiek produktem w załączniku będzie podlegała analizie i kontroli w takim 
samym stopniu jak sam ten produkt, w zakresie możliwym w ramach prawodawstwa krajowego. 

Zgoda na wywóz jakiegokolwiek produktu określonego w załączniku upoważnia również do wywozu do tego samego 
użytkownika minimalnej »technologii« wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tego produktu. 

Uwaga: Kontrola transferu »technologii« nie ma zastosowania do informacji »będących własnością publiczną« lub 
związanych z »podstawowymi badaniami naukowymi«. 
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UWAGA OGÓLNA DO OPROGRAMOWANIA 

Transfer »oprogramowania« kontrolowany jest zgodnie z wytycznymi i zgodnie z opisem w załączniku. 

Uwaga:  Kontrola transferu »oprogramowania« nie ma zastosowania do następującego »oprogramowania«:  

1. Ogólnie dostępne poprzez: 

a.  Sprzedaż gotowych artykułów w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń; oraz 

b.  Fakt, że jest zaprojektowane do zainstalowania przez użytkownika bez dalszej, znaczącej pomocy ze 
strony dostawcy; 

lub  

2. »Będące własnością publiczną«. 

DEFINICJE 

»Dokładność« — 

Zazwyczaj określana w kategoriach niedokładności, zdefiniowana jako maksymalne odchylenie, dodatnie lub 
ujemne, danej wartości od uznanej wartości standardowej lub prawdziwej. 

»Odchylenie położenia kątowego« — 

Maksymalna różnica między położeniem kątowym a rzeczywistym, bardzo dokładnie zmierzonym położeniem 
kątowym po obróceniu stołu montażowego od jego położenia początkowego. 

»Podstawowe badania naukowe« — 

Prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego 
zjawiska oraz jego obserwowalnych efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania 
praktyczne. 

»Sterowanie kształtowe« — 

Co najmniej dwa ruchy »sterowane numerycznie«, wykonywane zgodnie z instrukcjami określającymi następne 
położenie oraz potrzebne do osiągnięcia tego położenia prędkości posuwów. Prędkości posuwów nie są jednakowe, 
dzięki czemu powstaje wymagany kształt. (Patrz: ISO/DIS 2806–1980). 

»Rozwój« — 

odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających »produkcję«, takich jak: 

—  projektowanie 

—  badania projektowe 

—  analiza projektowa 

—  koncepcje projektowania 

—  montaż i testowanie prototypów 

—  plany produkcji pilotowej 

—  dane projektowe 

—  proces przetwarzania danych projektowych w produkt 

—  projektowanie konfiguracji 

—  projektowanie montażu całościowego 

—  rozplanowanie 
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»Materiały włókniste lub włókienkowe« — 

oznacza ciągłe »włókna elementarne«, »przędze«, »rowingi«, »kable« lub »taśmy«. 

Uwaga: 

1.  »Włókno« lub »włókno elementarne« — oznacza najmniejszy inkrement włókna, zazwyczaj mający średnicę 
kilku mikrometrów (µm). 

2.  »Rowing« — oznacza wiązkę (zazwyczaj 12–120 szt.) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle »skrętek«. 

3.  »Skrętka« — oznacza wiązkę »włókien« (zazwyczaj ponad 200 szt.) uporządkowanych w przybliżeniu 
równolegle. 

4.  »Taśma« — oznacza materiał zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych »włókien«, »skrętek«, 
»rowingów«, »kabli« lub »przędz« itp., zazwyczaj impregnowany żywicą. 

5.  »Kabel« — oznacza wiązkę »włókien«, zazwyczaj uporządkowanych w przybliżeniu równolegle. 

6.  »Przędza« — oznacza wiązkę skręconych »skrętek«. 

»Włókno« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 

»Będące własnością publiczną« — 

»będące własnością publiczną« w odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza »technologię« lub »oprogra
mowanie« udostępnione bez ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania. (Ograniczenia wynikające z praw 
autorskich nie wykluczają uznania »technologii« lub »oprogramowania« za »będące własnością publiczną«.) 

»Liniowość« — 

(Zazwyczaj określana w kategoriach nieliniowości) oznacza maksymalne odchylenie parametru rzeczywistego 
(przeciętnej wartości górnego i dolnego odczytu na skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii prostej 
poprowadzonej w taki sposób, żeby maksymalne odchylenia zostały wyrównane i zminimalizowane. 

»Niepewność pomiarowa« — 

Parametr charakterystyczny określający, na poziomie ufności 95 %, w jakiej odległości od wartości prawidłowej leży 
zmienna pomiarowa. W jego skład wchodzą niedające się skorygować odchylenia systematyczne, niedający się 
skorygować luz oraz odchylenia losowe. 

»Mikroprogram« — 

Sekwencja elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu 
specjalnej dla niej instrukcji odwołania do rejestru instrukcji. 

»Włókno elementarne« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 

»Sterowanie numeryczne« — 

Automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urządzenie korzystające z danych numerycznych zazwyczaj 
wprowadzanych podczas realizacji operacji. (zob. ISO 2382) 

»Dokładność pozycjonowania« — 

obrabiarek »sterowanych numerycznie« zostanie określona i przedstawiona zgodnie z pozycją 1.B.2., w powiązaniu 
z poniższymi wymogami: 

(a)  Warunki badań (ISO 230/2 (1988) pkt 3):  

(1) W ciągu 12 godzin przed pomiarami i w trakcie pomiarów obrabiarka jak i przyrządy do pomiaru 
dokładności powinny być trzymane w tej samej temperaturze otoczenia. W okresie poprzedzającym pomiary 
należy stale przesuwać sanie obrabiarki w taki sam sposób, w jaki będą one przesuwane podczas pomiarów 
dokładności; 
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(2) Obrabiarka powinna być zaopatrzona we wszystkie kompensacje mechaniczne, elektroniczne lub 
programowe, z jakimi ma być wysłana na eksport;  

(3) Dokładność instrumentów pomiarowych powinna być co najmniej czterokrotnie wyższa od przewidywanej 
dokładności obrabiarki;  

(4) Zasilanie napędów sań powinno spełniać następujące warunki: 

(i)  Wahania napięcia sieciowego nie powinny być większe niż ± 10 % wartości nominalnej; 

(ii)  Wahania częstotliwości nie powinny być wyższe niż ± 2 Hz od wartości normalnej; 

(iii)  Nie dopuszcza się wyłączeń ani przerw w zasilaniu. 

(b)  Program badań (pkt 4):  

(1) Szybkość posuwu (szybkość sań) podczas pomiarów powinna być największą szybkością przesuwu 
poprzecznego; 

Uwaga: W przypadku obrabiarek do obróbki powierzchni o jakości optycznej szybkość posuwu powinna 
wynosić co najwyżej 50 mm na minutę;  

(2) Pomiary powinny być wykonywane przyrostowo od jednego położenia granicznego przesuwu osi do 
drugiego, bez powracania w każdym ruchu do położenia wyjściowego przed przesunięciem do położenia 
docelowego;  

(3) Podczas pomiarów jednej osi, pozostałe osie, które nie są przedmiotem pomiarów, powinny być ustawione 
w środku zakresu swojego ruchu. 

(c)  Sposób podawania wyników pomiarów (pkt 2): 

Należy podać następujące wyniki pomiarów:  

(1) »dokładność pozycjonowania« (A) oraz  

(2) średni błąd zwrotny (B). 

»Produkcja« — 

oznacza wszystkie fazy produkcji, takie jak: 

—  prace konstrukcyjne 

—  technologia produkcji 

—  wytwarzanie 

—  scalanie 

—  montaż (składanie) 

—  kontrola 

—  testowanie 

—  zapewnienie jakości 

»Program« — 

Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, mająca postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną 
przez komputer elektroniczny. 

»Rozdzielczość« — 

Najmniejsza działka urządzenia pomiarowego; w przyrządach cyfrowych jest to najmniej znaczący bit. (zob. ANSI 
B-89-1.12) 

»Rowing« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 
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»Oprogramowanie« — 

Zbiór jednego lub więcej »programów« lub »mikroprogramów«, umieszczony na dowolnym materialnym nośniku. 

»Skrętka« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 

»Taśma« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 

»Pomoc techniczna« — 

»Pomoc techniczna« może przybierać takie formy jak instruktaż, umiejętności, szkolenie, wiedza praktyczna, usługi 
konsultacyjne. 

Uwaga: »pomoc techniczna« może obejmować transfer »danych technicznych«. 

»Dane technologiczne« — 

»Dane technologiczne« mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzorów, projektów technicznych 
i opisów, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, 
takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu. 

»Technologia« — 

oznacza konkretne informacje niezbędne do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« dowolnego produktu 
umieszczonego na liście. Informacje te mają formę »danych technicznych« lub »pomocy technicznej«. 

»Kabel« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«. 

»Użytkowanie« — 

Praca, instalowanie (łącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i odnawianie. 

»Przędza« — 

Zob. »Materiały włókniste lub włókienkowe«.   

18.10.2015 L 274/53 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK SPIS TREŚCI 

1. SPRZĘT PRZEMYSŁOWY  

1.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

1.A.1. Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości 1 – 1   

1.A.2. Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich 1 – 1   

1.A.3. »Roboty«, »manipulatory« i jednostki sterujące 1 – 1   

1.A.4. Zdalnie sterowane manipulatory 1 – 3  

1.B. WYPOSAŻENIE DO TESTOWANIA I PRODUKCJI   

1.B.1. Maszyny do tłoczenia kształtowego i wyoblania, zdolne do realizacji funkcji tłoczenia 
kształtowego, oraz trzpienie 1 – 3   

1.B.2. Obrabiarki 1 – 4   

1.B.3. Urządzenia, instrumenty lub systemy do kontroli wymiarowej 1 – 6   

1.B.4. Piece indukcyjne z regulowaną atmosferą i instalacje do ich zasilania 1 – 7   

1.B.5. Prasy izostatyczne i powiązane z nimi urządzenia 1 – 8   

1.B.6. Systemy do badań wibracyjnych, urządzenia i części składowe 1 – 8   

1.B.7. Próżniowe oraz posiadające inną regulowaną atmosferę, roztapiające i odlewnicze piece 
metalurgiczne, oraz sprzęt z nimi związany 1 – 8  

1.C. MATERIAŁY 1 – 9  

1.D. OPROGRAMOWANIE 1 – 9   

1.D.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« 
sprzętu 1 – 9   

1.D.2. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju«, »produk
cji« lub »użytkowania« sprzętu 1 – 9   

1.D.3. »Oprogramowanie« dla dowolnych zestawów urządzeń lub systemów elektronicznych po
zwalające działać tym urządzeniom lub systemom jako jednostki »sterowania numerycz
nego« obrabiarek 1 – 9  

1.E. TECHNOLOGIA   

1.E.1. »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub 
»użytkowania« sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« 1 –9 

2. MATERIAŁY  

2.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

2.A.1. Tygle, wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce 2 – 1   

2.A.2. Katalizatory platynowe 2 – 1   

2.A.3. Elementy kompozytowe w postaci rur 2 – 2  

2.B. SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY   

2.B.1. Obiekty lub zakłady obróbki trytu i wyposażenie do nich 2 – 2   

2.B.2. Obiekty lub zakłady rozdzielania izotopów litu oraz układy i wyposażenie do nich 2 – 2  

2.C. MATERIAŁY   

2.C.1. Aluminium 2 – 2   

2.C.2. Beryl 2 – 3 
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2.C.3. Bizmut 2 – 3   

2.C.4. Bor 2 – 3   

2.C.5. Wapń 2 – 3   

2.C.6. Trifulorek chloru 2 – 3   

2.C.7. Materiały włókniste lub włókienkowe oraz prepregi 2 – 3   

2.C.8. Hafn 2 – 4   

2.C.9. Lit 2 – 4   

2.C.10. Magnez 2 – 4   

2.C.11. Stal maraging 2 – 4   

2.C.12. Rad-226 2 – 4   

2.C.13. Tytan 2 – 5   

2.C.14. Wolfram 2 – 5   

2.C.15. Cyrkon 2 – 5   

2.C.16. Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny 2 – 5   

2.C.17. Tryt 2 – 6   

2.C.18. Hel-3 2 – 6   

2.C.19. Nuklidy promieniotwórcze 2 – 6   

2.C.20. Ren 2 – 6  

2.D. OPROGRAMOWANIE 2 – 6  

2.E. TECHNOLOGIA 2 – 6   

2.E.1. »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub 
»użytkowania« sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« 2 – 6 

3. WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI SKŁADOWE DO ROZDZIELANIA IZOTOPÓW URANU 

(inne niż produkty znajdujące się na liście progowej)  

3.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

3.A.1. Przemienniki częstotliwości lub generatory 3 – 1   

3.A.2. Lasery, wzmacniacze laserowe i oscylatory 3 – 1   

3.A.3. Zawory 3 – 3   

3.A.4. Nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne 3 – 3   

3.A.5. Zasilacze prądu stałego dużej mocy 3 – 4   

3.A.6. Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego 3 – 4   

3.A.7. Przetworniki ciśnienia 3 – 4   

3.A.8. Pompy próżniowe 3 – 4   

3.A.9. Sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz śrubowe pompy próżniowe 
o uszczelnieniu mieszkowym 3 – 5  

3.B. SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY   

3.B.1. Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru 3 – 5   

3.B.2. Sprzęt do wytwarzania, montażu oraz prostowania wirników, trzpienie i matryce do for
mowania mieszków 3 – 5 
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3.B.3. Ośrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania 3 – 6   

3.B.4. Maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie 3 – 6   

3.B.5. Elektromagnetyczne separatory izotopów 3 – 7   

3.B.6. Spektrometry masowe 3 – 7  

3.C. MATERIAŁY 3 – 8  

3.D. OPROGRAMOWANIE   

3.D.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« 
sprzętu 3 – 8   

3.D.2. »Oprogramowanie« lub klucze do szyfrowania/kody specjalnie zaprojektowane w celu po
prawy lub wykorzystania parametrów wyposażenia 3 – 8   

3.D.3. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania parame
trów wyposażenia 3 – 8  

3.E. TECHNOLOGIA   

3.E.1. »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub 
»użytkowania« sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« 3 – 8 

4. WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCJI CIĘŻKIEJ WODY 

(inne niż produkty znajdujące się na liście progowej)  

4.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

4.A.1. Wyspecjalizowane wkłady 4 – 1   

4.A.2. Pompy 4 – 1   

4.A.3. Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka 4 – 1  

4.B. WYPOSAŻENIE DO TESTOWANIA I PRODUKCJI   

4.B.1. Kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór oraz kontaktory wewnętrzne do 
nich 4 – 1   

4.B.2. Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru 4 – 2   

4.B.3. [Stosowanie zakończone – 14 czerwca 2013 r.] 4 – 2  

4.C. MATERIAŁY 4 – 2  

4.D. OPROGRAMOWANIE 4 – 2  

4.E. TECHNOLOGIA 4 – 2   

4.E.1. »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub 
»użytkowania« sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« 4 – 2 

5. SPRZĘT TESTUJĄCY I POMIAROWY DO CELÓW ROZWOJU JĄDROWYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH  

5.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

5.A.1. Lampy fotopowielaczowe 5 – 1  

5.B. SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY   

5.B.1. Generatory błyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akceleratory elek
tronów 5 – 1   

5.B.2. Wysokoprędkościowe systemy miotające 5 – 1   

5.B.3. Szybkie kamery i urządzenia obrazowe 5 – 1   

5.B.4. [Stosowanie zakończone – 14 czerwca 2013 r.] 5 – 2   

5.B.5. Specjalne oprzyrządowanie do doświadczeń hydrodynamicznych 5 – 2 
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5.B.6. Szybkie generatory impulsowe 5 – 3   

5.B.7. Pojemniki do materiałów wybuchowych 5 – 3  

5.C. MATERIAŁY 5 – 3  

5.D. OPROGRAMOWANIE 5 – 3  

5.E. TECHNOLOGIA 5 – 3 

6. CZĘŚCI SKŁADOWE JĄDROWYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH  

6.A. SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE   

6.A.1. Detonatory i wielopunktowe systemy inicjujące 6 – 1   

6.A.2. Instalacje zapłonowe i równoważne generatory impulsów wysokoprądowych 6 – 1   

6.A.3. Urządzenia przełączające 6 – 2   

6.A.4. Kondensatory impulsowe 6 – 2   

6.A.5. Generatory neutronów 6 – 3   

6.A.6. Linie paskowe 6 – 3  

6.B. SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 6 – 3  

6.C. MATERIAŁY   

6.C.1. Kruszące, wybuchowe substancje lub mieszaniny 6 – 3  

6.D. OPROGRAMOWANIE 6 – 4  

6.E. TECHNOLOGIA 6 – 4  
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1. SPRZĘT PRZEMYSŁOWY 

1.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

1.A.1.  Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), mające 
wszystkie z niżej wymienionych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy: 

a.  »obszar nieradioaktywny« powyżej 0,09 m2; 

b.  gęstość powyżej 3 g/cm3; oraz 

c.  Grubość 100 mm lub większa. 

Uwaga techniczna: Na użytek poz. 1.A.1.a. termin »obszar nieradioaktywny« oznacza pole widzenia okna wystawionego 
na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu. 

1.A.2.  Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, skonstruowane w taki 
sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu 
powyżej 5 × 104 Gy (Si) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych. 

Uwaga techniczna: Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę 
krzemową wystawioną na promieniowanie jonizujące. 

1.A.3.  »Roboty«, »manipulatory« i jednostki sterujące, takie jak: 

a.  »roboty« lub »manipulatory« posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:  

1. specjalnie zaprojektowane tak, aby spełniały krajowe normy bezpieczeństwa stosowane przy obchodzeniu 
się z kruszącymi materiałami wybuchowymi (np. spełniające warunki ujęte w przepisach elektrycznych, 
stosowanych wobec kruszących materiałów wybuchowych); lub 

2. specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem w celu przeciwsta
wienia się dawce promieniowania wynoszącej 5 × 104 Gy (Si) bez pogorszenia parametrów działania. 

Uwaga techniczna: Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę 
krzemową wystawioną na promieniowanie jonizujące. 

b.  jednostki sterujące, specjalnie zaprojektowane do »robotów« lub »manipulatorów« wyszczególnionych 
w pozycji 1.A.3.a. 

Uwaga: Pozycja 1.A.3. nie obejmuje kontrolą »robotów« specjalnie zaprojektowanych do zastosowań spoza 
dziedziny jądrowej, takich jak komory lakiernicze do celów motoryzacyjnych. 

Uwagi techniczne:  1.  »Roboty« 

W pozycji 1.A.3. »robot« oznacza mechanizm manipulacyjny poruszający się po ścieżce ciągłej lub 
od punktu do punktu, mogący korzystać z »czujników« i posiadający wszystkie następujące cechy: 

a)  jest wielofunkcyjny; 

b)  ma możliwość ustawiania w odpowiednim położeniu lub orientowania przestrzennego 
materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchów 
w przestrzeni trójwymiarowej; 

c)  jest wyposażony w trzy lub większą liczbę mechanizmów wspomagających, m.in. silników 
krokowych, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym; oraz 

d)  ma »możliwość programowania przez użytkownika« metodą uczenia/odtwarzania lub za 
pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicznym, 
tj. bez ingerencji mechanicznej. 
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Uwaga 1: 

W powyższej definicji »czujniki« oznaczają detektory zjawisk fizycznych, dające sygnał wyjściowy, 
na podstawie którego (po przekształceniu w sygnał zrozumiały dla jednostki sterowania) można 
stworzyć »programy« lub zmodyfikować zaprogramowane instrukcje lub numeryczne dane 
»programowe«. Obejmuje to »czujniki« z systemem wizyjnym, obrazowaniem podczerwonym, 
obrazowaniem akustycznym, systemem dotykowym, inercyjnym systemem pomiaru położenia, 
optycznym lub akustycznym pomiarem odległości lub funkcjami pomiaru siły lub momentu 
obrotowego. 

Uwaga 2: 

W powyższej definicji »możliwość programowania przez użytkownika« oznacza możliwość 
wprowadzania, modyfikacji lub wymiany »programów« przez użytkownika na innej drodze niż 
poprzez: 

a)  fizyczną modyfikację okablowania lub połączeń; lub 

b)  stawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów. 

Uwaga 3: 

Niniejsza definicja nie obejmuje kontrolą następujących urządzeń: 

a)  mechanizmów poruszanych wyłącznie ręcznie lub zdalnie przez operatora; 

b) mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautoma
tyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. »Program« 
jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. 
Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów nie są zmienne ani zmienialne za pomocą 
środków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych; 

c) mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautoma
tyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. »Program« 
jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych, choć nastawnych, ograniczników, np. 
sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów są zmienne w ramach 
ustalonego schematu »programowego«. Zmian lub modyfikacji schematu »programowego« (np. 
zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych dokonuje się 
wyłącznie na drodze działań mechanicznych; 

d)  mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchów, będących 
urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. 
»Program« jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wyłącznie za pomocą sygnału 
binarnego z elektrycznych urządzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub 
nastawnych ograniczników; 

e)  żurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorów działające w kartezjańskim 
układzie współrzędnych, produkowanych jako integralne części pionowych zespołów do silosów, 
i służące do uzyskiwania dostępu do zawartości tych silosów w celu składowania lub 
wyjmowania. 

2.  »Manipulatory« 

W pozycji 1.A.3. »manipulatory« obejmują uchwyty, »aktywne jednostki oprzyrządowania« lub 
wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na płycie podstawowej na końcu ramienia manipula
cyjnego »robota«. 

Uwaga: 

W powyższej definicji »aktywne jednostki oprzyrządowania« to urządzenia do przyłożenia mocy 
napędowej, energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego. 

1.A.4.  Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas 
rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach gorących, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: 

a.  możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych 
przez ścianę), lub 

b.  możliwość zmostkowania ponad szczytem ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej(dla operacji 
wykonywanych ponad ścianą). 
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Uwaga techniczna: Zdalnie sterowane manipulatory przekształcają działanie człowieka operatora na ramię robocze 
i uchwyt końcowy. Mogą występować manipulatory typu »master/slave« lub sterowane drążkiem lub 
przyciskami. 

1.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

1.B.1.  Maszyny do tłoczenia kształtowego i wyoblania, zdolne do realizacji funkcji tłoczenia kształtowego, oraz 
trzpienie, takie jak: 

a.  maszyny posiadające obie poniższe cechy:  

1. trzy lub więcej wałki (aktywne lub prowadzące); oraz  

2. mogące być wyposażone, stosownie do specyfikacji technicznej producenta, w zespoły »sterowania 
numerycznego« lub komputerowego; 

b.  trzpienie do formowania wirników zaprojektowane do formowania wirników cylindrycznych o średnicy 
wewnętrznej pomiędzy 75 mm a 400 mm. 

Uwaga: Pozycja 1.B.1.a. obejmuje maszyny posiadające tylko pojedynczy wałek przeznaczony do odkształcania 
metalu oraz dwa pomocnicze wałki podtrzymujące trzpień, ale nieuczestniczące bezpośrednio 
w procesie odkształcania. 

1.B.2.  Obrabiarki wymienione poniżej oraz wszelkie ich zestawy do skrawania lub cięcia metali, materiałów 
ceramicznych lub kompozytowych, które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być 
wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego »sterowania kształtowego« w dwóch lub więcej 
osiach: 

Uwaga: W odniesieniu do zespołów »sterowania numerycznego« sterowanych przez związane z nimi »oprogra
mowanie«, zob. pozycja 1.D.3. 

a.  tokarki mające »dokładność pozycjonowania«, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych kompensacji, przy 
ogólnej dokładności pozycjonowania równej 6 μm lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) 
wzdłuż dowolnej osi liniowej w odniesieniu do maszyn posiadających możliwość obrabiania części 
o średnicy większej niż 35 mm; 

Uwaga: Pozycja 1.B.2.a. nie obejmuje kontrolą obrabiarek prętów (Swissturn), ograniczonych do obrabiania 
tylko prętów podawanych, jeśli maksymalna średnica pręta jest równa lub mniejsza niż 42 mm 
i w których nie istnieje możliwość mocowania uchwytami. Maszyny mogą być zdolne do wiercenia 
i/lub frezowania części o średnicy mniejszej niż 42 mm; 

b.  frezarki posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:  

1. »dokładność pozycjonowania«, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych kompensacji, przy ogólnej 
dokładności pozycjonowania równej 6 μm lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) wzdłuż 
dowolnej osi liniowej;  

2. dwie konturowe osie obrotu lub więcej; lub  

3. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu »sterowania kształtowego«; 

Uwaga:  Pozycja 1.B.2.b. nie obejmuje kontrolą frezarek posiadających obie niżej wymienione cechy:  

1. robocza długość osi x większa niż 2 m; oraz  

2. ogólna »dokładność pozycjonowania« wzdłuż osi x większa (gorsza) niż 30 μm zgodnie z ISO 
230/2 (1988); 

c.  szlifierki posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:  

1. »dokładność pozycjonowania«, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych kompensacji, przy ogólnej 
dokładności pozycjonowania równej 4 μm lub mniejszej (lepszej), zgodnie z ISO 230/2 (1988) wzdłuż 
dowolnej osi liniowej;  

2. dwie lub więcej konturowe osie obrotu; lub  

3. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu »sterowania kształtowego«; 
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Uwaga:  Pozycja1.B.2.c. nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:  

1. szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania na okrągło, 
posiadających wszystkie niżej wymienione cechy: 

a.  ograniczenie do maksymalnych wymiarów przedmiotu obrabianego do 150 mm średnicy 
zewnętrznej lub długości; oraz 

b.  osie ograniczone do x, z i c;  

2. szlifierek współrzędnościowych nieposiadających osi z lub osi w przy ogólnej dokładności 
pozycjonowania mniejszej (lepszej) niż 4 mikrony. Dokładność pozycjonowania jest zgodna 
z ISO 230/2 (1988). 

d.  niedrutowe obrabiarki elektroiskrowe (EDM) posiadające dwie lub więcej osi obrotowych, które można 
jednocześnie koordynować w celu »sterowania kształtowego«. 

Uwagi:  1.  Jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do indywidualnych testów dla każdego modelu 
obrabiarki można stosować poziomy gwarantowanej »dokładności pozycjonowania« określone 
przy pomiarach wykonanych stosownie do normy ISO 230/2 (1988) lub jej odpowiedników 
krajowych. 

Poziom gwarantowanej »dokładności pozycjonowania« należy określić w następujący sposób: 

a.  wybrać pięć egzemplarzy modelu maszyny, który ma być oceniany; 

b.  zmierzyć liniowe dokładności osi zgodnie z ISO 230/2; 

c.  Określić wartość dokładności (A) dla każdej osi każdej maszyny. Metoda określania wartości 
dokładności opisana jest w normie ISO 230/2 (1988); 

d.  określić średnie wartości dokładności dla każdej osi. Taka średnia wartość staje się 
gwarantowaną »dokładnością pozycjonowania« każdej osi dla modelu (Âx, Ây…); 

e. ponieważ pozycja 1.B.2 odnosi się do każdej osi liniowej, wartości »dokładności pozycjo
nowania« będzie tyle, ile jest osi liniowych; 

f.  jeżeli któraś z osi modelu maszyny nieobjętego kontrolą przez pozycje 1.B.2.a., 1.B.2.b. lub 
1.B.2.c. posiada gwarantowaną »dokładność pozycjonowania« równą 6 µm lub lepszą 
(mniejszą) w odniesieniu do szlifierek i równą 6 µm lub lepszą (mniejszą) w odniesieniu do 
tokarek i frezarek, przy czym obie te wartości zgodnie z normą ISO 230/2 (1988),od 
producenta powinno się wymagać potwierdzania poziomu dokładności raz na osiemnaście 
miesięcy. 

2.  Pozycja 1.B.2. nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do 
wytwarzania dowolnych z następujących części: 

a.  kół zębatych; 

b.  wałów korbowych i rozrządczych; 

c.  narzędzi lub noży; 

d.  ślimaków do wytłaczarek. 

Uwagi techniczne:  1.  Nazewnictwo osi powinno być zgodne z Międzynarodową Normą ISO 841, »Maszyny sterowane 
numerycznie – Nazewnictwo osi i ruchów«. 

2.  Pomocnicze, równoległe osie konturowe (np. oś »w« w wiertarkach poziomych lub pomocnicza oś 
obrotowa, której linia centralna biegnie równolegle do głównej osi obrotu) nie są zaliczane do 
całkowitej liczby osi kształtowych. 

3.  Osie obrotowe niekoniecznie muszą obracać się o 360°. Oś obrotowa może być napędzana za 
pomocą urządzenia liniowego (np. śruby lub mechanizmu zębatkowego). 
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4.  Do celów pozycji 1.B.2. za liczbę osi, które mogą być koordynowane jednocześnie w celu 
»sterowania kształtowego«, uznaje się liczbę osi, wzdłuż których lub dookoła których w trakcie 
obrabiania przedmiotu wykonywane są jednoczesne i wzajemnie powiązane ruchy pomiędzy 
obrabianym przedmiotem a narzędziem. Nie obejmuje to żadnych dodatkowych osi, wzdłuż lub 
dookoła których wykonywane są inne ruchy względne maszyny, takich jak: 

a.  systemy obciągania ściernic w szlifierkach; 

b.  równoległe osie obrotowe przeznaczone do mocowania oddzielnych przedmiotów obrabianych; 

c.  współliniowe osie obrotowe przeznaczone do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez 
zamocowanie go w uchwytach z oddzielnych końców. 

5.  Obrabiarki mogące wykonywać co najmniej dwie z trzech funkcji obejmujących: toczenie, 
frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka z możliwością frezowania), podlegają ocenie na podstawie 
kryteriów dotyczących każdej stosownej pozycji: 1.B.2.a., 1.B.2.b. i 1.B.2.c. 

6.  Pozycje 1.B.2.b.3 and 1.B.2.c.3 obejmują maszyny mające równoległą liniową strukturę 
kinematyczną (np. heksapody) wyposażone w co najmniej 5 osi, z których żadna nie jest osią 
obrotową. 

1.B.3.  Urządzenia, instrumenty lub systemy do kontroli wymiarowej, takie jak: 

a.  sterowane komputerowo lub sterowane numerycznie urządzenia do pomiaru współrzędnych posiadające 
którąkolwiek z niżej wymienionych cech:  

1. mające tylko dwie osie i dające maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości wzdłuż jakiejkolwiek 
osi (w układzie jednowymiarowym), oznaczony jako kombinacja E0x MPE, E0y MPE lub E0z MPE, równy 
lub mniejszy (lepszy) niż (1,25 + L/1 000) μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm) w dowolnym 
punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na całej długości osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009); lub  

2. mające trzy lub więcej osi i dające maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości (E0,MPE) wzdłuż 
trzech osi (tj. objętościowy) równy lub mniejszy (lepszy) niż (1,7 + L/800) μm (gdzie L jest długością 
mierzoną w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na całej długości osi), zgodnie 
z ISO 10360-2(2009). 

Uwaga techniczna: Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości (E0,MPE) najdokładniejszej konfiguracji 
urządzenia do pomiaru współrzędnych określonej zgodnie z ISO 10360-2(2009) przez 
producenta (np. najlepsze: czujnik, długość ramienia, parametry ruchu, warunki środowiskowe) 
przy wszystkich dostępnych kompensacjach porównuje się do progu 1,7 + L/800 μm. 

b.  Przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego, takie jak:  

1. bezstykowe systemy pomiarowe o »rozdzielczości« równej lub lepszej (mniejszej) niż 0,2 μm w zakresie 
pomiarowym do 0,2 mm;  

2. systemy transformatorowych różnicowych czujników położenia liniowego (LVDT) posiadające wszystkie 
niżej wymienione cechy: 

a.   1. mające »liniowość« równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1 %, mierzoną od 0 do pełnego zakresu 
roboczego dla LVDT o pełnym zakresie roboczym do 5 mm; lub  

2. »liniowość« równą lub mniejszą (lepszą) niż 0,1 %, mierzoną od 0 do 5 mm dla LVDT o pełnym 
zakresie roboczym większym niż 5 mm; oraz 

b.  dryft równy lub lepszy (mniejszy) niż 0,1 % na dzień w standardowej temperaturze pomieszczenia 
pomiarowego ± 1 K;  

3. systemy pomiarowe posiadające obie niżej wymienione cechy: 

a.  zawierające laser; oraz 
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b.  utrzymujące, co najmniej przez 12 godzin z dokładnością ± 1 K, przy temperaturze wzorcowej i przy 
ciśnieniu wzorcowym:  

1. »rozdzielczość« w pełnym zakresie wynoszącą 0,1 μm lub lepszą; oraz  

2. przy »niepewności pomiarowej« równej lub lepszej (mniejszej) niż (0,2 + L/2 000) μm (L jest 
mierzoną długością określoną w mm). 

Uwaga: Pozycja 1.B.3.b.3. nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych nieposia
dających zamkniętej lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, zawierających laser do pomiaru 
błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarowej lub podobnych urządzeń. 

Uwaga techniczna: W pozycji 1.B.3.b. »odchylenie liniowe« oznacza zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem 
mierzonym; 

c.  przyrządy do pomiaru przesunięć kątowych o »odchyleniu położenia kątowego« równym lub lepszym 
(mniejszym) niż 0,00025°; 

Uwaga: Pozycja 1.B.3.c. nie obejmuje kontrolą przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, 
wykorzystujących światło kolimowane (np. światło lasera), w celu wykrycia odchylenia kątowego 
zwierciadła. 

d.  systemy do jednoczesnej liniowo-kątowej kontroli półpowłok, posiadające obie z niżej wymienionych cech:  

1. »niepewność pomiarową«, wzdłuż dowolnej osi liniowej, równą lub lepszą (mniejszą) niż 3,5 μm na 
5 mm; oraz  

2. »odchylenie położenia kątowego« równe lub mniejsze niż 0,02°. 

Uwagi:  1.  Pozycja 1.B.3 obejmuje obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, jeżeli 
spełniają lub przewyższają kryteria określone dla funkcji maszyny pomiarowej. 

2.  Maszyny opisane w pozycji 1.B.3. podlegają kontroli, jeżeli jej zakres pracy przekracza w jakikolwiek 
sposób próg objęcia kontrolą. 

Uwaga techniczna: Wszystkie parametry wartości pomiarowych w niniejszej pozycji reprezentują wartości plus/minus, tj. 
pasmo niepełne. 

1.B.4.  Piece indukcyjne z regulowaną atmosferą (próżniowe lub z gazem obojętnym) i instalacje do ich zasilania, takie 
jak: 

a.  piece posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. mające zdolność do pracy w temperaturach powyżej 1 123 K (850 °C);  

2. wyposażone w cewki indukcyjne o średnicy 600 mm lub mniejszej; oraz  

3. zaprojektowane do poboru mocy wynoszącego 5 kW lub więcej. 

Uwaga: Pozycja 1.B.4.a. nie obejmuje kontrolą pieców przeznaczonych do przetwarzania płytek półprze
wodnikowych. 

b.  Instalacje zasilające, o wydajności znamionowej 5 kW lub większej, specjalnie zaprojektowane do pieców 
wyszczególnionych w pozycji 1.B.4.a. 

1.B.5.  »Prasy izostatyczne« i powiązane z nimi urządzenia, takie jak: 

a.  »prasy izostatyczne« posiadające obie niżej wymienione cechy:  

1. zdolność do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego równego 69 MPa lub większego; oraz  

2. wnękę komorową o średnicy wewnętrznej przekraczającej 152 mm; 

b.  matryce, formy i zespoły sterujące specjalnie zaprojektowane do »pras izostatycznych« wyszczególnionych 
w pozycji 1.B.5.a. 
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Uwagi techniczne:  1.  W pozycji 1.B.5. »prasy izostatyczne« oznaczają urządzenia umożliwiające ciśnieniowanie 
zamkniętych komór za pomocą różnych czynników roboczych (gazu, cieczy, cząstek stałych itp.) 
w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach równych ciśnień na obrabiany element 
lub materiał. 

2.  W pozycji 1.B.5. wewnętrzny wymiar komory oznacza wymiar, w którym osiąga się zarówno 
temperaturę roboczą, jak i ciśnienie robocze, a termin ten nie obejmuje osprzętu. Wymiar ten 
będzie mniejszą ze średnic wewnętrznych komory ciśnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, 
w zależności od tego, która z tych komór jest umieszczona wewnątrz drugiej. 

1.B.6.  Systemy do badań wibracyjnych, urządzenia i części składowe, takie jak: 

a.  Systemy do badań wibracji elektrodynamicznych posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe;  

2. zdolne do osiągnięcia przyspieszenia o wartości równej lub większej niż 10 g RMS między 20 Hz 
a 2 000 Hz, i przekazującymi siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na »nagim stole«; oraz  

3. zdolne do przekazywania sił równych lub większych niż 50 kN, mierzonych na »nagim stole«; 

b.  sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym »oprogramowaniem« do badań 
wibracyjnych, cechujące się pasmem sterowania w czasie rzeczywistym powyżej 5 kHz oraz zaprojektowane 
do użytku w systemach do badań wibracyjnych, wyszczególnionych w pozycji 1.B.6.a.; 

c.  mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, 
zdolne do przekazywania siły równej lub większej 50 kN, mierzonej na »nagim stole«, nadające się do 
wykorzystania w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w pozycji 1.B.6.a.; 

d.  konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia 
wielu wstrząsarek w kompletny system wstrząsarek umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN 
lub większej, mierzonej na »nagim stole«, i nadające się do wykorzystania w systemach do badań 
wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 1.B.6.a. 

Uwaga techniczna: W pozycji 1.B.6. pojęcie »nagi stół« oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów 
mocujących. 

1.B.7.  Próżniowe oraz posiadające inną regulowaną atmosferę, roztapiające i odlewnicze piece metalurgiczne, oraz 
sprzęt z nimi związany, takie jak: 

a.  piece łukowe do przetapiania i odlewania posiadające obie niżej wymienione cechy:  

1. wydajność elektrody topliwej pomiędzy 1 000 cm3 a 20 000 cm3, oraz  

2. zdolność do pracy w temperaturach topienia powyżej 1 973 K (1 700 °C); 

b.  piece do topienia wiązką elektronów oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia posiadające obie niżej 
wymienione cechy:  

1. Moc 50 kW lub większą; oraz  

2. zdolność do pracy w temperaturach topienia powyżej 1 473 K (1 200 °C); 

c. komputerowe systemy do sterowania i śledzenia przebiegu procesów specjalnie skonfigurowane do jakich
kolwiek pieców wyszczególnionych w pozycjach 1.B.7.a. lub 1.B.7.b. 

1.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

1.D.  OPROGRAMOWANIE 

1.D.1  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wyszczególnionego 
w pozycjach 1.A.3.,1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. lub 1.B.7. 

Uwaga: »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do systemów wyszczególnionych 
w pozycji 1.B.3.d. obejmuje »oprogramowanie« służące do jednoczesnych pomiarów grubości ścian 
i konturu. 
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1.D.2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu wyszczególnionego w pozycji 1.B.2. 

Uwaga: Pozycja 1.D.2. nie obejmuje kontrolą »oprogramowania« do programowania części służącego do 
generowania kodów »sterowania numerycznego«, ale nieumożliwiającego bezpośredniego użytkowania 
urządzeń do obróbki różnych części. 

1.D.3.  »Oprogramowanie« dla dowolnych zestawów urządzeń lub systemów elektronicznych pozwalające działać tym 
urządzeniom lub systemom jako jednostki »sterowania numerycznego« obrabiarek, umożliwiające jednoczesne 
sterowanie więcej niż pięcioma osiami interpolacyjnymi, które mogą być koordynowane jednocześnie w celu 
»sterowania kształtowego«. 

Uwagi:  1.  »Oprogramowanie« jest objęte kontrolą niezależnie od tego, czy jest wywożone oddzielnie czy też 
rezyduje w jednostce »sterowania numerycznego« lub w dowolnym elektronicznym urządzeniu lub 
systemie. 

2. Pozycja 1.D.3. nie obejmuje kontrolą »oprogramowania« specjalnie zaprojektowanego lub zmodyfi
kowanego przez producentów jednostek sterowania numerycznego lub obrabiarek do sterowania 
obrabiarkami, które nie są wyszczególnione w pozycji 1.B.2. 

1.E.  TECHNOLOGIA 

1.E.1.  »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkowania« lub »użytkowania« 
wyposażenia, materiałów lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 1.A. do 1.D. 

2. MATERIAŁY 

2.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I SKŁADNIKI 

2.A.1.  Następujące tygle, wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce: 

a.  Tygle posiadające obie następujące cechy:  

1. Objętość między 150 cm3 (150 ml) a 8 000 cm3 (8 l (litrów)); oraz  

2. Są wykonane z jednego z następujących materiałów lub ich kombinacji, o ogólnym poziomie wagowym 
domieszek 2 % lub mniejszym, lub są nimi powlekane: 

a.  Fluorek wapnia (CaF2); 

b.  Cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO3); 

c.  Siarczek ceru (Ce2S3); 

d.  Tlenek erbu (erbia) (Er2O3); 

e.  Tlenek hafnu (hafnia) (HfO2); 

f.  tlenek magnezu (MgO); 

g.  azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (około 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W); 

h.  Tlenek itru (itria) (Y2O3); lub 

i.  tlenek cyrkonu (cyrkonia) (ZrO2); 

b.  Tygle posiadające obie następujące cechy:  

1. Objętość między 50 cm3 (50 ml) a 2 000 cm3 (2 l (litry)); oraz  

2. Są wykonane z tantalu o czystości wagowej tantalu 99,9 % lub większej lub są nim pokryte; 

c.  Tygle posiadające wszystkie następujące cechy:  

1. Objętość między 50 cm3 (50 ml) a 2 000 cm3 (2 l (litry)); 
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2. Są wykonane z tantalu o czystości wagowej tantalu 98 % lub większej lub są nim pokryte; oraz  

3. Są powlekane węglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub jakąkolwiek ich kombinacją. 

2.A.2  Katalizatory platynowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wspomagania reakcji wymiany 
izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji 
ciężkiej wody. 

2.A.3.  Elementy kompozytowe w postaci rur, posiadające obie następujące cechy: 

a.  średnicę wewnętrzną od 75 mm do 400 mm; oraz 

b.  są wykonane z jednego z »materiałów włóknistych lub włókienkowych« określonych w pozycji 2.C.7.a. lub 
z materiałów węglowych określonych w pozycji 2.C.7.c. 

2.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

2.B.1.  Następujące obiekty lub zakłady obróbki trytu i wyposażenie do nich: 

a.  obiekty lub zakłady produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania trytu lub manipulowania trytem; 

b.  następujący sprzęt dla obiektów lub zakładów obróbki trytu:  

1. Urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (– 250°C) lub 
poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła wyższej niż 150 W;  

2. Układy do przechowywania lub oczyszczania izotopów wodoru wykorzystujące wodorki metali jako 
środki do magazynowania lub oczyszczania. 

2.B.2.  Następujące obiekty lub zakłady rozdzielania izotopów litu oraz układy i wyposażenie do nich: 

Uwaga: Niektóre rodzaje wyposażenia i niektóre części składowe do rozdzielania izotopów litu przeznaczone 
do procesu rozdzielania plazmowegosą również bezpośrednio stosowane do rozdzielania izotopów 
uranu i są objęte kontrolą na podstawie INFCIRC/254 część 1 (ze zmianami). 

a.  Obiekty lub zakłady rozdzielania izotopów litu; 

b.  następujące wyposażenie do rozdzielania izotopów litu w oparciu o proces amalgamacji litu i rtęci:  

1. kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane do amalgamatów 
litu;  

2. pompy do pompowania amalgamatu rtęciowego lub amalgamatu litowego;  

3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litowego;  

4. aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu; 

c.  układy wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do rozdzielania izotopów litu oraz specjalnie do nich 
zaprojektowane części składowe; 

d.  układy wymiany chemicznej (wykorzystujące etery koronowe, kryptandy lub etery lariatowe) specjalnie 
zaprojektowane do rozdzielania izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

2.C.  MATERIAŁY 

2.C.1.  stopy glinu posiadające obie następujące cechy: 

a.  »zdolne do« osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 460 MPa w temperaturze 293 K 
(20 °C); oraz 

b.  posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej 
powyżej 75 mm. 

Uwaga techniczna: W pozycji 2.C.1. wyrażenie »zdolne do« obejmuje stopy glinu przed obróbką cieplną lub po obróbce 
cieplnej. 
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2.C.2.  Beryl metaliczny, stopy zawierające wagowo więcej niż 50 % berylu, związki berylu, wyroby oraz złom lub 
odpady powstałe z wyżej wymienionych. 

Uwaga:  Pozycja 2.C.2. nie obejmuje kontrolą: 

a.  metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urządzeń wiertniczych; 

b.  profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub półprzetworzonej, specjalnie zaprojektowanych do 
części składowych zespołów elektronicznych lub jako podłoża do obwodów elektronicznych; 

c.  berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragdów lub akwamarynów. 

2.C.3.  Bizmut posiadający obie następujące cechy: 

a.  czystość wagowa większa niż lub równa 99,99 %; oraz 

b.  zawartość wagowa srebra poniżej 10 części na milion. 

2.C.4.  Następujący bor wzbogacony izotopem bor-10 (10B) w stopniu większym niż jego naturalna liczebność 
izotopowa: bor pierwiastkowy, związki i mieszaniny zawierające bor, wyroby oraz złom lub odpady powstałe 
z wyżej wymienionych. 

Uwaga: W pozycji 2.C.4. mieszaniny zawierające bor obejmują materiały obciążone borem. 

Uwaga techniczna: Naturalna liczebność izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (atomowo 20 %). 

2.C.5.  Wapń posiadający obie następujące cechy: 

a.  zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami innymi niż magnez poniżej 1 000 części na milion; oraz 

b.  zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion. 

2.C.6.  trifluorek chloru (ClF3). 

2.C.7.  Następujące »materiały włókniste lub włókienkowe« oraz prepregi: 

a.  węglowe lub aramidowe »materiały włókniste lub włókienkowe« posiadające jedną z następujących cech:  

1. »moduł właściwy« większy lub równy 12,7 × 106 m; albo  

2. »wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa lub równa 23,5 × 104 m; 

Uwaga: Pozycja 2.C.7. nie obejmuje kontrolą aramidowych »materiałów włóknistych lub włókienkowych«, 
zawierających wagowo 0,25 % lub więcej dowolnego modyfikatora powierzchni włókien opartego 
na estrach. 

b.  szklane »materiały włókniste lub włókienkowe« posiadające obie następujące cechy:  

1. »moduł właściwy« większy lub równy 3,18 × 106 m; oraz  

2. »wytrzymałość właściwa na rozciąganie« większa lub równa 7,62 × 104 m; 

c.  termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe »przędze«, »rowingi«, »kable« lub »taśmy« o szerokości 
nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych »materiałów włóknistych lub 
włókienkowych« wyszczególnionych w pozycji 2.C.7.a. lub 2.C.7.b. 

Uwaga techniczna: Matryce kompozytów tworzy żywica. 

Uwagi techniczne:  1.  W pozycji 2.C.7. »Moduł właściwy« oznacza moduł Younga w N/ m2 podzielony przez ciężar 
właściwy w N/m3, mierzony w temperaturze 296 ± 2 K (23 ± 2°C) i przy wilgotności względnej 
50 ± 5 %. 

2.  W pozycji 2.C.7. »Wytrzymałość właściwa na rozciąganie« oznacza wytrzymałość na rozciąganie 
w N/m2 podzieloną przez ciężar właściwy w N/m3, mierzoną w temperaturze 296 ± 2 K 
(23 ± 2 °C) i przy wilgotności względnej 50 ± 5 %. 
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2.C.8.  Hafn metaliczny, stopy oraz związki hafnu zawierające wagowo więcej niż 60 % hafnu, wyroby oraz złom lub 
odpady powstałe z wyżej wymienionych. 

2.C.9.  Następujący lit wzbogacony izotopem lit-6 (6Li) w stopniu większym niż jego naturalna liczebność izotopowa 
oraz produkty lub urządzenia zawierające wzbogacony lit: lit pierwiastkowy, stopy, związki i mieszaniny 
zawierające lit, wyroby oraz złom lub odpady powstałe z wyżej wymienionych. 

Uwaga: Pozycja 2.C.9. nie obejmuje kontrolą dozymetrów termoluminescencyjnych. 

Uwaga techniczna: Naturalna liczebność izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %). 

2.C.10.  Magnez posiadający obie następujące cechy: 

a.  zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami innymi niż wapń poniżej 200 części na milion; oraz 

b.  zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion. 

2.C.11.  stal maraging »zdolna do« osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 1 950 MPa lub większej 
w temperaturze 293 K (20°C). 

Uwaga: Pozycja 2.C.11. nie obejmuje kontrolą form, w których wszystkie wymiary liniowe są mniejsze niż lub 
równe 75 mm. 

Uwaga techniczna: W pozycji 2.C.11. wyrażenie »zdolna do« obejmuje stal maraging przed obróbką cieplną lub po 
obróbce cieplnej. 

2.C.12.  Rad-226 (226Ra), stopy oraz związki radu-226, mieszaniny zawierające rad-226, powstałe z nich wyroby, oraz 
produkty lub urządzenia zawierające dowolny z wyżej wymienionych. 

Uwaga:  Pozycja 2.C.12. nie obejmuje kontrolą: 

a.  aplikatorów medycznych; 

b.  produktów lub urządzeń zawierających mniej niż 0,37 GBq radu-226. 

2.C.13.  Stopy tytanu posiadające obie następujące cechy: 

a.  »zdolne do« osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 900 MPa w temperaturze 293 K 
(20°C); oraz 

b.  posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej 
powyżej 75 mm. 

Uwaga techniczna: W pozycji 2.C.13. wyrażenie »zdolne do« obejmuje stopy tytanu przed obróbką cieplną lub po obróbce 
cieplnej. 

2.C.14.  Wolfram, węglik wolframu oraz stopy zawierające wagowo powyżej 90 % wolframu, posiadające obie 
następujące cechy: 

a.  posiadające postać form wydrążonych o symetrii cylindrycznej (łącznie z segmentami cylindrycznymi) 
o średnicy wewnętrznej od 100 do 300 mm; oraz 

b.  masa większa niż 20 kg. 

Uwaga: Pozycja 2.C.14. nie obejmuje kontrolą wyrobów specjalnie zaprojektowanych jako odważniki lub 
kolimatory promieniowania gamma. 

2.C.15.  Cyrkon z zawartością wagową hafnu mniejszą niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu, taki jak: metal, stopy 
zawierające wagowo ponad 50 % cyrkonu, związki, wyroby oraz złom lub odpady powstałe z wyżej 
wymienionych. 

Uwaga: Pozycja 2.C.15. nie obejmuje kontrolą cyrkonu w postaci folii o grubości mniejszej lub równej 
0,10 mm. 

2.C.16.  Następujący proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny: 

Uwaga: Proszki niklu, które przystosowano specjalnie do wytwarzania przegród do dyfuzji gazowej zob. 
INFCIRC/254/część 1 (ze zmianami). 
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a.  proszek niklu posiadający obie następujące cechy:  

1. Czystość wagowa składnika niklowego większa niż lub równa 99,0 %; oraz 

2. średnia wielkość cząstek mniejsza niż 10 μm, mierzona według normy B330 Amerykańskiego Stowarzy
szenia Badań i Materiałów (ASTM); 

b.  Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materiałów wyszczególnionych w pozycji 2.C.16.a. 

Uwaga:  Pozycja 2.C.16. nie obejmuje kontrolą: 

a.  włókienkowych proszków niklu; 

b.  pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni arkusza mniejszym lub równym 
1 000 cm2. 

Uwaga techniczna: Pozycja 2.C.16.b. odnosi się do porowatego metalu wyrabianego metodą zagęszczania i spiekania 
materiałów wyszczególnionych w pozycji 2.C.16.a., celem otrzymania metalu z drobnymi porami, 
wzajemnie łączącymi się w całej objętości struktury. 

2.C.17.  Tryt, związki trytu i mieszanki zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do atomów wodoru 
przewyższa 1 część na 1 000, oraz wyroby lub urządzenia zawierające wyżej wymienione. 

Uwaga: Pozycja 2.C.17. nie obejmuje kontrolą produktów lub urządzeń zawierających mniej niż 
1,48 × 103 GBq trytu. 

2.C.18.  Hel-3 (3He), mieszaniny zawierające hel-3 oraz produkty lub urządzenia zawierające dowolne z wyżej 
wymienionych. 

Uwaga: Pozycja 2.C.18. nie obejmuje kontrolą produktów lub urządzeń zawierających mniej niż 1 g helu-3. 

2.C.19.  Nuklidy promieniotwórcze do tworzenia źródeł neutronów w oparciu o reakcję cząstek alfa-neutron: 

Aktyn 225 Kiur 244 Polon 209 

Aktyn 227 Einstein 253 Polon 210 

Kaliforn 253 Einstein 254 Rad 223 

Kiur 240 Gadolin 148 Tor 227 

Kiur 241 Pluton 236 Tor 228 

Kiur 242 Pluton 238 Uran 230 

Kiur 243 Polon 208 Uran 232  

W następujących formach: 

a.  pierwiastki; 

b.  związki o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg; 

c.  mieszaniny o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg; 

d.  wyroby lub urządzenia zawierające wyżej wymienione. 

Uwaga: Pozycja 2.C.19. nie obejmuje kontrolą produktów lub urządzeń zawierających mniej niż 3,7 GBq 
aktywności. 

2.C.20.  Ren i jego stopy zawierające wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy renu i wolframu zawierające wagowo 
co najmniej 90 % jakiejkolwiek kombinacji renu i wolframu, posiadające obie następujące cechy: 

a.  posiadające postać form wydrążonych o symetrii cylindrycznej (łącznie z segmentami cylindrycznymi) 
o średnicy wewnętrznej od 100 do 300 mm; oraz 

b.  masa większa niż 20 kg. 
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2.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak 

2.E.  TECHNOLOGIA 

2.E.1.  »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
wyposażenia, materiałów lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 2.A. do 2.D. 

3. SPRZĘT I CZĘŚCI SKŁADOWE DO ROZDZIELANIA IZOTOPÓW URANU  
(inne niż produkty znajdujące się na liście progowej) 

3.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

3.A.1.  Przemienniki częstotliwości lub generatory, które mogą być używane jako napęd silnikowy zmiennej lub stałej 
częstotliwości, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: 

Uwaga 1: Przemienniki częstotliwości lub generatory specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do 
technologii wirówek gazowych odpowiadają INFCIRC/254/część 1 (ze zmianami). 

Uwaga 2: »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania parametrów 
przemienników częstotliwości lub generatorów, tak by odpowiadały cechom wymienionym poniżej, 
jest objęte kontrolą w pozycjach 3.D.2 i 3.D.3. 

a.  wyjście wielofazowe zapewniające moc równą 40 VA lub większą; 

b.  pracujące przy częstotliwości 600 Hz lub wyższej; oraz 

c.  dokładność regulacji częstotliwości lepsza (mniejsza) niż 0,2 %. 

Uwagi:  1.  Pozycja 3.A.1. obejmuje wyłącznie przemienniki częstotliwości przeznaczone dla konkretnych 
maszyn przemysłowych lub towarów konsumpcyjnych (obrabiarki, pojazdy etc.), jeżeli 
przemienniki częstotliwości odpowiadają powyższym cechom po wymontowaniu, i zgodnie 
z ogólną uwagą 3. 

2.  Do celów kontroli eksportu rząd ustali, czy dany przemiennik częstotliwości odpowiada 
powyższym cechom, uwzględniając ograniczenia sprzętowe i wynikające z oprogramowania. 

Uwagi techniczne:  1.  Przemienniki częstotliwości w pozycji 3.A.1 nazywane są również konwerterami lub inwerterami. 

2.  Cechom określonym w pozycji 3.A.1. może także odpowiadać określone wyposażenie wprowadzane 
na rynek jako: generatory, elektroniczne urządzenia testowe, zasilacze prądu zmiennego, napędy 
silnikowe zmiennej prędkości, napędy zmiennej prędkości (VSD), napędy z regulowaną częstotli
wością (AFD) lub napędy z regulowaną prędkością (ASD). 

3.A.2.  Następujące lasery, wzmacniacze laserowe i oscylatory: 

a.  Lasery na parach miedzi, mające obie następujące właściwości:  

1. pracujące w zakresie fal o długościach pomiędzy 500 nm a 600 nm; oraz  

2. średnia moc wyjściowa równa lub większa niż 30 W. 

b.  Lasery na jonach argonu mające obydwie wymienione poniżej cechy:  

1. pracujące w zakresie fal o długościach pomiędzy 400 nm a 515 nm; oraz  

2. przeciętna moc wyjściowa powyżej 40 W. 
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c.  Lasery domieszkowane neodymem (inne niż na szkle), o wyjściowej długości fali powyżej 1 000 nm 
i poniżej 1 100 nm, mające którykolwiek z poniższych parametrów:  

1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocią o czasie trwania impulsu równym lub większym niż 1 ns 
i mające którykolwiek z poniższych parametrów: 

a.  wyjście w trybie jednokrotnego przejścia poprzecznego ze średnią mocą wyjściową ponad 40 W; lub 

b.  wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego ze średnią mocą wyjściową ponad 50 W; 

lub  

2. zawierające podwojenie częstotliwości, aby otrzymać wyjściową długość fali powyżej 500 nm i poniżej 
550 nm, z przeciętną mocą wyjściową ponad 40 W. 

d.  Przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujące w trybie pojedynczym, mające 
wszystkie następujące cechy:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;  

2. przeciętna moc wyjściowa powyżej 1 W;  

3. częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz  

4. impuls o szerokości poniżej 100 ns. 

e.  Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, mające wszystkie następujące 
cechy:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;  

2. przeciętna moc wyjściowa powyżej 30 W;  

3. częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz  

4. impuls o szerokości poniżej 100 ns. 

Uwaga: Pozycja 3.A.2.e nie obejmuje kontrolą oscylatorów pracujących w trybie pojedynczym. 

f.  Lasery aleksandrytowe posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 720 nm do 800 nm;  

2. szerokość pasma poniżej 0,005 nm;  

3. częstotliwość powtarzania powyżej 125 Hz; oraz  

4. przeciętna moc wyjściowa powyżej 30 W. 

g.  Impulsowe lasery na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;  

2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;  

3. średnia moc wyjściowa wyższa niż 500 W; oraz  

4. szerokość impulsu poniżej 200 ns. 

Uwaga: Pozycja 3.A.2.g nie obejmuje kontrolą przemysłowych laserów na dwutlenku węgla o wyższej mocy 
(zwykle 1 kW do 5 kW) wykorzystywanych w urządzeniach takich jak wycinarka i spawarka, 
ponieważ lasery te wysyłają albo ciągłą wiązkę, albo impulsy o szerokości wyższej niż 200 ns. 

h.  Impulsowe lasery ekscymerowe (XeF, XeCl, KrF) posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 240 nm do 360 nm; 
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2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz; oraz  

3. przeciętna moc wyjściowa powyżej 500 W. 

i.  Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy na fali o długości 
16 μm z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz. 

j.  Impulsowe lasery na tlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 5 000 nm do 6 000 nm;  

2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;  

3. średnia moc wyjściowa wyższa niż 200 W; oraz  

4. szerokość impulsu poniżej 200 ns. 

Uwaga: Pozycja 3.A.2.j nie obejmuje przemysłowych laserów na tlenku węgla o wyższej mocy (zwykle 
1 kW do 5 kW) wykorzystywanych w urządzeniach takich jak wycinarka i spawarka, ponieważ 
lasery te wysyłają albo ciągłą wiązkę, albo impulsy o szerokości wyższej niż 200 ns. 

3.A.3.  Zawory posiadające wszystkie z następujących cech: 

a.  wymiar nominalny 5 mm lub większy; 

b.  wyposażone w uszczelnienia mieszkowe; oraz 

c.  w całości wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu zawierającego wagowo ponad 60 % niklu lub 
pokryte nimi. 

Uwaga techniczna: Dla zaworów o różnych średnicach otworu wlotowego i wylotowego pojęcie »wymiar nominalny« 
w pozycji 3.A.3.a odnosi się do najmniejszej średnicy. 

3.A.4.  Nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: 

a.  zdolne do wytwarzania pól magnetycznych o natężeniu większym niż 2 T; 

b.  o stosunku długości do średnicy wewnętrznej większym niż 2; 

c.  o średnicy wewnętrznej większej niż 300 mm; oraz 

d.  wytwarzające pole magnetyczne o równomierności rozkładu lepszej niż 1 % w zakresie środkowych 50 % 
objętości wewnętrznej. 

Uwaga: Pozycja 3.A.4 nie obejmuje magnesów specjalnie zaprojektowanych i eksportowanych jako część 
medycznych systemów do obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). 

Uwaga: Sformułowanie jako część niekoniecznie oznacza fizyczną część wchodzącą w skład tej samej 
partii wysyłanego wyrobu. Dopuszcza się możliwość oddzielnych wysyłek z różnych źródeł, 
pod warunkiem że w towarzyszącej im dokumentacji eksportowej wyraźnie określa się, że 
wysyłane wyroby są dostarczane jako część systemu obrazowania. 

3.A.5.  Zasilacze prądu stałego dużej mocy, mające obydwie poniższe cechy: 

a.  zdolność do ciągłego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napięcia 100 V lub większego z wyjściem 
prądowym 500 A lub większym; oraz 

b.  stabilność prądu lub napięcia, przez okres 8 godzin, lepsza niż 0,1 %. 

3.A.6.  Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy: 

a.  zdolność do ciągłego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napięcia 20 kV lub większego z wyjściem 
prądowym 1 A lub większym; oraz 

b.  stabilność prądu lub napięcia, przez okres 8 godzin, lepsza niż 0,1 %. 
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3.A.7.  Wszystkie rodzaje przetworników ciśnienia zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, posiadające wszystkie 
niżej wymienione cechy: 

a.  wyposażone w czujniki ciśnień wykonane z glinu, stopów glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), niklu, 
stopów niklu o zawartości wagowej niklu ponad 60 % lub polimerów fluorowęglowodorowych lub też 
zabezpieczone tymi materiałami; 

b.  wyposażone ewentualnie w uszczelnienia, istotne dla uszczelniania czujników ciśnień i stykające się 
bezpośrednio z przetwarzanym medium, wykonane z glinu, stopów glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), 
niklu, stopów niklu o zawartości wagowej niklu ponad 60 % lub polimerów fluorowęglowodorowych lub też 
zabezpieczone tymi materiałami; oraz 

c.  posiadające którąś z niżej wymienionych cech:  

1. pełny zakres pomiarowy poniżej 13 kPa i »dokładność« lepsza niż ± 1 % w całym zakresie; lub  

2. pełny zakres pomiarowy wynoszący 13 kPa lub więcej oraz »dokładność« lepsza niż ± 130 Pa przy 
pomiarze na poziomie 13 kPa. 

Uwagi techniczne  1.  Przetworniki ciśnienia w pozycji 3.A.7. to urządzenia, które przetwarzają pomiary 
ciśnienia w sygnał. 

2.  W pozycji 3.A.7. »dokładność« obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze 
otoczenia. 

3.A.8.  Pompy próżniowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy: 

a.  gardziel wlotową o średnicy równej lub większej niż 380 mm; 

b.  wydajność pompowania równą lub większą niż 15 m3/s; oraz 

c.  zdolność do wytwarzania próżni końcowej o ciśnieniu lepszym niż 13,3 mPa. 

Uwagi techniczne:  1.  Wydajność pompowania jest określona w punkcie pomiarowym z użyciem azotu lub powietrza. 

2.  Próżnia końcowa jest określana na wlocie do pompy po jego zablokowaniu. 

3.A.9  Sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym, 
spełniające wszystkie poniższe kryteria: 

a.  objętościowy współczynnik przepływu na wlocie wynoszący 50 m3/h lub więcej; 

b.  stopień sprężania 2:1 lub wyższy; oraz 

c.  wszystkie ich powierzchnie mające bezpośredni kontakt z medium gazowym są wykonane z jednego 
z następujących materiałów:  

1. glin lub stop glinu;  

2. tlenek glinu;  

3. stal nierdzewna;  

4. nikiel lub stop niklu;  

5. brąz fosforowy; lub  

6. fluoropolimery. 

Uwagi techniczne:  1.  W przypadku sprężarek lub pomp próżniowych spiralnych gaz zostaje uwięziony, w postaci kieszeni 
o kształcie półksiężyca, w obrębie pary – lub większej liczby par – spiralnych wirników, zwanych 
również spiralami, umieszczonych jeden w drugim, z których jeden porusza się, a drugi pozostaje 
nieruchomy. Spirala ruchoma porusza się ruchem mimośrodowym, ale nie obraca się wokół 
własnej osi. Gdy spirala ruchoma zmienia położenie wobec spirali nieruchomej, kieszenie gazowe 
zmniejszają objętość (są sprężane), przemieszczając się w stronę wylotu maszyny. 
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2.  W przypadku sprężarek spiralnych lub pomp próżniowych o uszczelnieniu mieszkowym medium 
gazowe jest w pełni odizolowane od smarowanych części pompy i od atmosfery zewnętrznej za 
pomocą metalowych mieszków. Jeden koniec mieszka jest przytwierdzony do spirali ruchomej, 
a drugi – do nieruchomej obudowy pompy. 

3.  Fluoropolimery obejmują następujące materiały, ale nie ograniczają się do nich: 

a.  politetrafluoroetylen (PTFE), 

b.  fluorowany etylenopropylen (FEP), 

c.  polimer perfluoroalkoksylowy (PFA), 

d.  polichlorotrifluoroetylen (PCTFE), oraz 

e.  kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu. 

3.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

3.B.1.  Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 gramów fluoru na godzinę. 

3.B.2.  Sprzęt do wytwarzania, montażu oraz prostowania wirników, trzpienie i matryce do formowania mieszków, 
w tym: 

a.  sprzęt do montażu wirników, przeznaczony do montażu sekcji rurowych, przegród oraz pokryw wirników 
odśrodkowych wirówek gazowych; 

Uwaga: Pozycja 3.B.2.a obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego. 

b.  sprzęt do prostowania wirników, przeznaczony do osiowania sekcji rurowych wirników odśrodkowych 
wirówek gazowych na wspólnej osi. 

Uwaga techniczna: W pozycji 3.B.2.b taki sprzęt składa się zazwyczaj z dokładnych czujników pomiarowych, 
podłączonych do komputera, sterującego następnie pracą np. pneumatycznego bijaka wykorzysty
wanego do ustawiania sekcji rurowych wirnika. 

c.  trzpienie i matryce do formowania mieszków, służące do wytwarzania mieszków jednozwojowych. 

Uwaga techniczna:  Mieszki, o których mowa w pozycji 3.B.2.c posiadają wszystkie następujące cechy:  

1. średnica wewnętrzna pomiędzy 75 mm a 400 mm;  

2. długość równa lub większa niż 12,7 mm;  

3. głębokość pojedynczego zwoju większa niż 2 mm; oraz  

4. wykonane z wysokowytrzymałych stopów glinu, stali maraging lub wysokowytrzymałych 
»materiałów włóknistych lub włókienkowych«. 

3.B.3.  Następujące odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, stałe lub przenośne, poziome lub 
pionowe: 

a.  wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania elastycznych wirników o długości 600 mm lub 
większej, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. wychylenie lub średnica czopa powyżej 75 mm;  

2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg; oraz  

3. zdolność do osiągania prędkości obrotowych w czasie wyważania powyżej 5 000 obr./min; 

b.  wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania cylindrycznych zespołów wirnika, posiadające 
wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. średnica czopa powyżej 75 mm; 
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2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg;  

3. zdolność wyważania z niewyważeniem szczątkowym rzędu 0,010 kg × mm/kg dla jednej płaszczyzny 
lub mniejszym; oraz  

4. napęd pasowy. 

3.B.4.  Maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie: 

a.  maszyny nawojowe do włókien, mające wszystkie następujące cechy:  

1. koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, 
w dwóch lub więcej osiach;  

2. specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów 
z »materiałów włóknistych lub włókienkowych«; oraz  

3. zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy od 75 mm do 650 mm i długości 300 mm lub 
większej; 

b.  sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych 
w pozycji 3.B.4.a.; 

c.  trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w pozycji 3.B.4.a. 

3.B.5.  Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub 
wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub 
więcej. 

Uwagi:  1.  Pozycja 3.B.5. obejmuje separatory zdolne do wzbogacania izotopów trwałych oraz wzbogacania 
uranu. 

Uwaga: Separator zdolny do rozdzielania izotopów ołowiu o różnicy masy wynoszącej jedną 
jednostkę masy jest samoistnie zdolny do wzbogacania izotopów uranu o różnicy masy 
wynoszącej trzy jednostki masy. 

2.  Pozycja 3.B.5. obejmuje separatory ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu 
magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola. 

Uwaga techniczna: Pojedyncze źródło jonów o natężeniu 50 mA nie jest w stanie wytworzyć więcej niż 3 g rozdzielonego 
wysoko wzbogaconego uranu rocznie z surowca o naturalnej liczebności. 

3.B.6.  Następujące spektrometry masowe, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 230 mas atomowych lub 
większej oraz posiadające rozdzielczość większą niż 2 części na 230, oraz źródła jonów do tych urządzeń: 

Uwaga: Spektrometry masowe specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do bieżącej analizy (on-line) 
próbek sześciofluorku uranu są objęte kontrolą w ramach INFCIRC/254/część 1 (ze zmianami). 

a.  plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS); 

b.  jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS); 

c.  termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS); 

d.  spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami posiadające obydwie poniższe cechy:  

1. układ wlotowy wiązki molekularnej, który wprowadza skolimowaną wiązkę cząstek do celów 
analitycznych w rejon źródła jonów, gdzie cząstki są jonizowane wiązką elektronów;  

2. co najmniej jedną wymrażarkę, którą można schłodzić do temperatury 193 K (– 80 °C) lub niższej, by 
przechwycić te cząstki z analitu, które nie zostały zjonizowane przez wiązkę elektronów; 

e.  spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności 
aktynowców lub fluorków aktynowców. 
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Uwagi techniczne:  1.  Pozycja 3.B.6.d. opisuje spektrometry masowe typowo wykorzystywane do analizy izotopowej 
gazowych próbek U F6 . 

2.  Spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami określone w pozycji 3.B.6.d. 
znane są również jako spektrometry masowe z jonizacją strumieniem elektronów lub spektrometry 
masowe z jonizacją elektronową. 

3.  W pozycji 3.B.6.d.2 »wymrażarka« jest urządzeniem, które przechwytuje cząstki gazu, skraplając je 
lub zamrażając na zimnych powierzchniach. Do celów tej pozycji kriogeniczna pompa próżniowa 
z zamkniętym obwodem helu w stanie gazowym nie jest wymrażarką. 

3.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

3.D.  OPROGRAMOWANIE 

3.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »użytkowania« sprzętu określonego w pozycjach 3.A.1., 3.B.3. 
lub 3.B.4. 

3.D.2.  »Oprogramowanie« lub klucze do szyfrowania/kody specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub 
wykorzystania parametrów sprzętu, który nie jest objęty pozycją 3.A.1., tak aby spełniało lub przekraczało 
wymogi określone w pozycji 3.A.1. 

3.D.3  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania parametrów sprzętu, który 
jest objęty kontrolą w pozycji 3.A.1. 

3.E.  TECHNOLOGIA 

3.E.1.  »Technologia«, zgodna z kontrolą technologii, do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« sprzętu, materiałów 
lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 3.A. do 3.D. 

4. WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCJI CIĘŻKIEJ WODY  
(inne niż produkty znajdujące się na liście progowej) 

4.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

4.A.1.  Wyspecjalizowane wkłady, które mogą być wykorzystywane do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, 
mające obydwie z następujących cech: 

a.  wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia zwilżalności; oraz 

b.  przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych. 

4.A.2. Pompy nadające się do przetłaczania roztworów rozcieńczonego lub stężonego katalizatora amidkowopota
sowego w ciekłym amoniaku (KNH2/NH3), posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy: 

a.  szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte); 

b.  wydajność powyżej 8,5m3/h; oraz 

c.  jedną z wymienionych poniżej cech:  

1. w przypadku stężonych roztworów amidku potasu (1 % lub powyżej) – ciśnienie robocze1,5–60 MPa; lub  

2. w przypadku rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1 %) – ciśnienie robocze 20–60MPa. 

4.A.3.  Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka mające obie z wymienionych niżej cech: 

a.  przeznaczone do działania przy temperaturze wylotowej 35 K (– 238°C) lub niższej; oraz 

b.  posiadające przepustowość wodoru gazowego większą lub równą 1 000 kg/h. 
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4.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

4.B.1.  Następujące kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór oraz kontaktory wewnętrzne do nich: 

Uwaga: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do produkcji ciężkiej wody 
zob. INFCIRC/254/część 1 (ze zmianami). 

a.  kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór, mające wszystkie z następujących cech:  

1. przeznaczone do pracy przy ciśnieniu znamionowym 2 MPa lub wyższym;  

2. wykonane z drobnoziarnistej stali węglowej o wielkości ziarna austenitu 5 lub większym według norm 
ASTM (lub równoważnych); oraz  

3. o średnicy 1,8 m lub większej. 

b.  kontaktory wewnętrzne dla kolumn półkowych do wymiany typu woda-siarkowodór zdefiniowanych 
w pozycji 4.B.1.a. 

Uwaga techniczna: Kontaktory wewnętrzne w kolumnach są segmentowymi półkami o średnicy roboczej po 
zmontowaniu 1,8 m lub większej; są zaprojektowane tak, aby ułatwiać kontakt czynników 
w przepływie przeciwprądowym i wykonane ze stali nierdzewnej o zawartości węgla 0,03 % lub 
mniejszej. Mogą one mieć postać półek sitowych, półek zaworowych, półek dzwonowych lub 
rusztowych. 

4.B.2.  Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy: 

a.  zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (– 238°C) lub niższych; 

b.  zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa; 

c.  wykonane:  

1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna 
austenitu 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); lub  

2. z materiałów równoważnych nadających się zarówno do działań w warunkach kriogenicznych jak 
i w atmosferze H2 – oraz 

d.  o średnicach wewnętrznych 30 cm lub większych i »długościach efektywnych« 4 m lub większych. 

Uwaga techniczna: Termin »długość efektywna« oznacza aktywną wysokość materiału wypełniającego w kolumnach 
z wypełnieniem lub aktywną wysokość płyt kontaktora wewnętrznego w kolumnach płytowych. 

4.B.3.  [Stosowanie zakończone – 14 czerwca 2013 r.] 

4.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

4.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak. 

4.E.  TECHNOLOGIA 

4.E.1.  »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« sprzętu, 
materiałów lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 4.A. do 4.D. 

5. SPRZĘT TESTUJĄCY I POMIAROWY DO CELÓW ROZWOJU JĄDROWYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 

5.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

5.A.1.  Lampy fotopowielaczowe mające wszystkie następujące cechy: 

a.  powierzchnię fotokatody powyżej 20 cm2; oraz 
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b.  czas narastania impulsu katody poniżej 1 ns. 

5.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

5.B.1.  Generatory błyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akceleratory elektronów posiadające 
jeden z następujących zestawów cech: 

a.   1. energia szczytowa akceleratora elektronów równa 500 keV lub większa, ale mniejsza niż 25 MeV; oraz  

2. współczynnik dobroci (K) równy 0,25 lub większy; lub 

b.   1. energia szczytowa akceleratora elektronów równa 25 MeV lub większa; oraz  

2. moc szczytowa powyżej 50 MW. 

Uwaga: Pozycja 5.B.1. nie obejmuje kontrolą akceleratorów stanowiących części składowe urządzeń zaprojekto
wanych do innych celów niż wytwarzanie wiązek elektronów lub promieniowania rentgenowskiego 
(np. mikroskopy elektronowe) ani urządzeń zaprojektowanych do zastosowań medycznych. 

Uwagi techniczne:  1.  Współczynnik dobroci K jest zdefiniowany jako: K = 1,7 × 103 V2,65Q. gdzie V jest szczytową 
energią elektronów w milionach elektronowoltów. Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora 
jest równy 1 μs lub krótszy, to Q jest całkowitym ładunkiem przyspieszanym, wyrażonym 
w kulombach. Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora jest większy niż 1 μs, to Q jest 
maksymalnym ładunkiem przyspieszanym w 1 μs. Q równa się całce z i po t, w przedziale 
o długości równym mniejszej z dwóch wartości:1 μs lub czasu trwania impulsu wiązki (Q = ∫ idt), 
gdzie i jest prądem wiązki w amperach, a t jest czasem w sekundach. 

2.  Moc szczytowa = (napięcie szczytowe w woltach) × (szczytowy prąd wiązki w amperach). 

3.  W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych czas trwania impulsu 
wiązki jest mniejszą z następujących dwóch wartości: 1 μs lub czas emisji pakietu wiązek 
wynikających z jednego impulsu modulatora mikrofalowego. 

4.  W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych szczytowa wartość 
prądu wiązki jest wartością średnią prądu podczas emisji pakietu wiązek. 

5.B.2.  Wysokoprędkościowe systemy miotające (napędowe, gazowe, cewkowe, elektromagnetyczne, elektrotermiczne 
lub inne rozwinięte systemy) zdolne do przyspieszania pocisków do prędkości 1,5 km/s lub większej. 

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje kontrolą broni systemów miotających zaprojektowanych specjalnie do 
systemów broni opartej na energii kinetycznej dużych prędkości. 

5.B.3.  Następujące bardzo szybkie kamery i urządzenia obrazowe oraz części składowe do nich: 

Uwaga: »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania parametrów kamer 
lub urządzeń obrazowych, tak by odpowiadały poniższym charakterystykom, jest objęte kontrolą 
w pozycjach 5.D.1 i 5.D.2. 

a.  następujące kamery smugowe i specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:  

1. kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm/μs;  

2. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczości czasowej 50 ns lub mniejszej;  

3. lampy smugowe do kamer wyszczególnionych w pozycji 5.B.3.a.2.;  

4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer smugowych, które mają strukturę modułową 
i które pozwalają na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycjach 5.B.3.a.1. lub 5.B.3.a.2.;  

5. elektroniczne elementy synchronizujące oraz zespoły wirników składające się z turbinek, zwierciadeł 
i łożysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji 5.B.3.a.1. 

b.  następujące kamery obrazowe i specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:  

1. kamery obrazowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225 000 klatek zdjęciowych na sekundę;  

2. kamery obrazowe o czasie naświetlania 50 ns lub krótszym; 
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3. lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazów 
(czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej specjalnie zaprojektowane do kamer 
wymienionych w pozycji 5.B.3.b.1. lub 5.B.3.b.2.;  

4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer obrazowych, które mają strukturę modułową 
i które pozwalają na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycjach 5.B.3.b.1. lub 5.B.3.b.2.;  

5. elektroniczne elementy synchronizujące oraz zespoły wirników składające się z turbinek, zwierciadeł 
i łożysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji 5.B.3.b.1. 
lub 5.B.3.b.2. 

c.  następujące kamery półprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi i specjalnie do nich zaprojektowane 
części składowe:  

1. kamery półprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi o czasie bramkowania szybkich obrazów 
(czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej;  

2. półprzewodnikowe urządzenia obrazowe i lampowe wzmacniacze obrazu o czasie bramkowania szybkich 
obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej specjalnie zaprojektowane do kamer 
wymienionych w pozycji 5.B.3.c.1.;  

3. migawki elektrooptyczne z fotokomórkami działającymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela o czasie 
bramkowania szybkich obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej;  

4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer, które mają strukturę modułową i które pozwalają 
na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycji 5.B.3.c.1. 

Uwaga techniczna: Szybkie kamery jednoklatkowe mogą być używane samodzielnie do wytworzenia pojedynczego 
obrazu dynamicznego zdarzenia lub kilka takich kamer może być łączone w sekwencyjnie 
uruchamiany układ w celu wytworzenia szeregu obrazów zdarzenia. 

5.B.4.  [Stosowanie zakończone – 14 czerwca 2013 r.] 

5.B.5.  Następujące specjalne oprzyrządowanie do doświadczeń hydrodynamicznych: 

a.  Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 µs; 

b.  Manometry wstrząsowe zdolne do mierzenia ciśnienia powyżej 10 GPa, w tym przyrządy pomiarowe 
wykonane z wykorzystaniem manganu, iterbu oraz polifluorku winidylenu (PVBF, PVF2); 

c.  kwarcowe przetworniki ciśnień do pomiarów ciśnień powyżej 10 GPa. 

Uwaga: Pozycja 5.B.5.a. obejmuje interferometry do pomiaru prędkości, takie jak VISAR (interferometr do 
punktowego pomiaru prędkości powierzchni dowolnego rodzaju), DLI (doplerowski interferometr 
laserowy) i PDV (urządzenia do pomiaru prędkości dźwięku w powietrzu na podstawie efektu 
Dopplera), znane również jako prędkościomierze heterodynowe. 

5.B.6.  Szybkie generatory impulsowe oraz ich głowice impulsowe, posiadające obydwie niżej wymienione cechy: 

a.  napięcie wyjściowe większe niż 6 V, przy obciążeniu rezystancyjnym mniejszym niż 55 Ω; oraz 

b.  »czas narastania impulsów« mniejszy niż 500 ps. 

Uwagi techniczne:  1.  W pozycji 5.B.6.b. »czas narastania impulsów« definiuje się jako przedział czasowy pomiędzy 
10 % a 90 % amplitudy napięcia. 

2.  Głowice impulsowe oznaczają sieci formowania impulsów zaprojektowane do przyjmowania funkcji 
skokowej napięcia i przekształcania jej do postaci różnych przebiegów, np. prostokątnych, 
trójkątowych, skokowych, impulsowych, wykładniczych lub jednocyklowych. Głowice impulsowe 
mogą stanowić integralną część generatora impulsów, zespół wtykowy podłączany do urządzenia 
lub też urządzenie podłączane z zewnątrz. 

5.B.7.  Pojemniki do materiałów wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urządzenia zaprojektowane do 
testowania materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych, mające obie poniższe cechy: 

a.  zaprojektowane do całkowitego przyjęcia wybuchu równoważnego 2 kg TNT lub więcej; oraz 
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b.  mają elementy lub cechy projektowe, które umożliwiają przekazywanie danych diagnostycznych lub 
pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem. 

5.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

5.D.  OPROGRAMOWANIE 

5.D.1.  »Oprogramowanie« lub klucze do szyfrowania/kody specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub 
wykorzystania parametrów sprzętu, który nie jest objęty kontrolą w pozycji 5.B.3., tak aby spełniało lub 
przekraczało wymogi określone w pozycji 5.B.3. 

5.D.2.  »Oprogramowanie« lub klucze do szyfrowania/kody specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub 
wykorzystania parametrów sprzętu, który jest objęty kontrolą w pozycji 5.B.3. 

5.E.  TECHNOLOGIA 

5.E.1.  »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w odniesieniu do przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub 
»użytkowania« sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 5.A. do 5.D. 

6. CZĘŚCI SKŁADOWE JĄDROWYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 

6.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

6.A.1.  Następujące detonatory i wielopunktowe systemy inicjujące: 

a.  następujące zapłonniki elektryczne:  

1. eksplodujące zapłonniki mostkowe (EB);  

2. eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych (EBW);  

3. zapłonniki udarowe;  

4. eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI). 

b.  instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi, przeznaczone do prawie równoczesnego 
inicjowania wybuchów na obszarze większym niż 5 000 mm2 za pomocą pojedynczego sygnału 
zapłonowego przy opóźnieniu synchronizacji na całej powierzchni mniejszym niż 2,5 μs. 

Uwaga: Pozycja 6.A.1. nie obejmuje zapłonników wykorzystujących wyłącznie inicjujące materiały wybuchowe, 
takie jak azydek ołowiu. 

Uwaga techniczna: W pozycji 6.A.1. wszystkie przedmiotowe zapłonniki wykorzystują małe przewodniki elektryczne 
(mostki, połączenia mostkowe lub folie) gwałtownie odparowujące po przepuszczeniu przez nie 
szybkich, wysokoprądowych impulsów elektrycznych. W przypadku zapłonników nieudarowych 
wybuchający przewodnik inicjuje eksplozję chemiczną w zetknięciu się z kruszącym materiałem 
wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zapłonnikach udarowych wybuchowe 
odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczelinę, a jego uderzenie 
w materiał wybuchowy inicjuje eksplozję chemiczną. W niektórych przypadkach bijnik napędzany jest 
siłą magnetyczną. Termin zapłonnik w postaci folii eksplodującej może odnosić się zarówno do 
zapłonników typu EB, jak i udarowych. Czasami zamiast słowa zapłonnik używa się także słowa 
inicjator. 

6.A.2.  Następujące instalacje zapłonowe i równoważne generatory impulsów wysokoprądowych: 

a. Zestawy zapłonowe do zapłonników (zapalniki, zapłonniki), w tym zestawy zapłonowe uruchamiane elektro
nicznie, eksplozyjnie i optycznie, zaprojektowane do uruchamiania kontrolowanych zapłonników wielok
rotnych wymienionych w pozycji 6.A.1; 

b.  modułowe generatory impulsów elektrycznych (impulsatory) posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. zaprojektowane do urządzeń przenośnych, przewoźnych lub innych narażonych na wstrząsy; 
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2. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krótszym niż 15 μs przy obciążeniu poniżej 40 Ω;  

3. posiadające wyjście prądowe powyżej 100 A;  

4. żaden z wymiarów nie przekracza 30 cm;  

5. masa mniejsza niż 30 kg; oraz  

6. zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur 223 K do 373K (– 50°C do 100 °C) lub 
nadające się do zastosowań lotniczych i kosmonautycznych. 

c.  jednostki mikrowyładowcze mające wszystkie z następujących cech:  

1. żaden z wymiarów nie przekracza 35 mm;  

2. napięcie znamionowe równe lub większe niż 1 kV; oraz  

3. reaktancja pojemnościowa równa lub większa niż 100 nF. 

Uwaga: Uruchamiane optycznie zestawy zapłonowe obejmują zarówno zestawy aktywowane laserowo, jak 
i zestawy ładowane laserowo. Uruchamiane eksplozyjnie zestawy zapłonowe obejmują zarówno 
typy ferroelektryczne, jak i ferromagnetyczne. Pozycja 6A.2.b. obejmuje wzbudnice ksenonowych 
lamp błyskowych. 

6.A.3.  Następujące urządzenia przełączające: 

a.  lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez względu na to, czy są napełnione gazem, czy też nie, pracujące 
podobnie do iskiernika i posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:  

1. trzy lub więcej elektrod;  

2. szczytowa wartość napięcia anody 2,5 kV lub więcej;  

3. szczytowa wartość natężenia prądu anodowego równa 100 A lub więcej; oraz  

4. czas zwłoki dla anody równy 10 μs lub mniej. 

Uwaga: Pozycja 6.A.3.a. obejmuje gazowe lampy kriotronowe i próżniowe lampy sprytronowe. 

b.  iskierniki wyzwalane, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:  

1. czas zwłoki dla anody równy 15 μs lub mniej; oraz  

2. przystosowane do znamionowych prądów szczytowych równych 500 A lub większych; 

c.  moduły lub zespoły do szybkiego przełączania funkcji posiadające wszystkie niżej wymienione właściwości:  

1. szczytowa wartość napięcia anody równa 2 kV lub więcej;  

2. szczytowa wartość natężenia prądu anodowego równa 500 A lub więcej; oraz  

3. czas włączania równy 1 μs lub mniej. 

6.A.4.  Kondensatory impulsowe posiadające jeden z następujących zestawów cech: 

a.   1. napięcie znamionowe większe niż 1,4 kV;  

2. zgromadzona energia większa niż 10 J;  

3. reaktancja pojemnościowa większa niż 0,5 µF; oraz  

4. indukcyjność szeregowa mniejsza niż 50 nH; lub 
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b.   1. napięcie znamionowe większe niż 750 V;  

2. reaktancja pojemnościowa większa niż 0,25 µF; oraz  

3. indukcyjność szeregowa mniejsza niż 10 nH. 

6.A.5.  Generatory neutronów, w tym lampy, mające obie następujące właściwości: 

a.  zaprojektowane do pracy bez zewnętrznych systemów próżniowych; oraz 

b.   1. wykorzystujące przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej trytu z deuterem, lub  

2. wykorzystujące przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej deuteru z deuterem 
i pozwalające uzyskać wynik 3 × 109 neutronów/s lub większy. 

6.A.6.  linie paskowe zapewniające ścieżkę o małej indukcyjności do detonatorów, posiadające następujące cechy: 

a.  napięcie znamionowe większe niż 2 kV; oraz 

b.  indukcyjność mniejsza niż 20 nH. 

6.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

Brak. 

6.C.  MATERIAŁY 

6.C.1.  Kruszące, wybuchowe substancje lub mieszaniny, zawierające wagowo więcej niż 2 % następujących materiałów: 

a.  cyklotetrametylenotetranitroamina (HMX) (CAS 2691-41-0); 

b.  cyklotrimetylenotrinitroamina (RDX) (CAS 121-82-4); 

c.  triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6); 

d.  aminodinitrobenzofuroksan lub 1-tlenek 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazanu (ADNBF) (CAS 97096-78-1); 

e.  1,1-diamino-2,2-dinitroetylen (DADE, FOX7) (CAS 145250-81-3); 

f.  2,4-dinitroimidazol (DNI) (CAS 5213-49-0); 

g.  diaminoazoksyfurazan (DAAOF lub DAAF) (CAS 78644-89-0); 

h.  diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6); 

i.  dinitroglikoluryl (DNGU lub DINGU) (CAS 55510-04-8); 

j.  2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropirydyna (PYX) (CAS 38082-89-2); 

k.  3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-heksanitrobifenyl lub dipikramid (DIPAM) (CAS 17215-44-0); 

l.  diaminoazofurazan (DAAzF) (CAS 78644-90-3); 

m.  1,4,5,8-tetranitro-pirydazyno[4,5-d]pirydazyna) (TNP) (CAS 229176-04-9); 

n.  heksanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0); lub 

o.  Wszelkie materiały wybuchowe o gęstości krystalicznej większej niż 1,8 g/cm3 i prędkości detonacji 
powyżej 8 000 m/s. 

6.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak. 
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6.E.  TECHNOLOGIA 

6.E.1.  »Technologia« zgodnie z kontrolą technologii w przypadku »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« sprzętu, 
materiałów lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 6.A. – 6.D.   

ZAŁĄCZNIK II 

Wykaz innych towarów i technologii, w tym oprogramowania, o których mowa w art. 3a 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

1. O ile nie przewidziano inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie »Opis« odnoszą się do opisów 
produktów podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009. 

2. Numer odniesienia w kolumnie »Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009« oznacza, że 
właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie »Opis« odbiegają od parametrów przedstawionych 
w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie. 

3. Definicje terminów znajdujących się ‘między apostrofami’ zamieszczone są w uwadze technicznej do danej pozycji. 

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009. 

UWAGI OGÓLNE 

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów 
niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), zawierających jeden lub większą liczbę komponentów 
objętych kontrolą, w przypadku gdy komponent lub komponenty objęte kontrolą stanowią podstawowy element 
towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte lub użyte do innych celów. 

N.B.: Przy rozstrzyganiu, czy komponent lub komponenty objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, 
niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i użytego technologicznego know-how oraz innych 
szczególnych okoliczności, które mogłyby decydować o tym, że komponent lub komponenty objęte kontrolą 
stanowią podstawowy element dostarczanego towaru. 

2. Towary wyszczególnione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane. 

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII 

(Należy odczytywać w związku z sekcją II.B.) 

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii” „niezbędnych” do „rozwoju”, „produkcji” lub 
„użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w poniższej 
części A (Towary), podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji II.B. 

2. „Technologia” „wymagana” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje 
pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli. 

3. Kontrolą nie obejmuje się minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji 
(sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem. 

4. Kontrole przekazywania „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, 
informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy 
składaniu wniosków patentowych. 
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II.A. TOWARY 

A0. Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A0.001 Następujące lampy z katodą wnękową: 

a.  lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub 
kwarcu; 

b.  lampy z uranową katodą wnękową. 

— 

II.A0.002 Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm — 

II.A0.003 Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm — 

II.A0.004 Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte 
warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy 
rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm 

— 

II.A0.005 Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kon
trolne, inne niż te, o których mowa w pozycji 0A001:  

1. uszczelnienia  

2. elementy wewnętrzne,  

3. urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe. 

0A001 

II.A0.006 Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji 
materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym 
oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niż te, o których 
mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c. 

0A001.j 

1A004.c 

II.A0.007 Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu alumi
nium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316L. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych określonych 
w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226. 

0B001.c.6 

2A226 

II.A0.008 Zwierciadła laserowe niewyszczególnione w pozycji 6A005.e, składające się 
z warstw podłoża i współczynniku rozszerzalności termicznej nie wyższym 
niż 10– 6 K– 1 w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krzemionki lub szafiru). 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje układów optycznych przeznaczonych 
do zastosowań w astronomii, z wyjątkiem zwierciadeł zawierających 
stopioną krzemionkę. 

0B001.g.5, 6A005.e 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A0.009 Soczewki laserowe niewyszczególnione w pozycji 6A005.e.2, składające się 
z warstw podłoża i współczynniku rozszerzalności termicznej nie wyższym 
niż 10– 6 K– 1 w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krzemionki). 

0B001.g, 6A005.e.2 

II.A0.010 Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu, stopów niklu lub powlekana nik
lem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewy
szczególnione w pozycji 2B350.h.1. 

2B350 

II.A0.011 Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2 
ani 2B231: 

Pompy turbomolekularne o natężeniu przepływu równym lub przekraczają
cym 400 l/s; 

Pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekra
czającej 200 m3/h. 

Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe 
pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym. 

0B002.f.2, 2B231 

II.A0.012 Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania ta
kich substancji i operowania nimi (komory gorące). 

0B006 

II.A0.013 ‘Uran naturalny’ lub ‘uran zubożony’ lub tor w postaci metalu, stopu, związku 
chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub 
większą ilość powyższych materiałów, inne niż te, o których mowa w pozycji 
0C001. 

0C001 

II.A0.014 Komory detonacyjne o zdolności do absorpcji eksplozji przekraczającej 
2,5 kg ekwiwalentu TNT. 

— 

II.A0.015 ‘Komory rękawicowe’, zaprojektowane specjalnie dla izotopów promieniot
wórczych, źródeł promieniotwórczych lub nuklidów promieniotwórczych. 

Uwaga techniczna: 

„Komory rękawicowe” oznaczają urządzenie zapewniające użytkownikowi 
ochronę przed niebezpiecznymi oparami, cząsteczkami lub promieniowaniem 
z materiałów umieszczonych wewnątrz urządzenia, które podlegają manipula
cji lub obróbce przez osobę znajdującą się na zewnątrz urządzenia posługu
jącą się manipulatorami lub rękawicami zintegrowanymi z urządzeniem. 

0B006 

II.A0.016 Systemy monitorowania gazów toksycznych zaprojektowane do ciągłego dzia
łania i wykrywania siarkowodoru, oraz specjalnie zaprojektowane do nich 
czujniki. 

0A001 

0B001.c 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A0.017 Detektory wycieku helu 0A001 

0B001.c 

A1. Materiały, substancje chemiczne, ‘mikroorganizmy’ i ‘toksyny’ 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A1.001 Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub 
D2HPA) [numer CAS: 298-07-7] w dowolnej ilości, o czystości przekraczają
cej 90 %. 

— 

II.A1.002 Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystości co najmniej 95 %. — 

II.A1.003 Uszczelnienia i uszczelki pierścieniowe o wewnętrznej średnicy nie większej 
niż 400 mm wykonane z następujących materiałów: 

a.  kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub więcej strukturę 
beta krystaliczną bez rozciągania; 

b.  poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego 
fluoru; 

c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub wię
cej związanego fluoru; 

d.  polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®), 

e.  fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®); 

f.  politetrafluoroetylen (PTFE). 

— 

II.A1.004 Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądro
wym, w tym dozymetry osobiste. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji określo
nych w pozycji 1A004.c. 

1A004.c 

II.A1.005 Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g 
fluoru na godzinę. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych określonych 
w pozycji 1B225. 

1B225 

II.A1.006 Katalizatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A225, zawierające platynę, 
palad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopów 
wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub 
w celu produkcji ciężkiej wody. 

1B231, 1A225 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A1.007 Aluminium i jego stopy, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C002.b.4 lub 
1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właści
wości: 

a.  zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równiej 460 MPa lub 
większej w temperaturze 293 °K (20 °C); lub 

b.  posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą 415 MPa lub większą 
w temperaturze 298 K (25 °C). 

1C002.b.4, 1C202.a 

II.A1.008 Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej 
przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 
0,1 mm. 

1C003.a 

II.A1.009 Następujące ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ lub prepregi: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A1.019.a 

a. węglowe lub aramidowe „materiały włókniste lub włókienkowe” posiada
jące przynajmniej jedną z następujących właściwości:  

1. ‘moduł właściwy’ przekraczający 10 × 106 m; lub  

2. ‘wytrzymałość właściwa na rozciąganie’ przekraczająca 17 × 104 m; 

b.  szklane ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ posiadające przynajmniej 
jedną z niżej wymienionych właściwości:  

1 ‘moduł właściwy’ przekraczający 3,18 × 106 m; lub  

2. ‘wytrzymałość właściwa na rozciąganie’ przekraczająca 76,2 × 103 m; 

c.  termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe ‘przędze’, ‘rowingi’, ‘kable’ 
lub ‘taśmy’ o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane 
z węglowych lub szklanych ‘materiałów włóknistych lub włókienkowych’, 
inne niż wyszczególnione w pozycji II.A1.010.a. lub b. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ‘materiałów włóknistych lub włókien
kowych’ określonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a 
i 1C210.b. 

1C010.a 

1C010.b 

1C210.a 

1C210.b 

II.A1.010 Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna po
wlekane metalem lub węglem (preformy) lub ‘preformy włókien węglowych’: 

a.  wykonane z ‘materiałów włóknistych lub włókienkowych’ określonych 
w pozycji II.A1.009; 

b.  węglowe ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ impregnowane ‘matrycą’ 
z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a,  
1C010.b lub 1C010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych 
lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy mate
riału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm; 

c. prepregi określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, impreg
nowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę 
zeszklenia (Tg) poniżej 433 K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą 
niż temperatura zeszklenia. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje ‘materiałów włóknistych lub włókien
kowych’ określonych w pozycji 1C010.e. 

1C010.e. 

1C210 

II.A1.011 Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane 
do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych 
w ‘pociskach rakietowych’, inne niż te, o których mowa w pozycji 1C107. 

1C107 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A1.012 Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 ‘zdolne 
do osiągania’ wytrzymałości na rozciąganie równej 2 050 MPa lub większej 
w temperaturze 293 K (20 °C). 

Uwaga techniczna: 

Wyrażenie ‘stale maraging zdolne do osiągania’ obejmuje stale maraging przed 
obróbką cieplną lub po niej. 

1C216 

II.A1.013 Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z po
niższych właściwości: 

a.  w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w 
tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 mm do 
300 mm; oraz 

b.  o masie powyżej 5 kg. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje wolframu, węglika wolframu i stopów 
określonych w pozycji 1C226. 

1C226 

II.A1.014 Sproszkowane pierwiastki kobaltu, neodymu lub samaru lub ich stopy lub 
mieszanki zawierające co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub sa
maru, o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm. 

— 

II.A1.015 Czysty fosforan tributylu (TBP) [nr CAS 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka 
o zawartości TBP przekraczającej 5 % wagowych. 

— 

II.A1.016 Stal maraging, inna niż określona w pozycjach 1C116, 1C216 lub II.A1.012 

Uwaga techniczna: 

Stale maraging są stopami żelaza ogólnie charakteryzującymi się wysoką za
wartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników 
substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i ut
wardzenie wydzielinowe tego stopu. 

— 

II.A1.017 Następujące metale, proszki metali i materiały: 

a.  wolfram i stopy wolframu, inne niż określone w pozycji 1C117, w postaci 
regularnych kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub 
mniejszej i zawartości wolframu równej lub większej niż 97 % wagowych; 

b. molibden i stopy molibdenu, inne niż określone w pozycji 1C117, w po
staci regularnych, kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm 
lub mniejszej i zawartości molibdenu równej lub większej niż 97 % wago
wych; 

c.  materiały wolframowe w postaci stałej, inne niż określone w pozycji 
1C226 lub II.A1.013 o następującym składzie materiałowym:  

1. wolfram i jego stopy zawierające wagowo co najmniej 97 % wolframu;  

— 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

2. wolfram nasycony miedzią zawierający wagowo co najmniej 80 % wol
framu; lub 

3. wolfram nasycony srebrem zawierający wagowo co najmniej 80 % wol
framu.  

II.A1.018 Stopy magnetycznie miękkie o następującym składzie chemicznym: 

a)  zawartość żelaza od 30 % do 60 %, oraz 

b)  zawartość kobaltu od 40 % do 60 %. 

— 

II.A1.019 Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi, niewyszcze
gólnione w załączniku I lub załączniku II (w pozycjach II.A1.009, II.A1.010) 
do niniejszego rozporządzenia lub też niewymienione w załączniku I do roz
porządzenia (WE) nr 428/2009: 

a)  węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe”; 

Uwaga: Pozycja II.A1.019a. nie obejmuje tkanin. 

b)  termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „rowingi”, 
„kable” lub „taśmy” wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów 
włóknistych lub włókienkowych”; 

c)  poliakrylonitrylowe (PAN) ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy”; 

— 

II.A1.020 Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadające jakąkolwiek z na
stępujących cech: 

a)  stopy stali ‘zdolne do osiągania’ wytrzymałości na rozciąganie równej 
1 200 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C); lub 

b) stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu du
plex. 

Uwaga: Wyrażenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed obróbką 
cieplną lub po niej. 

Uwaga techniczna: 

‘stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex’ 
posiada dwufazową mikrostrukturę składającą się z ziaren stali ferrytycznej 
oraz stali austenitycznej z dodatkiem azotu w celu stabilizacji mikrostruktury. 

1C116 

1C216 

II.A1.021 Kompozyt węgiel-węgiel 1A002.b.1 

II.A1.022 Stopy niklu w postaci surowej lub półfabrykatu, o zawartości wagowej niklu 
co najmniej 60 %. 

1C002.c.1.a 

II.A1.023 Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, ‘zdolne do osiągania’ wy
trzymałości na rozciąganie równej co najmniej 900 MPa w temperaturze 
293 K (20 °C). 

Uwaga: Określenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed lub po 
obróbce cieplnej. 

1C002.b.3 
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II.A1.024 Materiały napędowe i ich składniki chemiczne: 

a)  diizocyjanian toluilenu 

b)  diizocyjanian metylenodifenylu 

c)  diizocyjanian izoforonu 

d)  nadchloran sodu 

e)  ksylidyna 

f)  polieter zakończony grupami hydroksylowymi (HTPE) 

g)  eter polikaprolaktonu zakończony grupami hydroksylowymi (HTCE) 

Uwaga techniczna: 

Niniejsza pozycja odnosi się do czystej substancji oraz wszelkiej mieszanki za
wierającej co najmniej 50 % jednego ze związków chemicznych podanych po
wyżej. 

1C111 

II.A1.025 ‘Materiały smarne’ zawierające jako składniki podstawowe dowolny z następu
jących związków: 

a)  eter perfluoroalkilowy, (nr CAS 60164-51-4); 

b)  eter perfluoropolialkilowy, PFPE, (nr CAS 6991679). 

‘Materiały smarne’ oznaczają oleje i płyny. 

1C006 

II.A1.026 Stopy berylowo-miedziowe lub miedziowo-berylowe w formie cienkiej lub 
grubej blachy, taśmy lub sztaby walcowanej, w swoim składzie zawierające 
miedź będącą głównym pierwiastkiem pod względem wagi oraz inne pierw
iastki, w tym beryl (poniżej 2 % zawartości wagowej). 

1C002.b 

A2. Przetwarzanie materiałów 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A2.001 Systemy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy do nich, inne niż te, o 
których mowa w pozycji 2B116: 

a. systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrot
nego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane 
do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g między 0,1 Hz a 2 kHz, 
i przekazującymi siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na ‘stole 
kontrolnym’; 

b. sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym ‘opro
gramowaniem’ do badań wibracyjnych, cechujące się pasmem czasu rze
czywistego powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w systemach do ba
dań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.; 

c.  mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, 
w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub 
większej, mierzonej na ‘stole kontrolnym’, używane w systemach do badań 
wibracyjnych, o których mowa w lit. a.; 

d. konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektro
niczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożli
wiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonej 
na ‘stole kontrolnym’, i nadające się do użytku w systemach do badań wi
bracyjnych, o których mowa w lit. a.  

2B116 
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Uwaga techniczna: 

Pojęcie ‘stół kontrolny’ oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów 
i elementów mocujących.  

II.A2.002 Obrabiarki oraz elementy i sterowniki cyfrowe do obrabiarek: 

a.  Szlifierki o dokładności pozycjonowania z uwzględnieniem „wszystkich 
możliwych kompensacji” równej lub mniejszej (lepszej) niż 15 μm, zgodnie 
z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważną normą krajową, mierzoną wzdłuż 
dowolnej osi liniowej. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje szlifierek określonych w pozycjach 
2B201.b oraz 2B001.c. 

b.  Elementy i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o 
których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub lit. a. 

2B201.b 

2B001.c 

II.A2.003 Następujące maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt: 

a. wyważarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycz
nych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące 
właściwości:  

1. nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 
3 kg; 

2. nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obro
towych większych niż 12 500 obr./min;  

3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; 
oraz 

4. nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wy
noszącego 0,2 g × mm/kg masy wirnika; 

b. głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzysta
nia w maszynach wyszczególnionych w pozycji a. powyżej. 

Uwaga techniczna: 

Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające. 

2B119 

II.A2.004 Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wy
konywania czynności rozdzielania radiochemicznego oraz czynności w komo
rach gorących, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B225, posiadające 
jedną z następujących właściwości: 

a. możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub więk
szej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub 

b.  zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory 
gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad 
ścianą). 

2B225 

II.A2.006 Piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C. 

a.  piece do utleniania 

b.  piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje pieców tunelowych z przenośnikiem 
wałkowym lub wózkowym, pieców tunelowych z przenośnikiem taś
mowym, pieców przepychowych ani pieców z przenośnikiem zwrot
nym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkła, ceramiki sto
łowej lub konstrukcyjnej. 

2B226 

2B227 
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II.A2.007 „Przetworniki ciśnienia”, inne niż określone w pozycji 2B230, zdolne do po
miaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 
200 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy: 

a. czujniki ciśnień wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działa
nie fluorku uranu (UF6)” lub chronione takimi materiałami; oraz 

b.  posiadające którąkolwiek z poniższych cech: 

1. pełny zakres mniejszy niż 200 kPa i „dokładność” lepsza niż ± 1 % ca
łego zakresu; lub  

2. pełny zakres pomiarowy wynoszący 200 kPa lub więcej i „dokładność” 
lepszą niż 2 kPa. 

2B230 

II.A2.008 Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszal
niki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zrasza
cze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urzą
dzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt 
z przetwarzanymi substancjami chemicznymi, są wykonane z następujących 
materiałów: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.014  

1. stali nierdzewnej. 

Uwaga: w przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 25 % 
niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.014.a. 

2B350.e 

II.A2.009 Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione 
w pozycji 2B350.d: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.015 

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powy
żej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdze
nie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy 
wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami, są 
zrobione z następujących materiałów:  

1. stali nierdzewnej. 

Uwaga 1: W przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 
25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.015.a. 

Uwaga 2: Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych. 

Uwaga techniczna: 

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zasto
sowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika 
ciepła, jeśli chodzi o kontrolę. 

2B350.d 

II.A2.010 Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w po
zycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymal
nym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h 
lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfi
kacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej tempera
tury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus po
mpy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpyla
jącej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie sty
kające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami 
chemicznymi) są wykonane z następujących materiałów: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.016  

1. stali nierdzewnej.  

2B350.i 
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Uwaga: w przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 25 % 
niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.016a. 

Uwaga techniczna: 

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zasto
sowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli 
chodzi o kontrolę.  

II.A2.011 Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzenia
nia aerozoli, wykonane ze:  

1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;  

2. polimerów fluorowych;  

3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub 
wykładanych szkłem);  

4. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;  

5. tantalu lub stopów tantalu;  

6. tytanu lub stopów tytanu; lub  

7. cyrkonu lub stopów cyrkonu. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych określo
nych w pozycji 2B352.c. 

2B352.c 

II.A2.012 Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wa
gowej niklu powyżej 40 %. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje filtrów określonych w pozycji  
2B352.d. 

2B352.d 

II.A2.013 Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, inne niż objęte pozycją 
2B009, 2B109 lub 2B209, które posiadają nacisk wałka większy niż 60 kN, 
a także specjalnie zaprojektowane elementy. 

Uwaga techniczna: 

Do celów pozycji II.A2.013, maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia 
kształtowego są uważane za maszyny do tłoczenia kształtowego. 

— 

II.A2.014 Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszal
niki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zrasza
cze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urzą
dzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt 
z przetwarzanymi substancjami chemicznymi, stanowią jeden z następujących 
materiałów: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.008 

a.  wykonane z jednego z następujących materiałów:  

1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;  

2. polimerów fluorowych;  

3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub 
wykładanych szkłem);  

4. grafitu lub ‘grafitu węglowego’;  

5. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;  

6. tantalu lub stopów tantalu;  

7. tytanu lub stopów tytanu; lub  

8. cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub  

2B350.e 
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b. wykonane zarówno ze stali nierdzewnej, jak i z jednego lub kilku materia
łów wymienionych w pozycji II.A2.014.a. 

Uwaga techniczna: 

‘Grafit węglowy’ jest związkiem węgla amorficznego i grafitu, w którym za
wartość wagowa grafitu stanowi 8 % lub więcej.  

II.A2.015 Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione 
w pozycji 2B350.d: 

N.B. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.009 

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powy
żej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdze
nie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy 
wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami, 
stanowią jeden z następujących materiałów: 

a.  wykonane z jednego z następujących materiałów:  

1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;  

2. polimerów fluorowych;  

3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych 
lub wykładanych szkłem);  

4. grafitu lub ‘grafitu węglowego’;  

5. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;  

6. tantalu lub stopów tantalu;  

7. tytanu lub stopów tytanu;  

8. cyrkonu lub stopów cyrkonu;  

9. węglika krzemu; lub  

10. węglika tytanu; lub 

b. wykonane zarówno ze stali nierdzewnej, jak i z jednego lub kilku materia
łów wymienionych w pozycji II.A2.015.a. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych. 

Uwaga techniczna: 

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zasto
sowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika 
ciepła, jeśli chodzi o kontrolę. 

2B350.d 

II.A2.016 Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w po
zycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymal
nym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h 
lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfi
kacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej tempera
tury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus po
mpy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpyla
jącej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie sty
kające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami 
chemicznymi) stanowią jeden z następujących materiałów: 

NB. ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.010. 

a.  wykonane z jednego z następujących materiałów:  

1 stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;  

2. materiałów ceramicznych;  

3. żelazokrzemu;  

2B350.i 
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4. polimerów fluorowych;  

5. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, 
lub wykładanych szkłem);  

6. grafitu lub „grafitu węglowego”;  

7. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;  

8. tantalu lub stopów tantalu;  

9. tytanu lub stopów tytanu;  

10. cyrkonu lub stopów cyrkonu;  

11. niobu lub stopów niobu; lub  

12. stopów aluminium; lub 

b.  wykonane zarówno ze stali nierdzewnej, jak i jednego lub kilku materiałów 
wymienionych w pozycji II.A2.016.a. 

Uwaga techniczna: 

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zasto
sowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli 
chodzi o kontrolę.  

II.A2.017 Następujące obrabiarki elektroerozyjne do skrawania lub cięcia metali, cera
miki i „kompozytów”, oraz specjalnie zaprojektowanie do nich elektrody 
wgłębne, zanurzeniowe i drutowe: 

a)  obrabiarki elektroerozyjne z elektrodą wgłębną lub zanurzeniową; 

b)  obrabiarki elektroerozyjne z elektrodą drutową. 

Uwaga: Obrabiarki elektroerozyjne znane są również pod nazwą obrabiarki 
elektroiskrowe lub drążarki drutowe. 

2B001.d 

II.A2.018 Sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” urządzenia do po
miaru współrzędnych (CMM) lub urządzenia do kontroli wymiarowej, posia
dające maksymalny dopuszczalny błąd wskazywania (MPPE) wzdłuż trzech osi 
(wolumetryczny) w każdym punkcie w zakresie operacyjnym maszyny  
(tj. wzdłuż osi długości) równy lub mniejszy (lepszy) niż (3 + L/1 000) μm (L 
jest mierzone długością w mm), mierzony zgodnie z normą ISO 10360–2 
(2001), oraz sondy pomiarowe zaprojektowane do nich. 

2B006.a 

2B206.a 

II.A2.019 Spawarki elektronowiązkowe sterowane komputerowo bądź „sterowane nu
merycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły. 

2B001.e.1.b 

II.A2.020 Spawarki i krajarki laserowe sterowane komputerowo bądź „sterowane nume
rycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

2B001.e.1.c 

II.A2.021 Spawarki do cięcia strumieniem plazmy sterowane komputerowo bądź „stero
wane numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

2B001.e.1 

II.A2.022 Sprzęt do monitorowania drgań specjalnie zaprojektowany do wirników lub 
maszyn wirnikowych i przepływowych, zdolny do pomiaru częstotliwości 
w przedziale 600-2 000 Hz. 

2B116 

II.A2.023 Pompy próżniowe o pierścieniu cieczowym oraz specjalnie do nich zaprojek
towane części składowe. 

2B231 

2B350.i 
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II.A2.024 Obrotowe łopatkowe pompy próżniowe oraz specjalnie do nich zaprojekto
wane części składowe. 

Uwaga 1: Pozycja II.A2.024 nie obejmuje kontrolą obrotowych łopatkowych 
pomp próżniowych, które zostały specjalnie zaprojektowane dla 
określonych innych urządzeń. 

Uwaga 2: O statusie kontroli obrotowych łopatkowych pomp próżniowych, 
które zostały specjalnie zaprojektowane dla określonego innego 
sprzętu, decyduje status kontroli innych urządzeń. 

2B231 

2B235.i 

0B002.f 

II.A2.025 Następujące filtry powietrza o jednym lub większej liczbie wymiarów fizycz
nych przekraczających 1 000 mm: 

a)  wysoko sprawne filtry powietrza (filtry HEPA); 

b)  filtry powietrza o ultraniskiej penetracji aerozolu (filtry ULPA). 

Uwaga: Pozycja II.A2.025 nie obejmuje kontrolą filtrów powietrza specjalnie 
zaprojektowanych dla sprzętu medycznego. 

2B352.d 

A3. Elektronika 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A3.001 Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy: 

a.  zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie 8 godzin, napięcia o wartości 
10 kV lub większego, o mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyle
niami oscylującymi lub bez; oraz 

b.  stabilność prądu lub napięcia, w czasie czterech godzin, lepsza niż 0,1 %. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu określonych w pozy
cjach 0B001.j.5 oraz 3A227. 

3A227 

II.A3.002 Spektrometry masowe, inne niż wymienione w pozycjach 3A233 lub 0B002. 
g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub więk
szej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jo
nów do tych urządzeń, w tym: 

a.  plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS); 

b.  jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS); 

c.  termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS); 

d. spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, ma
jące komorę ze źródłem elektronów wykonaną z ‘materiałów odpornych 
na korozyjne działanie UF6’, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami; 

e  następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:  

1. mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub 
molibdenu, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami, wyposażone 
w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 °K (– 80 °C) lub poni
żej; lub  

3A233 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

2. mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z „materiałów odpor
nych na korozyjne działanie UF6”, wykładaną lub powlekaną takimi ma
teriałami; 

f. spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojekto
wane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.  

II.A3.003 Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub 
analizy ilościowej składu pierwiastkowego metali lub stopów bez rozkładu 
chemicznego materiału. 

— 

II.A3.004 Przemienniki częstotliwości lub generatory oraz elektryczne napędy bezstop
niowe, inne niż określone w pozycjach 0B001 lub 3A225, posiadające 
wszystkie następujące cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich przezna
czone elementy oraz oprogramowanie: 

a.  wyjście wielofazowe umożliwiające uzyskanie mocy równej 10 W lub 
większej; 

b.  zdolność do pracy przy częstotliwości co najmniej 600 Hz; oraz 

c.  dokładność regulacji częstotliwości lepszą (mniejszą) niż 0,2 %. 

Uwaga techniczna: 

Przemienniki częstotliwości nazywane są również konwerterami lub inwerte
rami. 

Uwagi: 

1. Pozycja II.A3.004 nie obejmuje kontrolą przemienników częstotliwości, 
które zawierają protokoły komunikacji lub interfejsy zaprojektowane dla 
konkretnych maszyn przemysłowych (takich jak obrabiarki, wyoblarki, 
maszyny z płytką obwodu drukowanego), tak więc przemienniki częstotli
wości nie mogą być wykorzystywane do innych celów przy jednoczesnym 
osiąganiu cech wydajności podanych powyżej. 

2. Pozycja II.A3.004 nie obejmuje kontrolą przemienników częstotliwości, 
które zostały specjalnie zaprojektowane dla pojazdów i które działają 
z sekwencją sterowania, informacje na temat której są wzajemnie przeka
zywane między przemiennikiem częstotliwości i jednostką sterowania po
jazdu.  

3A225 

0B001.b.13 

A6. Czujniki i lasery 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A6.001 Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG) — 

II.A6.002 Następujące wyposażenie i elementy optyczne, inne niż te wymienione w po
zycjach 6A002 i 6A004.b: 

Optyka podczerwona o długości fal od 9 000 nm do 17 000 nm i jej ele
menty, w tym części z telurydu kadmu (CdTe) 

6A002 

6A004.b 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A6.003 Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy 
przekraczającej 4 mm, oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane, 
w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i „zwierciadła odkształcalne”, 
także zwierciadła bimorficzne. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje zwierciadeł określonych w pozycjach 
6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f. 

6A003 

II.A6.004 „Lasery” na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub 
większej. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje „laserów” na jonach argonu określo
nych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a 

6A005.a.6 

6A205.a 

II.A6.005 Następujące „lasery” półprzewodnikowe i elementy do nich, w tym: 

a.  indywidualne „lasery” półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW 
każdy, w ilościach większych niż 100; 

b.  baterie „laserów” półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W. 

Uwagi: 

1. „Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „lasero
wymi”. 

2. Niniejsza pozycja nie obejmuje „laserów” określonych w pozycjach 0B001. 
g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b. 

3. Niniejsza pozycja nie obejmuje diod „laserowych” o długości fali w zakresie 
1 200 – 2 000 nm. 

6A005.b 

II.A6.006 „Lasery” półprzewodnikowe przestrajalne i baterie przestrajalnych „laserów” 
półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce 
„laserów” półprzewodnikowych zawierające przynajmniej jedną matrycę prze
strajalnych „laserów” półprzewodnikowych o tej długości fali. 

Uwagi: 

1. „Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „lasero
wymi”. 

2. Pozycja nie obejmuje „laserów” półprzewodnikowych określonych w pozy
cjach 0B001.h.6 i 6A005.b. 

6A005.b 

II.A6.007 Następujące „przestrajalne”„lasery” na ciele stałym oraz elementy zaprojekto
wane specjalnie do nich: 

a.  lasery tytanowo-szafirowe; 

b.  lasery aleksandrytowe. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje „laserów” tytanowo-szafirowych i alek
sandrytowych określonych w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 
6A005.c.1. 

6A005.c.1 

II.A6.008 „Lasery” z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjścio
wej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o 
energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje „laserów” z domieszką neodymową 
(inną niż szkło) określonych w pozycji 6A005.c.2.b. 

6A005.c.2 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A6.009 Elementy akustyczno-optyczne, w tym: 

a. lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe, mające częs
totliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej; 

b  urządzenia związane z częstotliwością powtarzania; 

c.  komórki Pockelsa. 

6A203.b.4.c 

II.A6.010 Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do 
nich, inne niż wymienione w pozycji 6A203c, skonstruowane w taki sposób 
(lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie 
o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy(Si) (5 × 106 rad (Si)) bez pogor
szenia własności eksploatacyjnych. 

Uwaga techniczna: 

Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez 
nieprzykrytą próbkę krzemową wystawioną na promieniowanie jonizujące. 

6A203.c 

II.A6.011 Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, 
mające wszystkie następujące cechy:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;  

2. średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nie przekraczająca 30 W;  

3. częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz  

4. szerokość impulsu poniżej 100 ns. 

Uwagi: 

1. Niniejsza pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie. 

2. Niniejsza pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajal
nych, impulsowych laserów barwnikowych określonych w pozycjach 
6A205.c, 0B001.g.5 i 6A005. 

6A205.c 

II.A6.012 Impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właści
wości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;  

2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;  

3. średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W; 
oraz  

4. szerokość impulsu poniżej 200 ns. 

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do prze
strajalnych, impulsowych laserów barwnikowych określonych w pozy
cjach 6A205.d, 0B001.h.6 i 6A005.d. 

6A205.d 

II.A6.013 „Lasery” na parach miedzi, mające obie następujące właściwości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 500 nm do 600 nm; oraz  

2. średnia moc wyjściowa równa lub większa niż 15 W. 

6A005.b 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A6.014 Impulsowe „lasery” na tlenku węgla, mające wszystkie następujące właści
wości:  

1. pracujące w przedziale długości fal od 5 000 nm do 6 000 nm;  

2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;  

3 średnia moc wyjściowa wyższa niż 100 W. oraz  

4. szerokość impulsu poniżej 200 ns. 

Uwaga: Niniejsza pozycja ta nie obejmuje przemysłowych laserów na tlenku 
węgla o wyższej mocy (zwykle 1 do 5 kW) wykorzystywanych 
w urządzeniach takich jak wycinarka i spawarka, ponieważ lasery te 
albo wysyłają ciągłą wiązkę, albo impulsy o szerokości wyższej niż 
200 ns.  

II.A6.015 ‘Przyrządy do pomiaru podciśnienia’, zasilane elektrycznie, o dokładności po
miaru 5 % lub mniejszej (lepszej). 

‘Przyrządy do pomiaru podciśnienia’ obejmują próżniomierze Piraniego, pró
żniomierze Penninga oraz manometry do pomiaru kapacytancji. 

0B001.b 

II.A6.016 Mikroskopy oraz urządzenia pokrewne i detektory, takie jak: 

a)  mikroskopy elektronowe rastrowe (skaningowe); 

b)  mikroskopy rastrowe elektronów Augera; 

c)  mikroskopy elektronowe transmisyjne; 

d)  mikroskopy sił atomowych; 

e)  skanningowe mikroskopy sił; 

f)  urządzenia i detektory, specjalnie zaprojektowane do zastosowania wraz 
z mikroskopami wyszczególnionymi w lit. a) – e) w pozycji III.A6.013 po
wyżej, w których zastosowano dowolne z poniższych technik analizy ma
teriałów:  

1. rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS);  

2. spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX, EDS); lub  

3. spektroskopia fotoelektronów do badań składu chemicznego (ESCA). 

6B 

A7. Nawigacja i awionika 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A7.001 Następujące inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do nich 
elementy: 

I.  Następujące inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania 
w „cywilnych statkach powietrznych” przez władze cywilne państwa 
strony Porozumienia z Wassenaar i specjalnie zaprojektowane do nich ele
menty: 

a.  inercyjne układy nawigacyjne (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub 
innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla „statków po
wietrznych”, pojazdów lądowych, jednostek pływających (nawodnych 
i podwodnych) lub „statków kosmicznych” do określania położenia, na
prowadzania lub sterowania, posiadające którekolwiek z wymienionych 
niżej cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy: 

1 błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji wyno
szący 0,8 mili morskiej na godzinę „kręgu równego prawdopodo
bieństwa” (CEP) lub mniej (lepiej); lub  

7A003 

7A103 
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

2. przeznaczone do określonych zadań na poziomach przyspieszeń li
niowych powyżej 10 g; 

b. hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w Globalne Sa
telitarne Systemy Nawigacyjne (GNSS) lub współpracujące z systemami 
„Nawigacji opartej na informacjach z bazy danych” („DBRN”) do okreś
lania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestro
jeniu i odznaczające się dokładnością pozycyjną nawigacji INS po utra
cie kontaktu z GNSS lub „DBRN” przez okres do czterech minut, 
mniejszą (lepszą) niż 10 metrów „kręgu równego prawdopodobień
stwa” (CEP); 

c.  inercyjne urządzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu lub 
wskazywania północy, spełniające którekolwiek z poniższych kryte
riów, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:  

1. zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu 
lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut łuku 
(wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficz
nej; lub  

2. zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 
900 g lub większy przez okres 1 milisekundy lub większy. 

Uwaga:  Parametry pozycji I.a i I.b mają zastosowanie wraz z jednym 
z poniższych warunków środowiskowych: 

1. wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości śred
niej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze 0,5 godziny oraz 
ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z 3 prosto
padłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają wszystkie na
stępujące warunki: 

a.  stała gęstość widmowa mocy (PSD) o wartości 0,04 g2/Hz 
w przedziale częstotliwości od 15 do 1 000 Hz; oraz 

b.  gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 
0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 
2 000 Hz; 

2. przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 ra
dian/s (150 deg/s); lub 

3. zgodnie z normami krajowymi równoważnymi dla 1 lub 2 po
wyżej. 

Uwagi techniczne: 

1. Pozycja I.b. odnosi się do systemów, w których INS lub inne nieza
leżne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jeden zespół w celu 
uzyskania poprawy parametrów. 

2. ‘Krąg równego prawdopodobieństwa’ (CEP) – w kołowym rozkładzie 
normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wy
ników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % 
prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany. 

II. Systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie zaprojek
towane do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby 
dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub 
mniejsza (lepsza) niż 6 minut łuku (wartość średnia kwadratowa) na 
45 stopniu szerokości geograficznej oraz specjalnie do nich zaprojekto
wane elementy. 

III.  Urządzenia inercyjne, w których zastosowano mierniki przyspieszenia 
określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane 
jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac 
wiertniczych.   
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Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A7.002 Miernik przyspieszenia zawierający piezoelektryczny ceramiczny przetwornik, 
o czułości 1 000 mV/g lub lepszej (wyższej) 

7A001 

A9. Kosmonautyka, aeronautyka, napęd 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.A9.001 Sworznie ścinane wybuchowo. — 

II.A9.002 ‘Ogniwa obciążnikowe’ zdolne do pomiaru siły naciągu silnika rakietowego o 
mocy powyżej 30 kN. 

Uwaga techniczna: 

‘Ogniwa obciążnikowe’ oznaczają urządzenia i przetworniki służące do po
miaru siły zarówno napięcia, jak i kompresji. 

Uwaga: Pozycja II.A9.002 nie obejmuje sprzętu, urządzeń lub przetworni
ków, specjalnie zaprojektowanych do pomiaru wagi pojazdów, np. 
wag pomostowych. 

9B117 

II.A9.003 Następujące turbiny gazowe do wytwarzania energii elektrycznej, części skła
dowe oraz urządzenia pokrewne: 

a) turbiny gazowe specjalnie zaprojektowane do wytwarzania energii elek
trycznej, o mocy powyżej 200 MW; 

b)  łopatki, stojany, komory spalania i dysze wtryskiwacza paliwa, specjalnie 
zaprojektowane dla turbin gazowych do wytwarzania energii elektrycznej, 
o których mowa w pozycji II.A9.003.a; 

c)  urządzenia specjalnie zaprojektowane z myślą o „rozwoju” i „produkcji” 
turbin gazowych stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej, o któ
rych mowa w II.A9.003.a. 

9A001 

9A002 

9A003 

9B001 

9B003 

9B004  

II.B. TECHNOLOGIE 

Nr Opis 
Pozycja z załącznika I 

do rozporządzenia 
(WE) nr 428/2009 

II.B.001 Technologia potrzebna do opracowania, produkcji lub wykorzystania produk
tów wymienionych w części II.A. (Towary) powyżej. 

Uwaga techniczna: 

Termin ‘technologia’ obejmuje oprogramowanie. 

—  

ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz produktów, w tym oprogramowania i technologii, zawartych w wykazie Reżimu Kontrolnego 
Technologii Rakietowych, o którym mowa w art. 4a 

Niniejszy załącznik obejmuje następujące pozycje wymienione w wykazie Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, 
określone w tym wykazie. Uwagi wprowadzające (sekcja 1) należy traktować jako narzędzie do interpretacji dokładnych 
specyfikacji produktów wymienionych w wykazie; nie podważają one zakazu wywozu tych produktów do Iranu przewi
dzianego w art. 4.  
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SPIS TREŚCI  

1. WPROWADZENIE 

a) Produkty kategorii I i kategorii II 

b) Wzajemne kompensowanie »zasięgu« i »ładunek uży
teczny« 

c) Uwaga ogólna do technologii 

d) Uwaga ogólna do oprogramowania 

e) Numery Chemical Abstract Service (CAS) 

2. DEFINICJE 

»Dokładność« 

»Podstawowe badania naukowe« 

»Rozwój« 

»Będące własnością publiczną« 

»Mikroobwody« 

»Mikroprogramy« 

»Ładunek użyteczny« 

— Balistyczne pociski rakietowe 

— Kosmiczne pojazdy nośne 

— Rakiety sondażowe 

— Pociski manewrujące 

— Inne bezzałogowe statki powietrzne 

»Produkcja« 

»Sprzęt produkcyjny« 

»Instalacje produkcyjne« 

»Programy« 

»Zabezpieczone przed promieniowaniem« 

»Zasięg« 

»Oprogramowanie« 

»Technologia« 

»Pomoc techniczna« 

»Dane technologiczne« 

»Użytkowanie« 

3. TERMINOLOGIA 

»Specjalnie zaprojektowane« 

»Zaprojektowane lub zmodyfikowane« 

»Nadające się do wykorzystania w«, »nadające się do wy
korzystania do«, »nadające się do wykorzystania jako« lub 
»które mogą być …« 

»Zmodyfikowane« 

KATEGORIA I – POZYCJA 1 

KOMPLETNE SYSTEMY PRZENOSZENIA 

1.A.1 Kompletne systemy przenoszenia (»zasięg« 
≥ 300 km oraz »ładunek użyteczny« 
≥ 500 kg) 

1.A.2 Kompletne systemy bezzałogowych statków 
powietrznych (»zasięg« ≥ 300 km oraz »ładu
nek użyteczny« ≥ 500 kg) 

1.B.1. »Obiekty produkcyjne« 

1.C. Brak 

1.D.1. »Oprogramowanie« 

1.D.2. »Oprogramowanie« 

1.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA I – POZYCJA 2 

KOMPLETNE PODSYSTEMY NADAJĄCE SIĘ DO WYKORZYS
TANIA W KOMPLETNYCH SYSTEMACH PRZENOSZENIA 

2.A.1. »Kompletne podsystemy« 

2.B.1. »Obiekty produkcyjne« 

2.B.2. »Urządzenia produkcyjne« 

2.C. Brak 

2.D.1. »Oprogramowanie« 

2.D.2. »Oprogramowanie« 

2.D.3. »Oprogramowanie« 

2.D.4 »Oprogramowanie« 

2.D.5. »Oprogramowanie« 

2.D.6. »Oprogramowanie« 

2.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 3 

CZĘŚCI SKŁADOWE NAPĘDU I SPRZĘT 

3.A.1. Silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe 

3.A.2. Silniki strumieniowe/naddźwiękowe silniki 
strumieniowe/pulsacyjne silniki odrzutowe/ 
silniki o cyklu kombinowanym 

3.A.3. Osłony do silników rakietowych, składniki 
»izolacyjne« i dysze 

3.A.4. Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy 
do rozłączania stopni oraz mechanizmy mię
dzystopniowe 

3.A.5. Zespoły do sterowania przepływem ciekłych 
i zawiesinowych materiałów pędnych (w tym 
utleniaczy) 

18.10.2015 L 274/103 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



3.A.6. Hybrydowe silniki rakietowe 

3.A.7. Łożyska kulkowe promieniowe 

3.A.8. Zbiorniki na ciekłe materiały pędne 

3.A.9. Systemy silników turbośmigłowych 

3.A.10. Komory spalania 

3.B.1. »Obiekty produkcyjne« 

3.B.2. »Urządzenia produkcyjne« 

3.B.3. Maszyny do tłoczenia kształtowego 

3.C.1. »Wykładzina wewnętrzna« nadająca się do 
wykorzystania do osłon do silników rakieto
wych 

3.C.2. Materiały do »izolacji« luzem nadające się do 
wykorzystania w osłonach do silników rakie
towych 

3.D.1. »Oprogramowanie« 

3.D.2. »Oprogramowanie« 

3.D.3. »Oprogramowanie« 

3.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 4 

MATERIAŁY PĘDNE, ZWIĄZKI CHEMICZNE I PRODUKCJA 
MATERIAŁÓW PĘDNYCH 

4.A. Brak 

4.B.1. »Urządzenia produkcyjne« 

4.B.2. »Urządzenia produkcyjne« 

4.B.3.a. Mieszarki okresowe 

b. Mieszarki ciągłe 

c. Młyny wykorzystujące energię płynów 

d. »Urządzenia produkcyjne« do wytwarzania 
proszków metali 

4.C.1. Kompozytowe i modyfikowane kompozy
towo dwubazowe materiały pędne 

4.C.2. Substancje paliwowe 

a. Hydrazyna 

b. Pochodne hydrazyny 

c. Sferyczny proszek aluminiowy 

d. Cyrkon, beryl, magnezu i stopy tych metali 

e. Bor i stopy boru 

f. Materiały o wysokiej gęstości energetycznej 

4.C.3. Nadchlorany, chlorany lub chromiany 

4.C.4.a. Substancje utleniające – silniki rakietowe na 
paliwo ciekłe 

b. Substancje utleniające – silniki rakietowe na 
paliwo stałe 

4.C.5. Substancje polimerowe 

4.C.6. Inne dodatki i środki do materiałów pędnych 

a. Środki wiążące 

b. Katalizatory reakcji utwardzania 

c. Modyfikatory szybkości spalania 

d. Estry i plastyfikatory 

e. Stabilizatory 

4.D.1. »Oprogramowanie« 

4.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 5 

(Zastrzeżone do wykorzystania w przyszłości) 

KATEGORIA II – POZYCJA 6 

PRODUKCJA KOMPOZYTÓW STRUKTURALNYCH, OSADZA
NIE I ZAGĘSZCZANIE PIROLITYCZNE ORAZ MATERIAŁY 
STRUKTURALNE 

6.A.1. Elementy kompozytowe, laminaty i wytwo
rzone z nich wyroby 

6.A.2. Przesycone pirolizowane materiały 

6.B.1.a. Maszyny nawojowe do włókien lub maszyny 
do zbrojenia włóknami 

b. Maszyny do układania taśm 

c. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny 
tkackie lub maszyny do przeplatania 

d. Urządzenia zaprojektowane lub przystoso
wane do produkcji materiałów włóknistych 
lub włókienkowych 

e. Urządzenia zaprojektowane lub zmodyfiko
wane z przeznaczeniem do specjalnej ob
róbki powierzchniowej włókien 

6.B.2. Dysze 

6.B.3. Prasy izostatyczne 

6.B.4. Piece do chemicznego osadzania par 

6.B.5. Środki do sterowania sprzętem i przebiegiem 
procesów 

6.C.1. Prepregi z włókien impregnowanych żywi
cami i preformy z włókien powlekanych me
talem 

6.C.2. Przesycone pirolizowane materiały 

6.C.3. Drobnoziarniste materiały grafitowe 

6.C.4. Pirolityczne lub wzmacniane włóknami mate
riały grafitowe 

6.C.5. Ceramiczne materiały kompozytowe do 
użytku w osłonach anten radiolokatora 

6.C.6. Materiały krzemowo-węglowe 

6.C.7. Wolfram, molibden oraz stopy tych metali 

6.C.8. Stal maraging 
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6.C.9. Stabilizowana tytanem stal nierdzewna ferry
tyczno-austenityczna typu duplex 

6.D.1. »Oprogramowanie« 

6.D.2. »Oprogramowanie« 

6.E.1. »Technologia« 

6.E.2. »Dane technologiczne« 

6.E.3. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 7 

(Zastrzeżone do wykorzystania w przyszłości) 

KATEGORIA II – POZYCJA 8 

(Zastrzeżone do wykorzystania w przyszłości) 

KATEGORIA II – POZYCJA 9 

OPRZYRZĄDOWANIE, NAWIGACJA I USTALANIE KIERUNKU 

9.A.1. Zintegrowane systemy samolotowych przy
rządów pokładowych 

9.A.2. Żyro-astrokompasy 

9.A.3. Akcelerometry liniowe 

9.A.4. Wszystkie typy żyroskopów 

9.A.5. Akcelerometry lub żyroskopy 

9.A.6. Urządzenia inercyjne lub inne 

9.A.7. »Zintegrowane systemy nawigacyjne« 

9.A.8. Trójosiowe magnetyczne czujniki kursowe 

9.B.1. »Urządzenia produkcyjne« i inne urządzenia 
do testowania, wzorcowania i strojenia 

9.B.2.a. Wyważarki 

b. Głowice wskaźników 

c. Symulatory ruchu lub stoły obrotowe 

d. Stoły pozycjonujące 

e. Wirówki 

9.C. Brak 

9.D.1. »Oprogramowanie« 

9.D.2. »Oprogramowanie« scalające 

9.D.3. »Oprogramowanie« scalające 

9.D.4. »Oprogramowanie« scalające 

9.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 10 

STEROWANIE LOTEM 

10.A.1. Hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne 
lub elektromechaniczne systemy sterowania 
lotem 

10.A.2. Urządzenia do sterowania położeniem 

10.A.3. Serwozawory do sterowania lotem 

10.B.1. Urządzenia do testowania, wzorcowania 
i strojenia 

10.C. Brak 

10.D.1. »Oprogramowanie« 

10.E.1. »Technologia« projektowa do scalania kad
łuba, układu napędowego i powierzchni ste
rujących siłą nośną w statku powietrznym 

10.E.2. »Technologia« zaprojektowana do scalania da
nych z systemów sterowania lotem, naprowa
dzania i napędu w jednym systemie zarzą
dzania lotem 

10.E.3. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 11 

AWIONIKA 

11.A.1. Systemy radarowe i laserowe systemy rada
rowe, w tym wysokościomierze 

11.A.2. Pasywne czujniki 

11.A.3. Urządzenia odbiorcze Globalnego Satelitar
nego Systemu Nawigacji (GNSS; np. GPS, 
GLONASS lub Galileo) 

11.A.4. Sprzęt, zespoły i części składowe 

11.A.5. Startowe i międzystopniowe łączniki elek
tryczne 

11.B. Brak 

11.C. Brak 

11.D.1. »Oprogramowanie« 

11.D.2. »Oprogramowanie« 

11.E.1. »Technologia« projektowa 

11.E.2. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 12 

WSPIERANIE PROCEDURY STARTOWEJ 

12.A.1. Aparatura i urządzenia 

12.A.2. Pojazdy 

12.A.3. Grawimetry i mierniki gradientu pola grawi
tacyjnego 

12.A.4. Sprzęt do zdalnego przekazywania wyników 
pomiarów i do zdalnego sterowania 

12.A.5. Precyzyjne instalacje do śledzenia torów 
obiektów 

a. Instalacje do śledzenia torów obiektów 

b. Radary kontroli obszaru powietrznego 

12.A.6. Baterie termiczne 

12.B. Brak 

12.C. Brak 

12.D.1. »Oprogramowanie« 
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12.D.2. »Oprogramowanie« 

12.D.3. »Oprogramowanie« 

12.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 13 

KOMPUTERY 

13.A.1. Komputery analogowe, komputery cyfrowe 
lub cyfrowe analizatory różniczkowe 

13.B. Brak 

13.C. Brak 

13.D. Brak 

13.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 14 

PRZETWORNIKI ANALOGOWO-CYFROWE 

14.A.1. Przetworniki analogowo-cyfrowe 

14.B. Brak 

14.C. Brak 

14.D. Brak 

14.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 15 

URZĄDZENIA I SPRZĘT TESTUJĄCY 

15.A. Brak 

15.B.1. Sprzęt do badań wibracyjnych 

a. Systemy do badań wibracyjnych 

b. Sterowniki cyfrowe 

c. Mechanizmy do wymuszania wibracji 
(wstrząsarki) 

d. Konstrukcje podtrzymujące próbki do badań 
oraz urządzenia elektroniczne 

15.B.2. Tunele aerodynamiczne 

15.B.3. Stoły/stanowiska badawcze 

15.B.4. Komory klimatyczne 

15.B.5. Akceleratory 

15.C. Brak 

15.D.1. »Oprogramowanie« 

15.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 16 

MODELOWANIE-SYMULOWANIE ORAZ INTEGROWANIE 
KONSTRUKCYJNE 

16.A.1. Hybrydowe (połączone analogowo-cyfrowe) 
komputery 

16.B. Brak 

16.C. Brak 

16.D.1. »Oprogramowanie« 

16.E.1. »Technologia« 

KATEGORIA II – POZYCJA 17 

UTRUDNIANIE WYKRYCIA 

17.A.1. Urządzenia do obiektów o zmniejszonej wy
krywalności 

17.B.1. Systemy specjalnie zaprojektowane do po
miarów radarowego przekroju czynnego 

17.C.1. Materiały do redukcji zjawisk obserwowal
nych 

17.D.1. »Oprogramowanie« 

17.E.1. »Technologia« 
KATEGORIA II – POZYCJA 18 

OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYBUCHÓW JĄDROWYCH 

18.A.1. »Zabezpieczone przed promieniowaniem« 
»Mikroobwody« 

18.A.2. »Detektory« 

18.A.3. Osłony anten radiolokatora 

18.B. Brak 

18.C. Brak 

18.D. Brak 

18.E.1. »Technologia« 
KATEGORIA II – POZYCJA 19 

INNE KOMPLETNE SYSTEMY PRZENOSZENIA 

19.A.1. Kompletne systemy przenoszenia (»zasięg« 
≥ 300 km) 

19.A.2. Kompletne systemy bezzałogowych statków 
powietrznych (»zasięg« ≥ 300 km) 

19.A 3. Kompletne systemy bezzałogowych statków 
powietrznych 

19.B.1. »Obiekty produkcyjne« 

19.C. Brak 

19.D.1. »Oprogramowanie« 

19.E.1. »Technologia« 
KATEGORIA II – POZYCJA 20 

INNE KOMPLETNE PODSYSTEMY 

20.A.1.a. Pojedyncze stopnie rakiet 

b. Silniki rakietowe na paliwo stałe, hybrydowe 
silniki rakietowe lub silniki rakietowe na pa
liwo ciekłe 

20.B.1. »Obiekty produkcyjne« 

20.B.2. »Urządzenia produkcyjne« 

20.C. Brak 

20.D.1. »Oprogramowanie« 

20.D.2. »Oprogramowanie« 

20.E.1. »Technologia« 
JEDNOSTKI, STAŁE, AKRONIMY I SKRÓTY STOSO
WANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU 

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH 

PROTOKÓŁ USTALEŃ   
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WPROWADZENIE, DEFINICJE, TERMINOLOGIA  

1.  WPROWADZENIE 

a)  W niniejszym załączniku mowa jest o dwu kategoriach produktów, przy czym termin ten obejmuje sprzęt, 
materiały, »oprogramowanie« lub »technologię«. Produkty kategorii I, które znajdują się w załączniku 
w pozycjach 1 i 2, to produkty najbardziej sensytywne. W przypadku gdy jakiś układ zawiera produkt kategorii 
I, układ ten jest również uznawany za należący do kategorii I, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany produkt 
wbudowany nie może zostać oddzielony, usunięty ani zduplikowany. Produkty kategorii II są to te produkty 
w załączniku, które nie są oznaczone jako kategoria I. 

b)  Przy rozpatrywaniu wniosków o transfer całych systemów rakiet i bezzałogowych statków powietrznych 
opisanych w pozycjach 1 i 19 oraz o transfer sprzętu, materiałów, »oprogramowania« lub »technologii«, które są 
wyszczególnione w załączniku technicznym, a które mogą potencjalnie być zastosowane w takich systemach, 
rząd uwzględnia ich zdolność do wzajemnego kompensowania »zasięgu« kosztem »ładunku użytecznego« lub 
odwrotnie. 

c)  Uwaga ogólna do technologii: 

Transfer »technologii« bezpośrednio związanej z którymikolwiek towarami objętymi kontrolą na podstawie 
załącznika jest objęty kontrolą zgodnie z postanowieniami właściwymi dla każdej pozycji, w zakresie 
możliwym w ramach prawodawstwa krajowego. Zgoda na wywóz jakichkolwiek towarów określonych 
w załączniku upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika końcowego minimalnej 
»technologii« wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarów. 

Uwaga: 

Kontrole nie mają zastosowania do »technologii« »będących własnością publiczną« ani do »podstawowych badań 
naukowych«. 

d)  Uwaga ogólna do oprogramowania: 

Załącznik nie obejmuje kontrolą »oprogramowania«, które jest albo:  

1. ogólnie dostępne poprzez: 

a.  sprzedaż gotowych artykułów w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń, w drodze:  

1. bezpośrednich transakcji sprzedaży;  

2. transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe; lub  

3. transakcji zawieranych drogą elektroniczną; lub  

4. transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne; i 

b.  są przeznaczone do zainstalowania przez użytkownika bez dalszej istotnej pomocy ze strony dostawcy; 
albo  

2. »będące własnością publiczną«. 

Uwaga: 

Uwaga ogólna do oprogramowania ma zastosowanie jedynie do »oprogramowania« znajdującego się na masowym rynku 
ogólnego przeznaczenia 

e)  Numery Chemical Abstract Service (CAS): 

W przypadkach niektórych substancji chemicznych podana jest nazwa i numer CAS. 

Substancje chemiczne o tym samym wzorze strukturalnym (w tym hydraty) podlegają kontroli bez względu na 
nazwę lub numer CAS. Numery CAS są podane po to, by ułatwiać stwierdzanie, czy dane substancje chemiczne 
lub mieszaniny są objęte kontrolą, bez względu na nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być stosowane jako 
jedyne źródło informacji służących do identyfikacji substancji chemicznych, gdyż niektóre postacie substancji 
chemicznych mają różne numery CAS, a mieszaniny zawierające substancje chemiczne wymienione w wykazie 
mogą także mieć różne numery CAS. 

18.10.2015 L 274/107 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



2.  DEFINICJE 

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje: 

»Dokładność« 

zazwyczaj określana w kategoriach niedokładności, oznacza maksymalne odchylenie, dodatnie lub ujemne, danej 
wartości od uznanej wartości standardowej lub prawdziwej. 

»Podstawowe badania naukowe« 

Prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego 
zjawiska lub o obserwowalnych faktach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne. 

»Rozwój« 

Odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających »produkcję«, takich jak: 

—  projektowanie 

—  badania projektowe 

—  analiza projektowa 

—  koncepcje projektowania 

—  montaż i testowanie prototypów 

—  plany produkcji pilotowej 

—  dane projektowe 

—  proces przetwarzania danych projektowych w produkt 

—  projektowanie konfiguracji 

—  projektowanie montażu całościowego 

—  rozplanowanie 

»Będące własnością publiczną« 

Oznacza »oprogramowanie« lub »technologię« udostępnione bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpow
szechniania. (Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania »oprogramowania« lub 
»technologii« za »będące własnością publiczną«.) 

»Mikroobwód« 

Urządzenie, w którym pewna liczba elementów pasywnych lub aktywnych uznana jest za nierozłącznie związaną 
na, lub w, pewnej strukturze ciągłej w celu realizacji funkcji obwodu. 

»Mikroprogramy« 

Sekwencja elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu 
specjalnej dla niej instrukcji odwołania do rejestru instrukcji. 

»Ładunek użyteczny« 

Całkowita masa, która może zostać przeniesiona lub dostarczona przez określony system rakietowy lub system 
bezzałogowego statku powietrznego, która nie jest wykorzystywana do utrzymania tego obiektu w locie. 

Uwaga: 

To, które urządzenia, podzespoły lub elementy składowe są uwzględniane w »ładunku użytecznym«, zależy od rodzaju 
i konfiguracji rozpatrywanego pojazdu. 
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Uwagi techniczne: 

1.  Balistyczne pociski rakietowe 

a.  »Ładunek użyteczny« w przypadku systemów z oddzielającymi się pojazdami powrotnymi obejmuje:  

1. Pojazdy powrotne, w tym: 

a.  Przeznaczone do nich urządzenia naprowadzające, nawigacyjne i sterujące; 

b.  Przeznaczone do nich urządzenia przeciwdziałające.  

2. Wszelkiego rodzaju amunicję (np. wybuchową lub niewybuchową);  

3. Konstrukcje nośne i mechanizmy uwalniania amunicji (np. urządzenia mechaniczne stosowane do mocowania 
pojazdu powrotnego do pojazdu fazy postartowej lub oddzielania go od niego), które mogą być usuwane bez 
naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu;  

4. Mechanizmy i urządzenia służące do zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji lub detonowania;  

5. Inne urządzenia przeciwdziałające (np. urządzenia do pozorowania, zakłócania lub do rozrzucania dipoli 
odbijających), które oddzielają się od pojazdu fazy postartowej;  

6. Pojazd fazy postartowej lub moduł sterowania wysokością/dostrajania prędkości niezawierający systemów/ 
podsystemów zasadniczych dla funkcjonowania pozostałych stopni. 

b.  »Ładunek użyteczny« w przypadku systemów z nieoddzielającymi się pojazdami powrotnymi obejmuje:  

1. Wszelkiego rodzaju amunicję (np. wybuchową lub niewybuchową);  

2. Konstrukcje nośne i mechanizmy uwalniania amunicji, które mogą być usuwane bez naruszania integralności 
konstrukcyjnej pojazdu;  

3. Mechanizmy i urządzenia służące do zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji lub detonowania;  

4. Urządzenia przeciwdziałające (np. urządzenia do pozorowania, zakłócania lub do rozrzucania dipoli odbijających), 
które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu; 

2.  Kosmiczne pojazdy nośne 

»Ładunek użyteczny« obejmuje: 

a.  Statek kosmiczny lub statki kosmiczne, wraz z satelitami; 

b.  Urządzenia pośrednie statek kosmiczny – pojazd nośny obejmujące, w odpowiednich przypadkach, silniki apogeum/ 
perygeum lub podobne układy manewrowe i układy oddzielania. 

3.  Rakiety sondażowe 

»Ładunek użyteczny« obejmuje: 

a.  Urządzenia niezbędne do wykonania misji, takie jak urządzenia gromadzące, rejestrujące lub przesyłające dane 
specyficzne dla danej misji; 

b.  Urządzenia wykorzystywane do odzyskiwania (np. spadochrony), które mogą być usuwane bez naruszania integralności 
konstrukcyjnej pojazdu. 

4.  Pociski manewrujące 

»Ładunek użyteczny« obejmuje: 

a.  Wszelkiego rodzaju amunicję (np. wybuchową lub niewybuchową); 

b. Konstrukcje nośne i mechanizmy uwalniania amunicji, które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstruk
cyjnej pojazdu; 

c.  Mechanizmy i urządzenia służące do zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji lub detonowania; 

d.  Urządzenia przeciwdziałające (np. urządzenia do pozorowania, zakłócania lub do rozrzucania dipoli odbijających), które 
mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu; 

e.  Urządzenia do utrudniania identyfikacji, które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu. 
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5.  Inne bezzałogowe statki powietrzne 

»Ładunek użyteczny« obejmuje: 

a.  Wszelkiego rodzaju amunicję (np. wybuchową lub niewybuchową); 

b.  Mechanizmy i urządzenia służące do zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji lub detonowania; 

c.  Urządzenia przeciwdziałające (np. urządzenia do pozorowania, zakłócania lub do rozrzucania dipoli odbijających), które 
mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu; 

d.  Urządzenia do utrudniania identyfikacji, które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej pojazdu. 

e.  Urządzenia niezbędne do wykonania misji, takie jak urządzenia gromadzące, rejestrujące lub przesyłające dane 
specyficzne dla danej misji oraz konstrukcje nośne, które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstrukcyjnej 
pojazdu; 

f.  Urządzenia wykorzystywane do odzyskiwania (np. spadochrony), które mogą być usuwane bez naruszania integralności 
konstrukcyjnej pojazdu. 

g. Konstrukcje nośne i mechanizmy uwalniania amunicji, które mogą być usuwane bez naruszania integralności konstruk
cyjnej pojazdu; 

»Produkcja« 

Oznacza wszystkie fazy produkcji, takie jak: 

—  technologia produkcji 

—  wytwarzanie 

—  scalanie 

—  montaż (składanie) 

—  kontrola 

—  testowanie 

—  zapewnienie jakości 

»Urządzenia produkcyjne« 

Oznaczają oprzyrządowanie, szablony, przyrządy obróbkowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty, mechanizmy 
synchronizujące, urządzenia testujące, inne maszyny i ich części składowe, z ograniczeniem do urządzeń specjalnie 
zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do »rozwoju« lub do jednej lub więcej faz »produkcji«. 

»Obiekty produkcyjne« 

Oznaczają »urządzenia produkcyjne« i specjalnie do nich zaprojektowane »oprogramowanie«, wbudowane 
w instalacje w celu »rozwoju« lub do jednej lub więcej faz »produkcji«. 

»Programy« 

Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, mająca postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną 
przez komputer elektroniczny. 

»Zabezpieczone przed promieniowaniem« 

Oznacza, że dana element składowy lub dane urządzenie są zaprojektowane lub oznaczone znamionowo jako 
wytrzymujące poziomy promieniowania osiągające lub przewyższające dawkę całkowitą wynoszącą 5 × 105 radów 
(Si). 

»Zasięg« 

Maksymalna odległość, jaką jest w stanie przebyć określony system rakietowy lub system bezzałogowego statku 
powietrznego w trybie ustalonego lotu, mierzona jako rzut jego trajektorii na powierzchnię Ziemi. 

Uwagi techniczne: 

1.  Przy określaniu »zasięgu« zostaną uwzględnione maksymalne zdolności oparte na charakterystyce projektowej systemu przy 
pełnym obciążeniu paliwem lub materiałem pędnym. 
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2.  »Zasięg« zarówno systemów rakietowych, jak i systemów bezzałogowych statków powietrznych zostanie określony niezależnie 
od wszelkich czynników zewnętrznych, takich jak ograniczenia eksploatacyjne, ograniczenia nakładane przez telemetrię, łącz 
danych i inne ograniczenia zewnętrzne. 

3.  W przypadku systemów rakiet »zasięg« zostanie określony z zastosowaniem trajektorii, która maksymalizuje »zasięg«, przy 
założeniu bezwietrznej standardowej atmosfery ICAO. 

4.  W przypadku systemów bezzałogowych statków powietrznych »zasięg« zostanie określony za pomocą odległości w jedną 
stronę przy wykorzystaniu najbardziej paliwooszczędnego profilu lotu (np. wysokość i prędkość przelotowa), przy założeniu 
bezwietrznej standardowej atmosfery ICAO. 

»Oprogramowanie« 

Zbiór jednego lub więcej »programów« lub »mikroprogramów«, umieszczony na dowolnym materialnym nośniku. 

»Technologia« 

Oznacza konkretny rodzaj informacji, niezbędny do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« danego wyrobu. 
Informacja ta ma postać »danych technologicznych« lub »pomocy technicznej«. 

»Pomoc techniczna« 

może przyjąć następujące formy: 

—  instrukcje 

—  umiejętności 

—  szkolenie 

—  wiedza praktyczna 

—  usługi konsultacyjne 

»Dane technologiczne« 

mogą mieć formę: 

—  odbitek 

—  planów 

—  wykresów 

—  modeli 

—  wzorów 

—  projektów technicznych i specyfikacji 

—  podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich 
jak: 

—  dyski 

—  taśmy 

—  pamięci wyłącznie do odczytu 

»Użytkowanie« 

oznacza: 

—  eksploatację 

—  instalowanie (łącznie z instalowaniem na miejscu) 

—  konserwację 

—  naprawy 

—  remonty 

—  modernizację 
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3.  TERMINOLOGIA 

Pojawiające się w tekście następujące terminy mają być rozumiane zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 

a)  »Specjalnie zaprojektowane« oznacza urządzenia, części, elementy składowe, materiały lub »oprogramowanie«, 
które w wyniku »rozwoju« mają niepowtarzalne właściwości predysponujące je do pewnych z góry określonych 
celów. Na przykład urządzenie jest uważane za »specjalnie zaprojektowane« do użytku w pocisku rakietowym 
jedynie w przypadku, gdy nie ma ono innej funkcji lub innego zastosowania. Na podobnej zasadzie, urządzenie 
wytwórcze jest uważane za »specjalnie zaprojektowane« do wyrobu określonych typów elementów składowych 
jedynie w przypadku, gdy nie można za jego pomocą wyprodukować innych rodzajów elementów składowych. 

b)  »Zaprojektowane lub zmodyfikowane« oznacza urządzenia, części lub elementy składowe, które w wyniku 
»rozwoju« lub modyfikacji nabyły szczegółowych cech sprawiających, że nadają się one do konkretnego 
zastosowania. »Zaprojektowane lub zmodyfikowane« urządzenia, części, elementy składowe lub »oprogra
mowanie« można wykorzystywać do innych zastosowań. Na przykład powlekana tytanem pompa zaprojek
towana do pocisku rakietowego może być użytkowana w środowisku płynów korozyjnych innych niż materiały 
pędne. 

c)  »Nadające się do wykorzystania w«, »nadające się do wykorzystania do«, »nadające się do wykorzystania jako« lub 
»które mogą być…« oznacza urządzenia, części, elementy składowe, materiały lub »oprogramowanie«, które są 
odpowiednie do konkretnego celu. Nie ma potrzeby konfigurowania, modyfikowania lub opracowywania 
specyfikacji urządzeń, części, elementów składowych ani »oprogramowania« do tego konkretnego celu. Na 
przykład dowolny układ pamięci odpowiadający specyfikacjom wojskowym »daje się wykorzystać do« 
zastosowania w systemie naprowadzania. 

d)  »Zmodyfikowane« w kontekście »oprogramowania« oznacza »oprogramowanie«, które zostało celowo tak 
zmienione, aby nabyło właściwości powodujące, że jest ono odpowiednie do wyszczególnionych celów lub 
zastosowań. Jego właściwości mogą również uczynić je odpowiednim do celów lub zastosowań innych niż te, do 
których zostało »zmodyfikowane«.  
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KATEGORIA I – POZYCJA 1  

KATEGORIA I 

POZYCJA 1 KOMPLETNE SYSTEMY PRZENOSZENIA 

1.A.  URZĄDZENIA, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

1.A.1.  Kompletne systemy rakiet (w tym systemy balistycznych pocisków rakietowych, kosmiczne pojazdy nośne 
i rakiety sondażowe) zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg »ładunku użytecznego« przy »zasięgu« co 
najmniej 300 km. 

1.A.2.  Kompletne systemy bezzałogowych statków powietrznych (w tym systemy pocisków manewrujących, 
bezpilotowe samoloty-cele i drony zwiadowcze) zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg »ładunku 
użytecznego« przy »zasięgu« co najmniej 300 km. 

1.B.  URZĄDZENIA DO TESTOWANIA I PRODUKCJI 

1.B.1.  »Obiekty produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do systemów określonych w pozycji 1.A. 

1.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

1.D.  OPROGRAMOWANIE 

1.D.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« lub »obiektów produk
cyjnych« określonych w pozycji 1.B. 

1.D.2.  »Oprogramowanie«, które koordynuje funkcje więcej niż jednego podsystemu, specjalnie zaprojektowane lub 
zmodyfikowane do »użytkowania« w systemach określonych w pozycji 1.A. 

1.E.  TECHNOLOGIA 

1.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« określonych w pozycjach 1.A, 1.B lub 1.D.  
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KATEGORIA I – POZYCJA 2  

POZYCJA 2 KOMPLETNE PODSYSTEMY NADAJĄCE SIĘ DO WYKORZYSTANIA W KOMPLETNYCH SYSTEMACH PRZENOSZENIA 

2.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

2.A.1.  Następujące kompletne podsystemy nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycji 1.A.: 

a.  Pojedyncze stopnie rakiet nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycji 1.A.; 

b.  Następujące pojazdy powrotne oraz zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do nich sprzęt 
nadający się do wykorzystania w systemach określonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewi
dzianymi w nocie poniżej pkt 2.A.1. w odniesieniu do systemów zaprojektowanych do ładunków użytecznych 
niebędących bronią:  

1. Osłony ciepłochronne i części składowe do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych;  

2. Urządzenia pochłaniające ciepło i części składowe do nich wykonane z lekkich materiałów o wysokiej 
pojemności cieplnej;  

3. Urządzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do pojazdów powrotnych; 

c.  Następujące podsystemy układów napędowych rakiet nadające się do wykorzystania w systemach określonych 
w pozycji 1.A.:  

1. Silniki rakietowe na stałe materiały pędne lub hybrydowe silniki rakietowe mające impuls całkowity równy 
lub większy niż 1,1 × 106 Ns;  

2. Silniki rakietowe na ciekłe materiały pędne zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu 
zintegrowania w układach napędowych na ciekłe materiały pędne mające impuls całkowity równy lub 
większy niż 1,1 × 106 Ns; 

Uwaga: 

Silniki apogeum na ciekłe materiały pędne lub silniki na ciekłe materiały pędne do utrzymywania satelity na stałej orbicie 
określone w pozycji 2.A.1.c.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w satelitach można traktować jako 
należące do Kategorii II, jeżeli wywóz danego podsystemu podlega obowiązkowi dostarczenia deklaracji zastosowania 
końcowego oraz podlega wymienionym powyżej ograniczeniom ilościowym stosownym do wyłączonego zastosowania 
końcowego, przy ciągu próżniowym silnika nie wyższym niż 1kN. 

d. »Instalacje do naprowadzania«, znajdujące zastosowanie w systemach określonych w pozycji 1.A., umożli
wiające uzyskanie dokładności instalacji równej lub lepszej niż 3,33 % »zasięgu« (np. »CEP« – krąg równego 
prawdopodobieństwa 10 km lub mniej w »zasięgu« 300 km), poza przypadkami przewidzianymi w 
Nocie 2.A.1. poniżej w odniesieniu do instalacji zaprojektowanych do pocisków rakietowych o »zasięgu« 
poniżej 300 km lub załogowych statków powietrznych; 

Uwagi techniczne: 

1. »Instalacje do naprowadzania« scalają proces pomiaru i obliczania położenia pojazdu i jego prędkości (tj. nawigację) 
z obliczeniami i wysyłaniem poleceń do systemów sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania jego toru lotu. 

2. »Krąg Równego Prawdopodobieństwa« (CEP) to miara dokładności wyrażana jako promień okręgu, którego środek 
pokrywa się z celem i w który wpada 50 % ładunków użytecznych, przy określonym zasięgu. 

e.  Podzespoły do sterowania wektorem ciągu nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycji 
1.A., poza przypadkami przewidzianymi w Nocie 2.A.1. poniżej w odniesieniu do podzespołów zaprojekto
wanych dla systemów rakietowych nieprzekraczających w zakresie »zasięgu«/»ładunku użytecznego« zdolności 
systemów określonych w pozycji 1.A.; 

Uwaga techniczna: 

Pozycja 2.A.1.e. obejmuje następujące metody umożliwiające sterowanie wektorem ciągu: 

a.  Dysza regulowana; 

b.  Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu; 
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c.  Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa; 

d.  Odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowniczych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; 

e.  Używanie klapek oporowych. 

f.  Mechanizmy zabezpieczania, uzbrajania, inicjowania detonacji i detonowania broni lub głowic nadające się do 
wykorzystania w systemach określonych w pozycji 1.A., poza przypadkami przewidzianymi w nocie poniżej 
pkt 2.A.1., w odniesieniu do systemów zaprojektowanych dla systemów innych niż wyszczególnione 
w pozycji 1.A. 

Uwaga: 

Wyjątki określone w pozycjach 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. oraz 2.A.1.f. powyżej można traktować jako należące do 
kategorii II, jeżeli wywóz danego podsystemu podlega obowiązkowi dostarczenia deklaracji zastosowania końcowego oraz 
podlega wymienionym powyżej ograniczeniom ilościowym stosownym do wyłączonego zastosowania końcowego. 

2.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

2.B.1.  »Obiekty produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do podsystemów określonych w pozycji 2.A. 

2.B.2.  »Urządzenia produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do podsystemów określonych w pozycji 2.A. 

2.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

2.D.  OPROGRAMOWANIE 

2.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« »obiektów produkcyjnych« 
określonych w pozycji 2.B.1. 

2.D.2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« silników rakietowych 
określonych w pozycji 2.A.1.c. 

2.D.3. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« »instalacji do naprowa
dzania« określonych w pozycji 2.A.1.d. 

Uwaga: 

Pozycja 2.D.3. obejmuje »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy wyników 
osiąganych przez »instalacje do naprowadzania«, tak aby osiągnąć lub przekroczyć dokładność określoną w pozycji 2.A.1.d. 

2.D.4.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« podsystemów lub sprzętu 
określonych w pozycji 2.A.1.b.3. 

2.D.5.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« systemów w 
pozycji 2.A.1.e. 

2.D.6.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« systemów w pozycji 2.A.1.f. 

Uwaga: 

Z zastrzeżeniem dostarczenia deklaracji zastosowania końcowego stosownych do przyjętego zastosowania końcowego, 
»oprogramowanie« objęte kontrolą w pozycji 2.D.2. – pozycję 2.D.6. można traktować jako należącą do kategorii II, jak 
następuje:  

1. W ramach pozycji 2.D.2., jeżeli zostało specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do silników apogeum na ciekłe 
materiały pędne lub silników na ciekłe materiały pędne do utrzymywania satelity na stałej orbicie zaprojektowanych lub 
zmodyfikowanych do zastosowań satelitarnych określonych w Nocie do pozycji 2.A.1.c.2.;  

2. W ramach pozycji 2.D.3., jeżeli zostało zaprojektowane dla pocisków rakietowych o »zasięgu« poniżej 300 km lub 
samolotów załogowych; 
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3. W ramach pozycji 2.D.4., jeżeli zostało specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pojazdów powrotnych zaprojek
towanych dla ładunków użytecznych niebędących bronią:  

4. W ramach pozycji 2.D.5., jeżeli zostało zaprojektowane dla systemów rakietowych nieprzekraczających 
zdolności w zakresie»zasięgu«/»ładunku użytecznego« systemów określonych w pozycji 1.A.;  

5. W ramach pozycji 2.D.6., jeżeli zostały zaprojektowane dla systemów innych niż systemy określone w pozycji 1.A. 

2.E.  TECHNOLOGIA 

2.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 2.A., 2.B. lub 2.D.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 3  

KATEGORIA II 

ITEM 3 CZĘŚCI SKŁADOWE NAPĘDU I SPRZĘT 

3.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

3.A.1.  Następujące silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe: 

a.  Silniki spełniające oba poniższe kryteria:  

1. »Wartość ciągu maksymalnego« powyżej 400 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wyłączeniem 
silników certyfikowanych przez instytucje cywilne, mających »wartość ciągu maksymalnego« powyżej 
8,89 kN (uzyskiwaną przed zamontowaniem silnika); oraz  

2. Jednostkowe zużycie paliwa 0,15 kg/N– 1 h– 1 lub mniejsze (przy maksymalnej mocy ciągłej na poziomie 
morza w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze określonej przez ICAO); 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 3.A.1.a.1. »wartość ciągu maksymalnego« oznacza wykazany przez producenta maksymalny ciąg dla danego 
typu silnika przed zamontowaniem. Wartość ciągu certyfikowana dla zastosowań cywilnych będzie równa lub niższa niż 
wykazany przez producenta maksymalny ciąg dla danego typu silnika. 

b.  Silniki specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do systemów określonych w pozycjach 1.A. 
lub19.A.2., niezależnie od ciągu czy jednostkowego zużycia paliwa. 

Uwaga: 

Silniki określone w pozycji 3.A.1. mogą być wywożone jako część załogowych statków powietrznych lub w ilościach 
odpowiednich jako części zamienne do załogowych statków powietrznych. 

3.A.2.  Strumieniowe silniki odrzutowe, naddźwiękowe, strumieniowe silniki odrzutowe, pulsacyjne silniki odrzutowe 
lub »silniki o cyklu kombinowanym«, w tym urządzenia do regulacji spalania w silnikach, a także specjalnie do 
nich zaprojektowane elementy składowe nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 
1.A. lub19.A.2. 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 3.A.2. »silniki o cyklu kombinowanym« są to silniki wykorzystujące co najmniej dwa cykle z następujących 
rodzajów silników: silników turbogazowych (turboodrzutowych, turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych), 
silników strumieniowych, naddźwiękowych silników strumieniowych, pulsacyjnych silników odrzutowych, pulsacyjnych 
silników spalania detonacyjnego, silników rakietowych (na ciekłe/stałe materiały pędne i silników hybrydowych). 

3.A.3.  Osłony do silników rakietowych, przeznaczone dla nich składniki »izolacyjne« oraz dysze nadające się do 
wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 1.A. lub19.A.1. 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 3.A.3. »izolacja«, która ma zostać zastosowana do części składowych silnika rakietowego, tj. osłony, wlotów 
dyszy, zamknięć osłon, obejmuje utrwalone lub półutrwalone składniki kauczukowe, w tym maty kauczukowe zawierające 
materiał ogniotrwały lub izolacyjny. Można ją również stosować na klatki lub klapy odprężające. 

Uwaga: 

W przypadku materiału »izolacyjnego« luzem lub w postaci mat należy się odwoływać do pozycji 3.C.2. 

3.A.4.  Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe 
nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycji 1.A. 
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Uwaga: 

Zob. także pozycję 11.A.5. 

3.A.5.  Zespoły do sterowania przepływem ciekłych, zawiesinowych i żelowych materiałów pędnych (w tym utleniaczy) 
oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe nadające się do wykorzystania w systemach 
określonych w pozycji 1.A., zaprojektowane lub zmodyfikowane pod kątem eksploatacji w środowiskach, 
w których występują drgania o wartości średniej kwadratowej większej niż 10 g i o częstotliwości od 20 Hz do 
2 kHz. 

Uwagi: 

1.  Jedynymi określonymi w pozycji 3.A.5. serwozaworami, pompami oraz turbinami gazowymi są jak następuje: 

a.  Serwozawory o objętościowym natężeniu przepływu równym lub większym niż 24 litrów na minutę przy ciśnieniu 
absolutnym równym lub większym niż 7 MPa i czasie reakcji roboczej poniżej 100 ms; 

b.  Pompy do ciekłych materiałów pędnych o prędkościach obrotowych na wale 8 000 lub więcej obrotów na minutę 
w maksymalnym trybie działania lub o ciśnieniu wylotowym równym lub większym niż 7 MPa. 

c.  Turbiny gazowe do turbopomp ciekłych materiałów pędnych,o prędkościach obrotowych na wale 
8 000 lub więcej obrotów na minutę w maksymalnym trybie działania. 

2.  Systemy i części składowe określone w pozycji 3.A.5. mogą być wywożone jako część satelity. 

3.A.6.  Specjalnie zaprojektowane części składowe hybrydowych silników rakietowych określone w pozycjach 
2.A.1.c.1. oraz 20.A.1.b.1. 

3.A.7.  Łożyska kulkowe promieniowe o tolerancjach określonych zgodnie z normą ISO 492, 2. klasy tolerancji (lub 
zgodnie z normą ANSI/ABMA Std 20 – klasa tolerancji ABEC 9 lub według innych odpowiedników krajowych) 
lub lepszej, mające wszystkie wymienione poniżej cechy: 

a.  Średnica wewnętrzna pierścienia wewnętrznego między 12 a 50 mm; 

b.  Średnica zewnętrzna pierścienia zewnętrznego między 25 a 100 mm; oraz 

c.  Szerokość między 10 a 20 mm. 

3.A.8.  Zbiorniki na ciekłe materiały pędne specjalnie zaprojektowane dla materiałów pędnych objętych kontrolą 
w pozycji 4.C. lub innych ciekłych materiałów pędnych stosowanych w systemach określonych w pozycji 1.A.1. 

3.A.9.  »Systemy silników turbośmigłowych« specjalnie zaprojektowane do systemów określonych w pozycji 1.A.2. lub 
19.A.2. oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe, o mocy maksymalnej powyżej 10 kW 
(osiąganej dla silnika niezainstalowanego, w warunkach statycznych na poziomie morza i w standardowej 
atmosferze określonej przez ICAO), z wyłączeniem silników certyfikowanych przez instytucje cywilne. 

Uwaga techniczna: 

Do celów pozycji 3.A.9. »system silnika turbośmigłowego« obejmuje wszystkie poniższe elementy: 

a.  Silnik turbowałowy; oraz 

b.  Układ przenoszenia napędu służący do przenoszenia mocy na śmigło. 

3.A.10.  komory spalania i dysze do silników rakietowych na ciekłe materiały pędne nadające się do 
wykorzystania w podsystemach określonych w pozycjach 2.A.1.c.2. lub 20.A.1.b.2. 

3.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

3.B.1.  »Obiekty produkcyjne« specjalnie zaprojektowane dla sprzętu lub materiałów określonych w pozycjach 3.A.1., 
3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. lub 3.C. 

3.B.2.  »Urządzenia produkcyjne« specjalnie zaprojektowane dla sprzętu lub materiałów określonych w pozycjach 
3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9.,3.A.10. lub 3.C. 
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3.B.3.  Maszyny do tłoczenia kształtowego oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, które: 

a.  według specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w zespoły sterowania numerycznego lub 
komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie są wyposażone w takie zespoły przy dostawie; oraz 

b.  mają więcej niż dwie osie, które można jednocześnie koordynować w celu sterowania kształtowego. 

Uwaga: 

Niniejsza pozycja nie obejmuje maszyn nienadających się do »produkcji« części składowych napędu i sprzętu (np. osłon 
silników) do systemów określonych w pozycji 1.A. 

Uwaga techniczna: 

Maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są na potrzeby tej pozycji traktowane jako urządzenia do 
tłoczenia kształtowego. 

3.C.  MATERIAŁY 

3.C.1.  »Wykładzina wewnętrzna« nadająca się do wykorzystania do osłon do silników rakietowych w systemach 
określonych w pozycji 1.A. lub specjalnie zaprojektowana do systemów określonych w pozycjach 19.A.1. 
lub19.A.2. 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 3.C.1. »wykładzina wewnętrzna« nadająca się na warstwę pośrednią pomiędzy stałym materiałem pędnym 
a obudową lub warstwą izolacyjną jest zazwyczaj płynną polimerową zawiesiną materiału ogniotrwałego lub izolacyjnego, 
np. wypełniony węglem polibutadien z łańcuchami zakończonymi grupami hydroksylowymi (HTPB) lub inny polimer 
z dodatkiem środków utrwalających, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnętrznej powierzchni osłony. 

3.C.2.  Materiały do »izolacji« luzem nadające się do wykorzystania w osłonach do silników rakietowych w systemach 
określonych w pozycji 1.A. lub specjalnie zaprojektowane do systemów określonych w pozycjach 19.A.1. lub 
19.A.2. 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 3.C.2. »izolacja« przeznaczona do stosowania do części składowych silnika rakietowego, tj. osłony, wlotów dyszy, 
zamknięć osłon, obejmuje utrwalone lub półutrwalone maty kauczukowe zawierające materiał ogniotrwały lub izolacyjny. 
Można ją również stosować na klatki lub klapy odprężające określone w pozycji 3.A.3. 

3.D.  OPROGRAMOWANIE 

3.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« »obiektów produkcyjnych« 
określonych w pozycji 3.B.1. 

3.D.2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów »użytkowania« sprzętu określonego 
w pozycjach 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. lub 3.A.9. 

Uwagi: 

1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów »użytkowania« silników określonych 
w pozycji 3.A.1. może być wywożone jako część załogowych statków powietrznych lub jako ich »oprogramowanie« 
zamienne. 

2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów »użytkowania« zespołów do sterowania 
przepływem materiałów pędnych określonych w pozycji 3.A.5. może być wywożone jako część satelitów lub jako ich 
»oprogramowanie« zamienne. 

3.D.3.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla »rozwoju« sprzętu określonego 
w pozycjach 3.A.2., 3.A.3. lub 3.A.4. 

3.E.  TECHNOLOGIA 

3.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycjach 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3. 
A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10., 3.B., 3.C. lub 3.D. 
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KATEGORIA II – POZYCJA 4  

POZYCJA 4 MATERIAŁY PĘDNE, ZWIĄZKI CHEMICZNE I PRODUKCJA MATERIAŁÓW PĘDNYCH 

4.A.  URZĄDZENIA, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

Brak. 

4.B.  URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE 

4.B.1. »Urządzenia produkcyjne« – i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły – do »produkcji«, ręcznego przemie
szczania lub testowania odbiorczego ciekłych materiałów pędnych lub ich składników wyszczególnionych 
w pozycji 4.C. 

4.B.2.  »Urządzenia produkcyjne« inne niż opisane w pozycji 4.B.3. – i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły – 
do produkcji, ręcznego przemieszczania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania 
lub testowania odbiorczego stałych materiałów pędnych lub ich składników określonych w pozycji 4.C. 

4.B.3.  Następujące urządzenia i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe: 

a.  Mieszarki okresowe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można 
regulować temperaturę w komorze mieszania, spełniające wszystkie następujące kryteria:  

1. Całkowita pojemność wolumetryczna 110 litrów lub większa; oraz  

2. Co najmniej jeden »wał mieszający/ugniatający« osadzony mimośrodowo. 

Uwaga: 

W pozycji 4.B.3.a.2.»wał mieszający/ugniatający« nie obejmuje rozdrabniaczy ani głowic nożowych. 

b.  Mieszarki ciągłe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można 
regulować temperaturę w komorze mieszania i które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:  

1. Dwa lub więcej wałów mieszających/ugniatających; lub  

2. Jeden oscylujący wał obrotowy, zęby/kołki ugniatające na wale, jak również po stronie wewnętrznej 
obudowy komory mieszalniczej. 

c.  Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania lub mielenia substancji określonych 
w pozycji 4.C.; 

d.  »Urządzenia produkcyjne« do wytwarzania proszków metali nadające się do wykorzystania przy »produkcji«, 
w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych materiałów wyszczególnionych 
w pozycjach: 4.C.2.c., 4.C.2.d. or 4.C.2.e.; 

Uwaga: 

Pozycja 4.B.3.d. obejmuje: 

a.  Generatory plazmowe (na zasadzie łuku elektrycznego wysokiej częstotliwości) nadające się do otrzymywania pylistych 
lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda; 

b.  Urządzenia elektroimpulsowe nadające się do wykorzystania przy otrzymywaniu pylistych lub sferycznych proszków 
metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda; 

c.  Urządzenia nadające się do wykorzystania przy »produkcji« sferycznych proszków aluminiowych przez rozpylanie 
roztopionego metalu w atmosferze obojętnej (np. azocie). 
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Uwagi: 

1.  Jedynymi mieszarkami okresowymi, mieszarkami ciągłymi nadającymi się do zastosowania w odniesieniu do stałych 
materiałów pędnych lub składników materiałów pędnych określonych w pozycji 4.C. oraz młynami wykorzystującymi 
energię płynów określonymi w pozycji 4.B. są mieszarki i młyny określone w pozycji 4.B.3. 

2.  Formy do »urządzeń produkcyjnych« do wytwarzania proszków metali niewyszczególnione w pozycji 4.B.3.d. ocenia się 
zgodnie z pozycją 4.B.2. 

4.C.  MATERIAŁY 

4.C.1.  Kompozytowe i modyfikowane kompozytowo dwubazowe materiały pędne. 

4.C.2.  Następujące substancje paliwowe: 

a.  Hydrazyna (CAS 302-01-2) o stężeniu powyżej 70 %; 

b.  Następujące pochodne hydrazyny:  

1. Monometylohydrazyna (MMH) (CAS 60-34-4);  

2. Niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-14-7);  

3. Monoazotan hydrazyny (CAS 13464-97-6);  

4. Trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);  

5. Tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);  

6. N,N diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);  

7. Allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);  

8. Etylenodihydrazyna;  

9. Diazotan monometylohydrazyny;  

10. Niesymetryczny azotan dimetylohydrazyny;  

11. Azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);  

12. Azydek dimetylohydrazyny;  

13. Diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);  

14. Diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);  

15. Azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);  

16. Nadchloran hydrazyny (CAS 27978-54-7);  

17. Dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);  

18. Azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);  

19. Azotan dietylohydrazyny (DEHN);  

20. Azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (DHTN); 

Uwaga techniczna: 

Azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny bywa również nazywany azotanem 1,4-dihydrazyny 

c.  Sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) złożony z cząstek o wielkości poniżej 
200 × 10– 6 (200 μm) oraz o zawartości glinu wynoszącej 97 % wagowych lub większej, jeżeli przynajmniej 
10 % ciężaru ogólnego stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 63 μm, zgodnie z ISO 2591:1988 lub 
równoważnymi normami krajowymi; 
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Uwaga techniczna: 

Wielkość cząstek 63 μm (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma ASTM E-11). 

d.  Proszki któregokolwiek z następujących metali: cyrkonu (CAS 7440-67-7), berylu (CAS 7440-41-7) lub 
magnezu (CAS 7439-95-4) lub ich stopów, jeżeli co najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek 
stanowią cząstki o wielkości poniżej 60 μm (oznaczone przy pomocy technik pomiaru takich jak 
przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, 
płatków lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierające wagowo 97 % lub więcej któregokolwiek 
z wymienionych wyżej metali; 

Uwaga: 

W przypadku multimodalnej dystrybucji cząstek (np. mieszaniny różnej wielkości ziaren), w której kontrolą 
objęta jest co najmniej jedna z form, kontroli podlega cała mieszanina proszku. 

Uwaga techniczna: 

Naturalna zawartość hafnu (CAS 7440-58-6) w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.  

e.  Proszki boru (CAS 7440-42-8) lub stopów boru o zawartości wagowej boru 85 % lub większej, jeżeli co 
najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 60 μm 
(zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie 
optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku; 

Uwaga: 

W przypadku multimodalnej dystrybucji cząstek (np. mieszaniny różnej wielkości ziaren), w której kontrolą objęta jest co 
najmniej jedna z form, kontroli podlega cała mieszanina proszku. 

f.  Następujące materiały o wysokiej gęstości energetycznej, które można wykorzystać w systemach określonych 
w pozycjach 1.A. or 19.A:  

1. Paliwa mieszane składające się z paliw stałych i ciekłych, takie jak paliwo borowodorowe, o gęstości 
energetycznej na jednostkę masy na poziomie 40 × 106 J/kg lub większej;  

2. Inne mające wysoką gęstość energetyczną paliwa i dodatki do paliw (np. kuban, roztwory jonowe, JP-10) 
o gęstości energetycznej na jednostkę objętości na poziomie 37,5 × 109 J/m3 lub większej zmierzonej 
w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa). 

Uwaga: 

Pozycja 4.C.2.f.2. nie obejmuje kontrolą rafinowanych paliw kopalnych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym 
paliw silnikowych dopuszczonych do stosowania w lotnictwie cywilnym, chyba że zostały specjalnie opracowane do 
systemów określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A. 

g.  Następujące paliwa zastępujące hydrazynę: 

Azydek 2-dimetyloaminoetylu (DMAZ) (CAS 86147-04-8). 

4.C.3.  Następujące utleniacze/paliwa: 

Nadchlorany, chlorany lub chromiany wymieszane ze sproszkowanymi metalami lub innymi składnikami paliw 
o wysokiej wartości energetycznej. 

4.C.4.  Następujące substancje utleniające: 

a.  Następujące substancje utleniające nadające się do wykorzystania w silnikach rakietowych na paliwo ciekłe:  

1. Tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);  

2. Ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu (CAS 10544-72-6);  

3. Pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);  

4. Mieszaniny tlenków azotu (MON); 
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5. Inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CAS 8007-58-7);  

6. Związki składające się z fluoru i jednego lub więcej innych fluorowców, tlenu lub azotu; 

Uwaga: 

Pozycja 4.C.4.a.6. nie obejmuje kontrolą trifluorku azotu (NF3) (CAS 7783-54-2) w postaci gazowej, ponieważ nie jest 
wykorzystywany do zastosowań rakietowych. 

Uwaga techniczna: 

Mieszaniny tlenków azotu (MON) stanowią roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu 
(N2O4/NO2), które mogą być wykorzystywane w systemach rakietowych. Istnieje cała gama mieszanin, które mogą być 
oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi przedstawiającymi procentową zawartość 
tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 – 25 % tlenku azotu. Górną granicę 
stanowi MON40 – 40 % zawartości wagowej).  

b.  Następujące substancje utleniające nadające się do wykorzystywania w silnikach rakietowych na paliwo stałe:  

1. Nadchloran amonu (AP) (CAS 7790-98-9);  

2. Dinitroamid amonu (ADN) (CAS 140456-78-6);  

3. Nitroaminy (cyklotetrametylenotetranitroamina (HMX) (CAS 2691-41-0); cyklotrimetylenotrinitroamina 
(RDX) (CAS 121-82-4);  

4. Hydrazynonitroform (HNF) (CAS 20773-28-8);  

5. 2,4,6,8,10,12-heksanitroheksaazaizowurcytan (CL-20) (CAS 135285-90-4). 

4.C.5.  Następujące substancje polimerowe: 

a.  Polibutadien zakończony grupami karboksy (w tym polibutadien zakończony grupami karboksylowymi) 
(CTPB); 

b.  Polibutadien zakończony grupami hydroksy (w tym polibutadien zakończony grupami hydroksylowymi) 
(HTPB); 

c.  Polimer azydku glicydylu (GAP); 

d.  Kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA); 

e.  Kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN); 

f.  Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG); 

g.  Poliazotan glicydylu (PGN lub poli-GLYN) (CAS 27814-48- 8). 

Uwaga techniczna: 

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem blokowym polibutano-1,4-diolu (CAS 110-63-4) 
i glikolu polietylenowego (PEG) (CAS 25322-68-3). 

4.C.6.  Następujące inne dodatki i środki do materiałów pędnych: 

a.  Następujące środki wiążące:  

1. Tlenek tris-1-(2-metylo)azyrydynylofosfiny (MAPO) (CAS 57-39-6);  

2. 1,1R,1S-trimezoilo-tris(2-etylazyrydyna) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73- 8)  

3. Tepanol (HX-878), produkt reakcji tetraetylenopentaaminy, akrylonitrylu i glicydolu (CAS 68412-46-4); 
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4. Tepan (HX-879), produkt reakcji tetraetylenopentaaminy i akrylonitrylu (CAS 68412-45-3); 

5. Wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalowych, trimestycznych, izocyjanu
rowych lub trimetyloadypowych mające również grupę 2-metylowo lub 2-etylowo azyrydynową; 

Uwaga: 

Pozycja 4.C.6.a.5. obejmuje:  

1. 1,1,1H-izoftaloilo-bis(2-metylazyrydynę)(HX-752) (CAS 7652-64-4);  

2. 2,4,6-tris(2-etylo-1-azyrydynylo)-1,3,5-triazynę (HX-874) (CAS 18924-91-9);  

3. 1,1′-trimetyladypoilo-bis(2-etylazyrydynę) (HX-877) (CAS 71463-62-2). 

b.  Następujące katalizatory reakcji utwardzania: Trifenylobizmut (TPB) (CAS 603-33-8); 

c.  Następujące modyfikatory szybkości spalania:  

1. Węgloborowodory, dekaborowodory, pentaborowodory oraz ich pochodne;  

2. Następujące pochodne ferrocenu: 

a.  Katocen (CAS 37206-42-1); 

b.  Etylo-ferrocen (CAS 1273-89-8); 

c.  Propylo-ferrocen; 

d.  n-butylo-ferrocen (CAS 31904-29-7); 

e.  Pentylo-ferrocen (CAS 1274-00-6); 

f.  Dicyklopentylo-ferrocen; 

g.  Dicycloheksylo-ferrocen; 

h.  Dietylo-ferrocen (CAS 1273-97-8); 

i.  Dipropylo-ferrocen; 

j.  Dibutylo-ferrocen (CAS 1274-08-4); 

k.  Diheksylo-ferrocen (CAS 93894-59-8); 

l.  acetylo-ferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetylo ferrocen (CAS 1273-94-5); 

m.  Ferrocenowy kwas karboksylowy (CAS 1271-42-7)/1,1′ ferrocenowy kwas dikarboksylowy 
(CAS 1293-87-4); 

n.  Butacen (CAS 125856-62-4); 

o.  Inne pochodne ferrocenu nadające się do wykorzystania jako modyfikatory szybkości spalania paliwa 
rakietowego; 

Uwaga: 

Pozycja 4.C.6.c.2.o nie obejmuje kontrolą pochodnych ferrocenu, które zawierają sześciowęglową aromatyczną grupę 
funkcyjną połączoną z cząsteczką ferrocenu. 

d.  Następujące estry i plastyfikatory:  

1. Diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);  

2. Triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);  

3. 1,2,4-butanotriolotriazotan (BTTN) (CAS 6659-60-5);  

4. Diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);  

5. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo- DAMTR); 
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6. Następujące plastyfikatory na bazie nitroetylonitroaminy (NENA): 

a.  Metylo-NENA (CAS 17096-47-8); 

b.  Etylo-NENA (CAS 85068-73-1); 

c.  Butylo-NENA (CAS 82486-82-6);  

7. Następujące plastyfikatory na bazie dinitropropylu: 

a.  Bis-(2,2-dinitropropylo)acetal (BDNPA) (CAS 5108-69-0); 

b.  Bis-(2,2-dinitropropylo)formal (BDNPF) (CAS 5917-61-3); 

e.  Następujące stabilizatory:  

1. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);  

2. N-metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2). 

4.D.  OPROGRAMOWANIE 

4.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obsługi lub utrzymania urządzeń 
określonych w pozycji 4.b. do »produkcji« materiałów określonych w pozycji 4.C. i ich ręcznego przemie
szczania. 

4.E.  TECHNOLOGIA 

4.E.1  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycji 4.B i 4.C.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 5  

ZASTRZEŻONY DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI  
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KATEGORIA II – POZYCJA 6  

POZYCJA 6 PRODUKCJA KOMPOZYTÓW STRUKTURALNYCH, OSADZANIE I ZAGĘSZCZANIE PIROLITYCZNE ORAZ MATERIAŁY 
STRUKTURALNE 

6.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I ELEMENTY 

6.A.1.  Materiały kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, specjalnie zaprojektowane do użytkowania w systemach 
określonych w pozycjach 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. oraz podsystemów określonych w 2.A. lub 20.A. 

6.A.2.  Elementy z przesyconego pyrolizowanego materiału (tj. typu węgiel-węgiel) posiadające wszystkie wymienione 
poniżej cechy: 

a.  Zaprojektowane do systemów rakietowych; oraz 

b.  Nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. 

6.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

6.B.1.  Następujące urządzenia do »produkcji« kompozytów konstrukcyjnych, włókien, prepregów lub preform, nadające 
się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2 oraz specjalnie do nich 
zaprojektowane elementy i akcesoria: 

a. Maszyny nawojowe do włókien lub maszyny do zbrojenia włóknami, z koordynowanymi i programo
wanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, 
specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów 
z materiałów włóknistych lub włókienkowych; 

b.  Maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch osiach ruchami 
związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm i arkuszy, zaprojektowane z przezna
czeniem do kompozytowych elementów konstrukcyjnych płatowca lub pocisku rakietowego; 

c.  Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, łącznie z zestawami 
adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub splatania włókien w celu 
wytworzenia elementów kompozytowych; 

Uwaga: 

Pozycja 6.B.1.c. nie obejmuje kontroli maszyn włókienniczych niezmodyfikowanych do zadeklarowanych zastosowań 
końcowych. 

d. Następujące urządzenia zaprojektowane lub przystosowane do produkcji materiałów włóknistych lub włókien
kowych: 

1. Urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regene
rowanej lub polikarbosilan) łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas 
ogrzewania;  

2. Urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych 
podłożach włóknistych;  

3. Urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu); 

e.  Urządzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obróbki powierzchniowej 
włókien lub do wytwarzania prepregów i preform, w tym rolki, naprężacze, zespoły powlekające, urządzenia 
do cięcia i formy zatrzaskowe. 

Uwaga: 

Do elementów i akcesoriów do maszyn wyszczególnionych w pozycji 6.B.1. należą formy, trzpienie, matryce, uchwyty 
i oprzyrządowanie do wstępnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementów kompozytowych, 
laminatów i wytworzonych z nich wyrobów. 

6.B.2.  Dysze zaprojektowane specjalnie do procesów, o których mowa w pozycji 6.E.3. 
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6.B.3.  Prasy izostatyczne mające wszystkie niżej wymienione cechy: 

a.  Maksymalne ciśnienie robocze równe 69 MPa lub wyższe; 

b.  Zaprojektowane dla osiągnięcia i utrzymania środowiska o regulowanych parametrach termicznych rzędu 
600 °C lub wyższych; oraz 

c.  Posiadające komorę o średnicy wewnętrznej 254 mm lub większej. 

6.B.4.  Piece do chemicznego osadzania par skonstruowane lub zmodyfikowane w celu zagęszczania kompozytów 
węglowo-węglowych. 

6.B.5.  Środki do sterowania sprzętem i przebiegiem procesów, inne niż wyszczególnione w pozycjach 6.B.3. lub 6.B.4, 
zaprojektowane lub zmodyfikowane do zagęszczania i pirolizy kompozytów strukturalnych do dysz rakietowych 
oraz stożki czołowe pojazdów powrotnych. 

6.C.  MATERIAŁY 

6.C.1.  Prepregi z włókien impregnowanych żywicami i preformy z włókien powlekanych metalem, do towarów 
określonych w pozycji 6.A.1., wytwarzane zarówno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystu
jących wzmocnienia włókniste lub włókienkowe o wytrzymałości właściwej na rozciąganie większej niż 
7,62 × 104 m i module właściwym większym niż 3,18 × 106 m. 

Uwaga: 

Jedyne prepregi z włókien impregnowanych żywicami wyszczególnione w pozycji 6.C.1. to te, w których zastosowano żywice 
o temperaturze zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczającej 145 °C, jak określono w ASTM D4065 lub w krajowych 
odpowiednikach. 

Uwagi techniczne: 

1.  W pozycji 6.C.1. »Wytrzymałość właściwa na rozciąganie« oznacza wytrzymałość na rozciąganie w N/m2 podzieloną 
przez ciężar właściwy w N/m3, mierzoną w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i przy wilgotności względnej 
(50 ± 5) %. 

2.  W pozycji 6.C.1. »Moduł właściwy« oznacza moduł Younga w N/m2 podzielony przez ciężar właściwy w N/m3, 
mierzony w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i przy wilgotności względnej (50 ± 5) %. 

6.C.2.  Przesycone pirolizowane materiały (tj. typu węgiel/węgiel) posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy: 

a.  Zaprojektowane do systemów rakietowych; oraz 

b.  Nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. 

6.C.3.  Drobnoziarniste materiały grafitowe o gęstości nasypowej co najmniej 1,72 g/cm3 mierzonej w temperaturze 
15 °C i o wymiarach ziarna 100 × 10– 6 (100 μm) lub mniejszych, nadające się do zastosowania w dyszach do 
rakiet i stożkach czołowych pojazdów powrotnych, umożliwiające uzyskanie w drodze obróbki skrawaniem 
któregokolwiek z następujących produktów: 

a.  Cylindry o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; 

b.  Rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 50 mm 
lub większej; lub 

c.  Bloki o wymiarach 120 mm × 120 mm × 50 mm lub większe; 

6.C.4.  Pirolityczne lub wzmacniane włóknami materiały grafitowe nadające się do zastosowania w dyszach rakiet 
i stożkach czołowych pojazdów powrotnych nadających się do zastosowania w systemach określonych 
w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. 

6.C.5.  Ceramiczne materiały kompozytowe (o stałej dielektrycznej poniżej 6 przy każdej częstotliwości od 100 MHz do 
100 GHz), do użytku w osłonach anten radiolokatora nadających się do zastosowania w systemach określonych 
w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. 

6.C.6.  Następujące materiały krzemowo-węglowe: 

a.  Skrawalne, niewypalane materiały ceramiczne wzmacniane włóknami krzemowo-węglowymi nadające się do 
wykorzystania w stożkach czołowych nadających się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 
1.A. lub 19.A.1.; 

b.  Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemowo-węglowymi nadające się do wykorzystania do 
wyrobu stożków czołowych, pojazdów powrotnych, klap dysz, nadających się do wykorzystania w systemach 
określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. 
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6.C.7.  Następujące materiały do wytwarzania części składowych pocisków w systemach określonych w pozycjach 1.A., 
19.A.1. lub 19.A.2: 

a.  Wolfram i jego stopy w postaci pyłu zawierające wagowo co najmniej 97 % wolframu o wielkości cząstek nie 
większej niż 50 × 10– 6 m (50 μm); 

b.  Molibden i jego stopy w postaci pyłu zawierające wagowo co najmniej 97 % molibdenu o wielkości cząstek 
nie większej niż 50 × 10– 6 m (50 μm); 

c.  Materiały zawierające wolfram w postaci stałej, spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:  

1. Którykolwiek z następujących składów materiałowych: 

i.  Wolfram i jego stopy zawierające wagowo co najmniej 97 % wolframu; 

ii.  Wolfram nasycony miedzią, zawierający wagowo co najmniej 80 % wolframu; lub 

iii.  Wolfram nasycony srebrem, zawierający wagowo co najmniej 80 % wolframu; oraz  

2. Umożliwiające uzyskanie z nich w drodze obróbki skrawaniem któregokolwiek z następujących 
produktów: 

i.  Cylindry o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; 

ii.  Rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 
50 mm lub większej; 

or 

iii.  Bloki o wymiarach 120 mm × 120 mm × 50 mm lub większe; 

6.C.8.  Stale maraging nadające się do wykorzystania w systemach określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1, spełniające 
wszystkie z poniższych kryteriów: 

a.  Mające wytrzymałość na rozciąganie, mierzoną w temperaturze 20 °C, równą lub większą niż:  

1. 0,9 GPa w fazie wyżarzenia roztworu; lub  

2. 1,5 GPa w fazie utwardzenia wydzieleniowego; oraz 

b.  Mające którąkolwiek z następujących postaci:  

1. Blachy, płyty lub rury o grubości ścianek lub płyt mniejszej lub równej 5,0 mm; lub  

2. Formy rurowate o grubości ścianek mniejszej lub równej 50 mm i średnicy wewnętrznej większej lub 
równej 270 mm. 

Uwaga techniczna: 

Stale maraging są stopami żelaza: 

a.  Charakteryzującymi się ogólnie wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników 
substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe tego stopu; oraz 

b.  Poddawanymi cyklom obróbki cieplnej w celu ułatwienia procesu transformacji martenzytycznej (faza wyżarzenia 
roztworu), a następnie utwardzanymi (faza utwardzenia wydzieleniowego). 

6.C.9.  Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) nadająca się do wykorzystania w systemach 
określonych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1 i spełniająca wszystkie z poniższych kryteriów: 

a.  Posiadająca wszystkie następujące cechy:  

1. Zawartość wagowa chromu 17,0 – 23,0 % oraz zawartość wagowa niklu 4,5 – 7,0 %;  

2. Zawartość wagowa tytanu większa niż 0,10 %; oraz  

3. Obecność mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej także mikrostrukturą dwufazową), w której 
co najmniej 10 % objętości stanowi austenit (zgodnie z normą ASTM E-1181-87 lub odpowiednikami 
krajowymi); oraz 

b.  Mające którąkolwiek z następujących postaci:  

1. Wlewki lub pręty o wielkości większej lub równej 100 mm w każdym z wymiarów;  

2. Blachy o szerokości większej lub równej 600 mm i grubości mniejszej lub równej 3 mm; lub 
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3. 3. rury o średnicy zewnętrznej większej lub równej 600 mm i grubości ścianek mniejszej lub równej 
3 mm. 

6.D.  OPROGRAMOWANIE 

6.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obsługi lub utrzymania sprzętu 
określonego w pozycji 6.B.1. 

6.D.2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla sprzętu określonego w pozycjach 6.B.3., 
6.B.4. lub 6.B.5. 

6.E.  TECHNOLOGIA 

6.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 6.A., 6.B., 6.C. lub 6.D. 

6.E.2.  »Dane technologiczne« (w tym warunki przetwarzania) i procedury dotyczące regulacji temperatur, ciśnień lub 
atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku wykorzystania do produkcji kompozytów lub 
kompozytów częściowo przetworzonych, nadające się do wykorzystania w urządzeniach lub materiałach 
określonych w pozycjach 6.A. lub 6.C. 

6.E.3.  »Technologia« produkcji pirolitycznie wytwarzanych materiałów formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym 
podłożu, z gazów prekursorowych rozkładających się w przedziale temperatur od 1 300 °C do 2 900 °C przy 
ciśnieniach w zakresie od 130 Pa (1 mm Hg) do 20 kPa (150 mm Hg), w tym »technologia« do ustalania składu 
gazów prekursorowych, wartości natężeń przepływu, oraz parametry i harmonogramy cykli sterowania 
procesem.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 7  

ZASTRZEŻONY DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI  
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KATEGORIA II – POZYCJA 8  

ZASTRZEŻONY DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI  
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KATEGORIA II – POZYCJA 9  

POZYCJA 9 OPRZYRZĄDOWANIE, NAWIGACJA I USTALANIE KIERUNKU 

9.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

9.A.1.  Zintegrowane systemy samolotowych przyrządów pokładowych zawierające stabilizatory żyroskopowe lub 
automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w systemach 
wyszczególnionych w pozycjach 1.A. lub 19.A.1. lub 19.A.2. oraz specjalnie do nich zaprojektowane części 
składowe. 

9.A.2.  Żyro-astrokompasy i inne urządzenia umożliwiające określanie położenia lub orientację przestrzenną za pomocą 
automatycznego śledzenia ciał niebieskich lub satelitów oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

9.A.3.  Akcelerometry liniowe, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego 
typu systemach naprowadzania nadających się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycjach 
1.A., 19.A.1 lub 19.A.2, mające wszystkie z poniższych cech, oraz specjalnie zaprojektowane części składowe do 
nich: 

a.  »powtarzalność« »współczynnika skalowania« mniejsza (lepsza) niż 1 250 ppm.; oraz 

b.  »powtarzalność« »wychylenia wstępnego« mniejsza (lepsza) niż 1 250 × 10– 6 g. 

Uwaga: 

Pozycja 9.A.3. nie obejmuje kontrolą akcelerometrów specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako czujniki MWD 
(Measurement While Drilling – pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiertniczych. 

Uwagi techniczne: 

1.  »Wychylenie wstępne« jest definiowane jako wartość wyjściowa wskazywana przez akcelerometr w przypadku braku 
przyspieszenia. 

2.  »Współczynnik skalowania« jest definiowany jako stosunek zmiany wartości wyjściowej do zmiany wartości wejściowej. 

3.  Pomiar »wychylenia wstępnego« i »współczynnika skalowania« odnosi się do odchylenia standardowego wielkości 
1 sigma w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku. 

4.  »Powtarzalność« jest definiowana zgodnie z normą IEEE dla terminologii czujników inercyjnych 528-2001 w sekcji 
definicje w pkt 2.214 zatytułowanym »Powtarzalność (żyroskop, akcelerometr)« jako: »stopień zgodności powtarzanych 
pomiarów tej samej zmiennej w tych samych warunkach operacyjnych w sytuacji, gdy pomiędzy pomiarami występują 
zmiany warunków lub przerwy w działaniu«. 

9.A.4.  Wszystkie typy żyroskopów nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 
19.A.1 lub 19.A.2., o »stabilności« »współczynnika dryftu« poniżej 0,5° (1 sigma lub średnia kwadratowa) na 
godzinę w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

Uwagi techniczne: 

1.  »Współczynnik dryftu« jest definiowany jako składowa wyjściowa rotacji żyroskopu funkcjonalnie niezależna od rotacji 
wejściowej i jest wyrażany jako prędkość kątowa. (IEEE STD 528-2001 pkt 2.56) 

2.  »Stabilność« jest definiowana jako miara zdolności określonego mechanizmu lub współczynnika osiągu, która pozostaje 
niezmienna w stałym warunku roboczym. (Ta definicja nie odnosi się do stabilności dynamicznej lub stabilności serwos
terowania.) (IEEE STD 528-2001 pkt 2.247) 

9.A.5. Akcelerometry lub żyroskopy każdego typu, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach nawiga
cyjnych lub we wszelkiego rodzaju systemach naprowadzania, przeznaczone do działania w warunkach 
przyspieszeń na poziomach wyższych niż 100 g, oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe. 

Uwaga: 

Pozycja 9.A.5. nie obejmuje akcelerometrów zaprojektowanych do pomiaru wibracji lub wstrząsów. 
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9.A.6.  Urządzenia inercyjne lub inne, w których zastosowano akcelerometry wyszczególnione w pozycji 9.A.3. lub 
9.A.5. lub żyroskopy wyszczególnione w pozycji 9.A.4. lub 9.A.5. i systemy zawierające takie urządzenia oraz 
specjalnie zaprojektowane części składowe do nich. 

9.A.7. »Zintegrowane systemy nawigacyjne« zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w systemach wyszcze
gólnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. i zdolne do zapewniania dokładności nawigacyjnej dla kręgu 
równego prawdopodobieństwa (CEP) wynoszącej 200 m lub mniej. 

Uwaga techniczna: 

W skład »zintegrowanego systemu nawigacyjnego« zazwyczaj wchodzą wszystkie następujące części składowe: 

a.  inercyjne urządzenie pomiarowe (np. system wyznaczania położenia i kursu, inercyjny zespół odniesienia lub inercyjny 
system nawigacyjny); 

b.  jeden lub więcej czujników zewnętrznych używanych do aktualizowania położenia i/lub prędkości, okresowo lub w sposób 
ciągły w trakcie lotu (np. odbiornik nawigacji satelitarnej, wysokościomierz radarowy lub radar dopplerowski); oraz 

c.  sprzęt i oprogramowanie integracyjne. 

N.B. Odnośnie do »oprogramowania« integracyjnego, zob. pozycja 9.D.4. 

9.A.8. Trójosiowe magnetyczne czujniki kursowe spełniające wszystkie z poniższych kryteriów oraz specjalnie zaprojek
towane części składowe do nich: 

a.  wewnętrzna kompensacja nachylenia wzdłuż osi poprzecznej (+/– 90 stopni) i osi podłużnej (+/– 180 stopni); 

b.  zdolność do zapewnienia dokładności azymutowej lepszej (mniejszej) niż 0,5 stopni rms na szerokości 
+/– 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola magnetycznego; oraz 

c.  zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami sterowania lotem i systemami 
nawigacji. 

Uwaga: 

Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 9.A.8. obejmują stabilizatory żyroskopowe, automatyczne piloty oraz 
inercyjne systemy nawigacji. 

9.B.  URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE 

9.B.1.  »Urządzenia produkcyjne« i inne urządzenia do testowania, wzorcowania i strojenia, inne niż opisane w pozycji 
9.B.2., zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w urządzeniach wyszczególnionych w pozycji 9.A. 

Uwaga: 

Urządzenia wyszczególnione w pozycji 9.B.1. obejmują następujące rodzaje: 

a.  Urządzenia wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk zwierciadeł do żyroskopów laserowych mające podaną niżej 
lub lepszą dokładność progową:  

1. Miernik rozpraszania (10 ppm);  

2. Reflektometr (50 ppm);  

3. Profilometr (5 angstremów); 

b.  Dla innych urządzeń inercyjnych:  

1. Modułowe stanowisko testowe inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU);  

2. Stanowisko testowe platformy IMU;  

3. Zespół mocowania elementu stałego IMU;  

4. Zespół wyważania platformy IMU;  

5. Stanowisko testowe do regulacji żyroskopów; 
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6. Stanowisko do dynamicznego wyważania żyroskopów;  

7. Stanowisko do testowania silniczków do żyroskopów;  

8. Stanowisko do usuwania powietrza i napełniania żyroskopów;  

9. Uchwyt odśrodkowy do łożysk do żyroskopów;  

10. Stanowisko do regulacji pozycji osi akcelerometrów;  

11. Stanowisko do testowania akcelerometrów;  

12. Nawijarki cewek światłowodów do żyroskopów. 

9.B.2.  Następujące urządzenia optyczne: 

a.  Wyważarki, posiadające wszystkie wymienione niżej cechy:  

1. nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;  

2. nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 
12 500 obr./min;  

3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz  

4. nadające się do wyważania aż do osiągnięcia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 
0,2 gmm/kg masy wirnika; 

b. Głowice wskaźników (czasami określane jako oprzyrządowanie wyważające) zaprojektowane lub zmodyfi
kowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji 9.B.2. powyżej; 

c.  Symulatory ruchu lub stoły obrotowe (sprzęt zdolny do symulowania ruchu) posiadające wszystkie niżej 
wymienione cechy:  

1. mające więcej niż dwie osi;  

2. zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawierać pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia 
bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnałów sterowniczych, lub obu naraz; 
oraz  

3. posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech: 

a.  spełniające wszystkie poniższe kryteria dla jakiejkolwiek pojedynczej osi:  

1. zdolność do osiągania prędkości obrotowej równej 400 °/s lub większej lub 30 °/s lub mniejszej; 

oraz  

2. rozdzielczość tempa obracania równa 6 °/s lub mniejsza z dokładnością równą 0,6 °/s lub mniejszą; 

b.  posiadające stabilność dla najgorszego przypadku równą ± 0,05 % lub lepszą, uśrednioną w zakresie 
10° lub większym; lub 

c.  mające »dokładność« pozycjonowania równą 5 sekund kątowych lub mniej (lepszą). 

d.  Stoły pozycjonujące (sprzęt zdolny do precyzyjnego ustawiania położenia kątowego w dowolnej osi), 
posiadające następujące cechy:  

1. mające dwie lub więcej osi; oraz  

2. mające »dokładność« pozycjonowania równą 5 sekund kątowych lub mniej (lepszą). 

e.  Wirówki umożliwiające nadanie przyspieszenia ponad 100 g i zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby 
posiadały pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania 
elektrycznego lub sygnałów sterowniczych, lub obu naraz. 

Uwagi: 

1.  Jedyne wyważarki, głowice wskaźników, symulatory ruchu, stoły obrotowe, stoły pozycjonujące i wirówki wyszczególnione 
w pozycji 9 to te, które wyszczególniono w pozycji 9.B.2. 

2.  Pozycja 9.B.2.a. nie obejmuje kontrolą wyważarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla urządzeń dentystycznych 
i innego sprzętu medycznego. 
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3.  Pozycje 9.B.2.c. i 9.B.2.d. nie obejmują kontrolą stołów obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla 
obrabiarek lub sprzętu medycznego. 

4.  Stoły obrotowe nieobjęte kontrolą zgodnie z pozycją 9.B.2.c. a posiadające właściwości stołów pozycjonujących mają być 
oceniane zgodnie z pozycją 9.B.2.d. 

5.  Sprzęt posiadający właściwości wyszczególnione w pozycji 9.B.2.d., mający również właściwości z pozycji 9.B.2.c. będzie 
traktowany jako sprzęt wyszczególniony w pozycji 9.B.2.c. 

6.  Pozycja 9.B.2.c. ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w momencie wywozu są już zamontowane pierścienie ślizgowe 
lub zintegrowane urządzenia bezstykowe. 

7.  Pozycja 9.B.2.e. ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w momencie wywozu są już zamontowane pierścienie ślizgowe 
lub zintegrowane urządzenia bezstykowe. 

9.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

9.D.  OPROGRAMOWANIE 

9.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wyszczególnionego 
w pozycjach 9.A. lub 9.B. 

9.D.2.  »Oprogramowanie« scalające do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 9.A.1. 

9.D.3.  »Oprogramowanie« scalające specjalnie zaprojektowane do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 9.A.6. 

9.D.4.  »Oprogramowanie« scalające specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »zintegrowanych systemów 
nawigacyjnych« wyszczególnionych w pozycji 9.A.7. 

Uwaga: 

Powszechnie spotykana postać »oprogramowania« scalającego oparta jest na filtrowaniu Kalmana. 

9.E.  TECHNOLOGIA 

9.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 9.A., 9.B. lub 9.D. 

Uwaga: 

Sprzęt lub »oprogramowanie« wyszczególnione w pozycjach 9.A. or 9.D. mogą być wywożone jako część załogowych statków 
powietrznych, satelitów, pojazdów lądowych, jednostek pływających (nawodnych lub podwodnych) lub sprzętu do badań geofizycznych 
lub w ilościach odpowiednich jako części zamienne do takich zastosowań.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 10  

POZYCJA 10 STEROWANIE LOTEM 

10.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

10.A.1.  Hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromechaniczne systemy sterowania lotem (w tym systemy 
typu fly-by-wire) zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w systemach wyszczególnionych 
w pozycji 1.A. 

10.A.2.  Urządzenia do sterowania położeniem specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do 
zastosowania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

10.A.3.  Serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane do systemów określonych w pozycjach 
10.A.1. lub 10.A.2 oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do działania w środowisku wibracyjnym 
o parametrach powyżej 10 g (wartość średnia kwadratowa) pomiędzy 20 Hz a 2 kHz. 

Uwaga: 

Systemy, urządzenia lub zawory wyszczególnione w pozycji 10.A. mogą być wywożone jako część załogowych statków 
powietrznych lub satelitów lub w ilościach odpowiednich jako części zamienne do załogowych statków powietrznych. 

10.B.  URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE 

10.B.1.  Urządzenia do testowania, wzorcowania i strojenia, specjalnie zaprojektowane do urządzeń wyszczególnionych 
w pozycji 10.A. 

10.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

10.D.  OPROGRAMOWANIE 

10.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wyszczególnionego 
w pozycjach 10.A. lub 10.B. 

Uwaga: 

»Oprogramowanie« wyszczególnione w pozycji 10.D.1. może być wywożone jako część załogowych statków powietrznych 
lub satelitów lub w ilościach odpowiednich jako części zamienne do załogowych statków powietrznych. 

10.E.  TECHNOLOGIA 

10.E.1.  »Technologia« projektowa do scalania kadłuba, układu napędowego i powierzchni sterujących siłą nośną 
w statku powietrznym, zaprojektowana lub zmodyfikowana do zastosowania w systemach wyszczególnionych 
w pozycji 1.A. lub 19.A.2., w celu optymalizacji właściwości aerodynamicznych w trakcie lotu bezzałogowego 
statku powietrznego. 

10.E.2.  »Technologia« zaprojektowana do scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu 
w jednym systemie zarządzania lotem, zaprojektowana lub zmodyfikowana do zastosowania w systemach 
wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub 19.A.1. w celu optymalizacji toru lotu rakiet. 

10.E.3.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 10.A., 10.B. lub 10.D.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 11  

POZYCJA 11 AWIONIKA 

11.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

11.A.1.  Systemy radarowe i laserowe systemy radarowe, w tym wysokościomierze, zaprojektowane lub zmodyfikowane 
z przeznaczeniem do stosowania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

Uwaga techniczna: 

Laserowe systemy radarowe opierają się na stosowaniu wyspecjalizowanych technik przesyłu, skanowania, odbioru i przetwa
rzania sygnałów w kontekście wykorzystywania laserów do mierzenia odległości przy pomocy echa, określania kierunku oraz 
rozróżniania celów na podstawie ich położenia, prędkości radialnej i odbijania promieni przez dane ciało. 

11.A.2.  Pasywne czujniki do określania namiaru na określone źródła fal elektromagnetycznych (namierniki) lub 
właściwości terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w systemach 
wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

11.A.3.  Urządzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS; np. GPS, GLONASS lub Galileo), 
posiadające którekolwiek z następujących cech, a także specjalnie zaprojektowane do nich części składowe: 

a.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A.; lub 

b.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań lotniczych i posiadające którąkolwiek z następujących 
cech:  

1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy prędkościach powyżej 600 m/s;  

2. stosujące deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadań wojskowych lub rządowych, 
w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonych sygnałów/danych GNSS; lub  

3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementów przeciwzakłóceniowych (np. bezmodemowa antena 
sterująca lub antena sterowana elektronicznie) do działania w warunkach, w których występuje aktywne 
lub bierne przeciwdziałanie. 

Uwaga: 

Pozycje 11.A.3.b.2. i 11.A.3.b.3. nie obejmują kontrolą urządzeń przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego lub 
»ratunkowego« dostępu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczeństwo lotów). 

11.A.4.  Zespoły elektroniczne i ich części składowe, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do 
stosowania w systemach wyszczególnionych w pozycjach 1.A. lub 19.A. i specjalnie zaprojektowane do 
zastosowania wojskowego w temperaturach przekraczających 125 °C. 

Uwagi: 

1.  Urządzenia wyszczególnione w pozycji 11.A. obejmują następujące rodzaje sprzętu: 

a.  urządzenia do wykonywania map konturowych terenu; 

b.  urządzenia do wykonywania i korelacji obrazów terenu (cyfrowe i analogowe); 

c.  urządzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej; 

d.  interferometry pasywne; 

e.  czujniki do tworzenia obrazów (aktywne i pasywne). 

2.  Urządzenia wyszczególnione w pozycji 11.A mogą być wywożone jako część załogowych statków powietrznych lub 
satelitów lub w ilościach odpowiednich jako części zamienne do załogowych statków powietrznych. 

11.A.5.  Startowe i międzystopniowe łączniki elektryczne specjalnie zaprojektowane do systemów wyszczególnionych 
w pozycjach 1.A.1. lub 19.A.1. 

Uwaga techniczna: 

Łączniki międzystopniowe, o których mowa w pozycji 11.A.5., obejmują również łączniki elektryczne zamontowane między 
systemami wyszczególnionymi w pozycjach 1.A.1. lub 19.A.1. a ich »ładunkiem użytecznym«. 
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11.B.  URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE 

Brak. 

11.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

11.D.  OPROGRAMOWANIE 

11.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wyszczególnionego 
w pozycjach 11.A.1., 11.A.2. lub 11.A.4. 

11.D.2.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wymienionego 
w pozycji 11.A.3. 

11.E.  TECHNOLOGIA 

11.E.1.  Następująca »technologia« projektowa zabezpieczania podzespołów awioniki i elektrycznych przed impulsami 
elektromagnetycznymi (EMP) i przed zagrożeniem zakłóceniami elektromagnetycznymi ze źródeł zewnętrznych: 

a.  »technologia« projektowania dla systemów ekranowania; 

b.  »technologia« projektowania dla konfigurowania odpornych obwodów elektrycznych i podukładów; 

c.  »technologia« projektowania dla wyznaczania kryteriów uodporniania w odniesieniu do technologii 
wymienionych powyżej. 

11.E.2.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 11.A lub 11.D.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 12  

POZYCJA 12 WSPIERANIE PROCEDURY STARTOWEJ 

12.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

12.A.1.  Aparatura i urządzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane do manipulacji, sterowania, uruchamiania 
i odpalania systemów wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. 

12.A.2.  Pojazdy zaprojektowane lub zmodyfikowane do transportu, ręcznego przemieszczania, sterowania, 
uruchamiania i odpalania systemów wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

12.A.3.  Następujące grawimetry lub mierniki gradientu pola grawitacyjnego, zaprojektowane lub zmodyfikowane do 
stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, nadające się do wykorzystania w systemach wyszczegól
nionych w pozycji 1.A. oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe: 

a.  Grawimetry posiadające wszystkie następujące cechy:  

1. dokładność statyczną lub eksploatacyjną równą lub niższą (lepszą) niż 0,7 miligala (mGal); oraz  

2. czas do ustalenia warunków rejestracji wynoszący dwie minuty lub mniej; 

b.  Mierniki gradientu pola grawitacyjnego. 

12.A.4.  Sprzęt do zdalnego przekazywania wyników pomiarów i do zdalnego sterowania, w tym sprzęt naziemny, 
zaprojektowany lub zmodyfikowany do użycia w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 lub 
19.A.2. 

Uwagi: 

1.  Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrolą sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do załogowych statków 
powietrznych lub satelitów. 

2.  Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrolą sprzętu naziemnego zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zastosowań 
lądowych lub morskich. 

3.  Pozycja 12.A.4. nie obejmuje kontrolą urządzeń przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego lub »ratunkowego« 
dostępu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczeństwo lotów). 

12.A.5.  Następujące precyzyjne instalacje do śledzenia torów obiektów, nadające się do wykorzystania w systemach 
wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2: 

a.  instalacje do śledzenia torów, wyposażone w translatory kodów zamontowane na rakiecie lub 
bezzałogowym statku powietrznym współpracujące z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi lub sateli
tarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym położeń i prędkości obiektów 
w locie; 

b.  radary kontroli obszaru powietrznego, w tym współpracujące z instalacjami śledzenia obiektów w zakresie 
widzialnym i podczerwonym, mające wszystkie wymienione poniżej cechy:  

1. rozdzielczość kątową lepszą niż 1,5 mrad;  

2. zasięg 30 km lub większy z rozdzielczością odległości lepszą niż 10 m (średnia kwadratowa); 

oraz  

3. dokładność ustalania prędkości lepszą niż 3 m/s. 

12.A.6.  Baterie termiczne zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w systemach wyszczególnionych 
w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. 

Uwaga: 

Pozycja 12.A.6. nie obejmuje kontrolą baterii termicznych specjalnie zaprojektowanych dla systemów rakietowych lub 
bezpilotowych statków powietrznych niezdolnych do »zasięgu« co najmniej 300 km. 

Uwaga techniczna: 

Baterie termiczne oznaczają baterie jednorazowego użycia zawierające jako elektrolit nieprzewodzącą sól nieorganiczną 
w stanie stałym. Baterie te zawierają materiał pirolityczny, który po zapaleniu topi elektrolit i uruchamia baterię. 
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12.B.  URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE 

Brak. 

12.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

12.D.  OPROGRAMOWANIE 

12.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »użytkowania« sprzętu wymienionego 
w pozycji 12.A.1. 

12.D.2.  »Oprogramowanie« przetwarzające po zakończeniu lotu zapisane dane, umożliwiające określenie położenia 
pojazdu w każdym punkcie jego toru lotu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla systemów 
wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. 

12.D.3. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów »użytkowania« sprzętu wyszczegól
nionego w pozycji 12.A.4. lub 12.A.5., nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych 
w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. 

12.E.  TECHNOLOGIA 

12.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 12.A lub 12.D.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 13  

POZYCJA 13 KOMPUTERY 

13.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

13.A.1. Komputery analogowe, komputery cyfrowe lub cyfrowe analizatory różniczkowe, zaprojektowane lub zmodyfi
kowane do użytkowania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., posiadające którekolwiek z następu
jących cech: 

a.  oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale wartości temperatur od poniżej – 45 °C 
do powyżej + 55 °C; lub 

b. zaprojektowane jako zabezpieczone przed narażeniami mechanicznymi lub »zabezpieczone przed promienio
waniem«. 

13.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

Brak. 

13.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

13.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak. 

13.E.  TECHNOLOGIA 

13.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu wyszczególnionego w pozycji 13.A. 

Uwaga: 

Sprzęt w pozycji 13 może być wywożony jako część załogowych statków powietrznych lub satelitów lub w ilościach odpowiednich 
jako części zamienne do załogowych statków powietrznych.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 14  

POZYCJA 14 PRZETWORNIKI ANALOGOWO-CYFROWE 

14.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

14.A.1.  Przetworniki analogowo-cyfrowe, nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1. 
A, posiadające którekolwiek z następujących cech: 

a.  spełniające wymagania wojskowe dla urządzeń odpornych na wstrząsy; lub 

b.  zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych i będące którymkolwiek z poniższych 
typów:  

1. »mikroobwody« do przetworników analogowo-cyfrowych, »zabezpieczone przed promieniowaniem« lub 
posiadające wszystkie następujące cechy: 

a.  oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale temperatur od poniżej – 54 °C do 
powyżej + 125 °C; oraz 

b.  hermetycznie zamknięte; lub  

2. płytki drukowane lub moduły analogowo-cyfrowych przetworników sygnałów elektrycznych posiadające 
wszystkie następujące cechy: 

a.  oznaczone znamionowo jako przystosowane do pracy w przedziale wartości temperatur od poniżej 
– 45 °C do powyżej + 80 °C; oraz 

b.  w których zastosowano »mikroobwody« wyszczególnione w pozycji 14.A.1.b.1. 

14.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

Brak. 

14.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

14.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak. 

14.E.  TECHNOLOGIA 

14.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu wyszczególnionego w pozycji 14.A.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 15  

POZYCJA 15 URZĄDZENIA I SPRZĘT TESTUJĄCY 

15.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

Brak. 

15.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

15.B.1.  Sprzęt do badań wibracyjnych, nadający się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 
19.A.1. lub 19.A.2 lub podsystemach wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A i elementy do niego, jak 
następuje: 

a.  systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, 
zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości równej lub większej niż 10 g 
rms między 20 Hz a 2 kHz i przekazujące jednocześnie siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na 
»nagim stole«; 

b.  sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym »oprogramowaniem« do badań 
wibracyjnych, cechujące się »pasmem sterowania w czasie rzeczywistym« powyżej 5 kHz oraz zaprojek
towane do użytku w systemach do badań wibracyjnych, wyszczególnionych w pozycji 15.B.1.a.; 

Uwaga techniczna: 

»Pasmo sterowania w czasie rzeczywistym« oznacza maksymalną szybkość, z jaką układ sterujący może wykonać 
całkowite cykle próbkowania, przetwarzania danych i przesyłania sygnałów sterowniczych. 

c.  mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, lub nie, w odpowiednie wzmacniacze, 
zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większej, mierzonej na »nagim stole«, i nadające się do 
wykorzystania w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w pozycji 15.B.1.a.; 

d.  konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne zaprojektowane do łączenia 
wielu wstrząsarek w kompletny system wstrząsarek umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN 
lub większej, mierzonej na »nagim stole«, i nadające się do wykorzystania w systemach do badań 
wibracyjnych, o których mowa w pozycji 15.B.1.a. 

Uwaga techniczna: 

Systemy do badań wibracyjnych zawierające sterowniki cyfrowe to systemy, których funkcje są częściowo lub całkowicie 
automatycznie sterowane przez przechowywane i cyfrowo kodowane sygnały elektryczne. 

15.B.2.  »Instalacje do testów aerodynamicznych« do prędkości Ma = 0,9 lub wyższych, nadające się do 
wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsystemach wyszczególnionych 
w pozycji 2.A. lub 20.A. 

Uwaga: 

Pozycja 15.B.2 nie obejmuje kontrolą tuneli aerodynamicznych przeznaczonych do osiągania prędkości nie wyższych niż 
Mach 3, mających »testowy wymiar przestrzeni pomiarowej« w kierunku poprzecznym o wielkości równej lub mniejszej niż 
250 mm. 

Uwagi techniczne: 

1.  »Instalacje do testów aerodynamicznych« obejmują tunele aerodynamiczne i rury uderzeniowe do badania przepływu 
strumieni powietrza wokół obiektów. 

2.  »Wymiar przestrzeni pomiarowej« oznacza średnicę okręgu lub bok kwadratu lub dłuższy bok prostokąta lub główną oś 
elipsy w najszerszym miejscu »przekroju poprzecznego przestrzeni pomiarowej«. »Przekrój poprzeczny przestrzeni 
pomiarowej« oznacza przekrój prostopadły do kierunku przepływu powietrza. 

15.B.3.  Stoły/stanowiska badawcze, nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 
19.A.1 lub 19.A.2, lub podsystemach wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A., które umożliwiają badania 
rakiet lub silników na paliwo stałe lub ciekłe, o ciągu wyższym niż 68 kN, lub oferują możliwość 
równoczesnego pomiaru składowych ciągu wzdłuż trzech osi. 
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15.B.4.  Następujące komory klimatyczne, nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 
1.A. lub 19.A. lub podsystemach wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A.: 

a.  Komory klimatyczne umożliwiające symulowanie wszystkich następujących warunków lotu:  

1. Posiadające którąkolwiek z następujących cech: 

a.  wysokość 15 km lub większa; lub 

b.  przedział wartości temperatur od poniżej – 50 do powyżej 125 °C; oraz  

2. wyposażone we wstrząsarkę lub inny sprzęt do badań wibracji lub zaprojektowane lub zmodyfikowane 
tak, aby były wyposażone we wstrząsarkę lub inny sprzęt do badań wibracji umożliwiający generowanie 
środowiska wibracyjnegona poziomie równym lub wyższym od 10 g (wartość średnia kwadratowa przy 
pomiarach na »nagim stole«, o częstotliwości między 20 Hz a 2 kHz i generujące siły równe 5 kN lub 
większe; 

Uwagi techniczne: 

1. Pozycja 15.B.4.a.2. określa systemy zdolne generować środowisko wibracyjne poprzez pojedynczą falę (np. falę 
sinusoidalną) oraz systemy zdolne generować szerokopasmowe wibracje nieuporządkowane (tj. widmo mocy). 

2. W pozycji 15.B.4.a.2. zaprojektowane lub zmodyfikowane oznacza, że komora klimatyczna zapewnia odpowiednie 
interfejsy (np. uszczelnienia), by zostać wyposażona we wstrząsarkę lub inny sprzęt do badań wibracji wyszcze
gólniony w tej pozycji. 

b.  Komory klimatyczne umożliwiające symulowanie wszystkich następujących warunków lotu:  

1. środowiska akustyczne, w których całkowity poziom ciśnienia akustycznego wynosi 140 dB lub więcej 
(przy poziomie odniesienia 2 × 10– 5 N/m2) lub o mocy wyjściowej 4 kW lub większej; oraz  

2. Posiadające którąkolwiek z następujących cech: 

a.  wysokość 15 km lub większa; lub 

b.  temperatury w zakresie od poniżej – 50 °C do powyżej 125 °C. 

15.B.5.  Akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego, wytwarzanego w wyniku 
hamowania przyspieszonych elektronów o energii 2 MeV lub większej oraz sprzęt zawierający takie 
akceleratory, nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1 
lub 19.A.2 lub podsystemach wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A. 

Uwaga: 

Pozycja 15.B.5. nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do zastosowań medycznych. 

Uwaga techniczna: 

W pozycji 15.B. pojęcie »nagi stół« oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących. 

15.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

15.D.  OPROGRAMOWANIE 

15.D.1. »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów »użytkowania« sprzętu wyszczegól
nionego w pozycji 15.B., nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 
19.A.1. lub 19.A.2. lub podsystemach wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A. 

15.E.  TECHNOLOGIA 

15.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 15.B lub 15.D. 
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KATEGORIA II – POZYCJA 16  

POZYCJA 16 MODELOWANIE-SYMULOWANIE ORAZ INTEGROWANIE KONSTRUKCYJNE 

16.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

16.A.1.  Specjalnie zaprojektowane hybrydowe (połączone analogowo-cyfrowe) komputery do modelowania, 
symulowania lub integrowania konstrukcyjnego systemów wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub podsystemów 
wyszczególnionych w pozycji 2.A. 

Uwaga: 

Kontrola dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których sprzęt jest dostarczany z »oprogramowaniem« wyszczególnionym 
w pozycji 16.D.1. 

16.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

Brak. 

16.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

16.D.  OPROGRAMOWANIE 

16.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego 
systemów wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub podsystemów wyszczególnionych w pozycji 2.A lub 20.A. 

Uwaga techniczna: 

Modelowanie obejmuje w szczególności analizę aerodynamiczną i termodynamiczną danych systemów. 

16.E.  TECHNOLOGIA 

16.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 16.A lub 16.D.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 17  

POZYCJA 17 UTRUDNIANIE WYKRYCIA 

17.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

17.A.1. Urządzenia do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal radarowych, ślady w spektrum nadfio
letowym lub podczerwonym i ślady akustyczne (tj. technologia utrudniania wykrycia), do zastosowań 
nadających się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsystemach 
wyszczególnionych w pozycji 2.A. lub 20.A. 

17.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

17.B.1.  Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiarów radarowego przekroju czynnego, nadające się do 
wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A., 19.A.1. lub 19.A.2. lub podsystemach wyszcze
gólnionych w pozycji 2.A. 

17.C.  MATERIAŁY 

17.C.1. Materiały do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal radarowych, ślady w spektrum nadfio
letowym lub podczerwonym i ślady akustyczne (tj. technologia utrudniania wykrycia), do zastosowań 
nadających się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. lub podsystemach 
wyszczególnionych w pozycji 2.A. 

Uwagi: 

1.  Pozycja 17.C.1. obejmuje materiały strukturalne i powłoki (w tym farby), specjalnie zaprojektowane pod kątem 
zmniejszania ilości lub celowej zmiany charakterystyki odbijanego lub emitowanego promieniowania w obszarze 
spektrum mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego. 

2.  Pozycja 17.C.1. nie obejmuje kontrolą powłok (w tym farb), które są specjalnie używane do regulacji temperatur 
w satelitach. 

17.D.  OPROGRAMOWANIE 

17.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do redukcji zjawisk obserwowalnych, takich jak odbijanie fal 
radarowych, ślady w spektrum nadfioletowym lub podczerwonym i ślady akustyczne (tj. technologia 
utrudniania wykrycia), do zastosowań nadających się do systemów wyszczególnionych w pozycji 1.A. lub 19.A. 
lub podsystemów wyszczególnionych w pozycji 2.A. 

Uwaga: 

Pozycja 17.D.1. obejmuje »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do analizy zmniejszania śladów. 

17.E.  TECHNOLOGIA 

17.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu, materiałów lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 17.A., 17.B., 17C lub 17.D. 

Uwaga: 

Pozycja 17.E.1. obejmuje bazy danych specjalnie zaprojektowane do analizy zmniejszenia śladów.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 18  

POZYCJA 18 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYBUCHÓW JĄDROWYCH 

18.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

18.A.1.  »Zabezpieczone przed promieniowaniem« »mikroobwody« nadające się do wykorzystania w ochronie systemów 
rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych przed skutkami wybuchów jądrowych (np. impulsów 
elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, łącznych efektów podmuchu i udaru 
termicznego) i nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

18.A.2.  »Detektory« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony systemów rakietowych i bezzałogowych 
statków powietrznych przed skutkami wybuchów jądrowych (np. impulsów elektromagnetycznych (EMP), 
promieniowania rentgenowskiego, łącznych efektów podmuchu i udaru termicznego) i nadające się do 
wykorzystania w systemach wyszczególnionych w pozycji 1.A. 

Uwaga techniczna: 

Przez pojęcie »detektora« należy rozumieć urządzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne do automatycznej 
identyfikacji i rejestracji takich bodźców jak: zmiany ciśnienia lub temperatury otoczenia, sygnał elektryczny lub elektromag
netyczny lub promieniowanie materiału radioaktywnego. Obejmuje to urządzenia, które wykrywają bodziec poprzez 
jednorazowe zadziałanie lub niezadziałanie. 

18.A.3.  Osłony anten radiolokatora zaprojektowane tak, aby wytrzymać łączną dawkę wstrząsu termicznego większą 
niż 4,184 × 106 J/m2, której towarzyszy szczytowe ciśnienie powyżej 50 kPa, nadające się do 
wykorzystania w ochronie systemów rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych przed skutkami 
wybuchów jądrowych (np. impulsów elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, łącznych 
efektów podmuchu i udaru termicznego) i nadające się do wykorzystania w systemach wyszczególnionych 
w pozycji 1.A. 

18.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

Brak. 

18.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

18.D.  OPROGRAMOWANIE 

Brak. 

18.E.  TECHNOLOGIA 

18.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu wyszczególnionego w pozycji 18.A.  
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KATEGORIA II – POZYCJA 19  

POZYCJA 19 INNE SYSTEMY KOMPLETNEGO PRZENOSZENIA 

19.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

19.A.1.  Kompletne systemy rakietowe (w tym systemy rakiet balistycznych, kosmiczne pojazdy nośne i rakiety 
sondażowe), niewyszczególnione w pozycji 1.A.1., o »zasięgu« co najmniej 300 km. 

19.A.2.  Kompletne systemy bezzałogowych statków powietrznych (w tym systemy pocisków manewrujących, 
bezpilotowe samoloty-cele i drony zwiadowcze), niewyszczególnione w pozycji 1.A.2., o »zasięgu« co najmniej 
300 km. 

19.A.3.  Kompletne systemy bezzałogowych statków powietrznych, niewyszczególnione w pozycji 1.A.2. lub 19.A.2, 
posiadające wszystkie następujące cechy: 

a.  Posiadające którekolwiek z następujących cech:  

1. autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji; lub  

2. możliwość sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia z udziałem człowieka; oraz 

b.  Posiadające którekolwiek z następujących cech:  

1. wyposażone w system/mechanizm dozowania aerozolu o pojemności powyżej 20 l; lub  

2. zaprojektowanie lub zmodyfikowane w taki sposób, by zawierały system/mechanizm dozowania aerozolu 
o pojemności powyżej 20 l; 

Uwaga: 

Pozycja 19.A.3. nie obejmuje kontrolą modeli statków powietrznych specjalnie zaprojektowanych do celów rekreacyjnych lub 
do celów zawodów. 

Uwagi techniczne: 

1.  Aerozol składa się z pyłu lub cieczy niebędących składnikami paliwa, produktami ubocznymi lub dodatkami, stanowiąc 
część »ładunku użytecznego« rozpraszanego do atmosfery. Przykładowymi aerozolami są pestycydy do opylania roślin 
oraz suche środki chemiczne rozpylane w chmurach w celu wywołania deszczu. 

2.  System/mechanizm dozowania aerozolu zawiera wszystkie urządzenia (mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne itp.), 
które są niezbędne do magazynowania aerozolu i rozproszenia go w atmosferze. Obejmuje możliwość wstrzyknięcia 
aerozolu do gazów wydechowych i strumienia zaśmigłowego. 

19.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

19.B.1.  »Obiekty produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do systemów wyszczególnionych w pozycji 19.A.1 lub 
19.A.2. 

19.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

19.D.  OPROGRAMOWANIE 

19.D.1.  »Oprogramowanie«, które koordynuje funkcje więcej niż jednego podsystemu, specjalnie zaprojektowane lub 
zmodyfikowane do »użytkowania« w systemach wyszczególnionych w pozycji 19.A.1. lub 19.A.2. 

19.E.  TECHNOLOGIA 

19.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu wyszczególnionego w pozycji 19.A. 1. lub 19.A.2. 
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KATEGORIA II – POZYCJA 20  

POZYCJA 20 INNE KOMPLETNE PODSYSTEMY 

20.A.  SPRZĘT, ZESPOŁY I CZĘŚCI SKŁADOWE 

20.A.1.  Następujące kompletne podsystemy: 

a.  Pojedyncze stopnie rakiet, niewyszczególnione w pozycji 2.A.1., nadające się do wykorzystania w systemach 
wyszczególnionych w pozycji 19.A.; 

b.  Następujące podsystemy układów napędowych rakiet, niewyszczególnione w pozycji 2.A.1., nadające się do 
wykorzystania w systemach określonych w pozycji 19.A.1.:  

1. Silniki rakietowe na paliwo stałe lub hybrydowe silniki rakietowe mające impuls całkowity równy lub 
większy niż 8,41 × 105 Ns, lecz mniejszy niż 1,1 × 106 Ns;  

2. Silniki rakietowe na paliwo ciekłe zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu 
zintegrowania w układach napędowych na paliwo ciekłe mające impuls całkowity równy lub większy niż 
8,41 × 105 Ns, lecz mniejszy niż 1,1 × 106 Ns; 

20.B.  SPRZĘT TESTUJĄCY I PRODUKCYJNY 

20.B.1.  »Obiekty produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do podsystemów określonych w pozycji 20.A. 

20.B.2.  »Sprzęt produkcyjny« specjalnie zaprojektowany do podsystemów określonych w pozycji 20.A. 

20.C.  MATERIAŁY 

Brak. 

20.D.  OPROGRAMOWANIE 

20.D.1.  »Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby systemów określonych 
w pozycji 20.B.1. 

20.D.2.  »Oprogramowanie« niewyszczególnione w pozycji 2.D.2., specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do 
»użytkowania« silników rakietowych wyszczególnionych w pozycji 20.A.1.b. 

20.E.  TECHNOLOGIA 

20.E.1.  »Technologia«, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« 
sprzętu lub »oprogramowania« wyszczególnionych w pozycji 20.A., 20.B. lub 20.D.  

18.10.2015 L 274/150 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



JEDNOSTKI, STAŁE, AKRONIMY I SKRÓTY  

JEDNOSTKI, STAŁE, AKRONIMY I SKRÓTY STOSOWANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU 

ABEC  Komitet Inżynierów Łożysk Pierścieniowych 

ABMA  Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Łożysk 

ANSI  Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji 

Angstrom  1 × 10– 10 metra 

ASTM  Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze 

bar  jednostka ciśnienia 

°C  stopień Celsjusza 

cm3  centymetr sześcienny 

CAS  Serwis Dokumentacji Chemicznej 

CEP  krąg równego prawdopodobieństwa 

dB  decybel 

g  gram; również: przyspieszenie spowodowane grawitacją 

GHz  gigaherc 

GNSS  Globalny system nawigacji satelitarnej, np. GALILEO: 

GLONASS — Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

»GPS« — globalny system lokalizacji 

h  godzina 

Hz  herc 

HTPB  polibutadien o łańcuchach zakończonych grupami hydroksylowymi 

ICAO  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 

IEEE  Instytut Inżynierów Elektryki i Elektroniki 

IR  podczerwień 

ISO  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

J  dżul 

JIS  Japońska Norma Przemysłowa 

K  kelvin 

kg  kilogram 

kHz  kiloherc 

km  kilometr 

kN  kiloniuton 

kPa  kilopaskal 

kW  kilowat 

m  metr 

MeV  milion elektronowoltów lub megaelektronowolt 

MHz  megaherc 
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miligal  10– 5 m/s2 (zwany także mGal, mgal lub miligalileo) 

mm  milimetr 

mm Hg  milimetr słupa rtęci 

MPa  megapaskal 

mrad  miliradian 

ms  milisekunda 

µm  mikrometr 

N  niuton 

Pa  paskal 

ppm  części na milion 

rad (Si)  dawka pochłonięta promieniowania 

RF  częstotliwość radiowa 

rms  średnia kwadratowa 

obr/min  obroty na minutę 

RV  pojazdy powrotne 

s  sekunda 

Tg  temperatura zeszklenia 

Tyler  rozmiar oczka siatki Tylera lub standardowa seria siatki Tylera 

UAV  bezzałogowy statek powietrzny 

UV  promieniowanie ultrafioletowe   
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TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH  

TABELE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU 

Jednostka 
(z) 

Jednostka 
(na) Przeliczenie 

bar paskal (Pa) 1 bar = 100 kPa 

g (grawitacja) m/s2 1 g = 9,806 65 m/s2 

mrad (milirad) stopnie (kąt) 1 mrad ≈ 0,0573° 

rad erg/gram Si 1 rad (Si) = 100 erg/gram krzemu 

(= 0,01 greja [Gy]) 

oczko 250 w siatce Tylera mm dla oczka 250 w siatce Tylera, światło oczka 0.063 mm  
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ADDENDUM – PROTOKÓŁ USTALEŃ  

PROTOKÓŁ USTALEŃ 

Członkowie zgadzają się, że w przypadkach, gdy wyraźnie zezwala się na zastosowanie terminu »równoważna norma 
krajowa« jako alternatywnego do określonych norm międzynarodowych, metody i parametry techniczne wynikające 
z danej równoważnej normy krajowej zapewnią spełnienie danego wymogu ustanowionego przez określone normy 
międzynarodowe.”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK VIIA 

Oprogramowanie, o którym mowa w art. 10d 

1.  Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa zaprojektowane specjalnie do zastosowania w sektorze 
jądrowym i wojskowym 

Nota wyjaśniająca: Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa to oprogramowanie wykorzys
tywane do rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zasobów ludzkich, produkcji, 
zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektami, zarządzania kontaktami z klientami, 
usług związanych z danymi lub kontroli dostępu.   

ZAŁĄCZNIK VIIB 

Grafit oraz surowe, przetworzone częściowo wykończone metale, o których mowa w art. 15a 

Kody HS i opisy 

1)  Grafit surowy lub w postaci półfabrykatu 

2504 Grafit naturalny 

3801 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych 
odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów  

2)  Odporna na korozję wysokiej jakości stal (zawartość chromu > 12 %) w postaci blach, płyt, rur lub prętów 

ex 7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone 

ex 7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte 

ex 7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
platerowane, powleczone lub pokryte 

ex 7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte 

ex 7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
platerowane, powleczone lub pokryte 

ex 7213 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niesto
powej 

ex 7214 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walco
wane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po 
walcowaniu zostały skręcone 

ex 7215 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub ze stali niestopowej 

ex 7219 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej 

ex 7220 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm 

ex 7221 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach 

ex 7222 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzew
nej 

ex 7225 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej 
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ex 7226 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm 

ex 7227 Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach 

ex 7228 Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej 
stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów 
wiertniczych 

ex 7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali 

ex 7305 Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie za
mykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 
406,4 mm, z żeliwa lub stali 

ex 7306 Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym 
szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane) 

ex 7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa 
lub stali  

3)  Aluminium i stopy w postaci blach, płyt, rur lub prętów 

ex 7604 Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium 

ex 7604 10 10 –  Z aluminium niestopowego  

– –  Sztaby i pręty 

ex 7604 29 10 –  Ze stopów aluminium  

– –  Kształtowniki drążone  

– – –  Sztaby i pręty 

7606 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium 

7607 Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi 
lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nie
przekraczającej 0,2 mm 

7608 Rury i przewody rurowe, z aluminium 

7609 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z alumi
nium  

4)  Tytan i stopy w postaci blach, płyt, rur lub prętów 

ex 8108 90 Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom  

–  Pozostałe  

5)  Nikiel i stopy w postaci blach, płyt, rur lub prętów 

ex 7505 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu 

ex 7505 11 Sztaby i pręty 

ex 7505 12  

7506 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu 

ex 7507 Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki na
krętne, kolanka, tuleje), z niklu 

7507 11 –  Rury i przewody rurowe  

– –  Z niklu niestopowego 
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7507 12 –  Rury i przewody rurowe   

– –  Ze stopów niklu  

7507 20 –  Łączniki rur lub przewodów rurowych   

Nota wyjaśniająca: do stopów metalu w pkt 2, 3, 4 i 5 zalicza się takie, które zawierają wyższy procent wagowy danego 
metalu niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.”.  
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ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK X 

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adresy, na które należy wysyłać 
powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej 

BELGIA 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BUŁGARIA 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

REPUBLIKA CZESKA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIA 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

NIEMCY 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDIA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECJA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

HISZPANIA 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ 
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CHORWACJA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

WŁOCHY 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPR 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUKSEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 
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WĘGRY 

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NIDERLANDY 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGALIA 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ 
medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SŁOWACJA 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SZWECJA 

http://www.ud.se/sanktioner 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Adres, na który należy kierować powiadomienia do Komisji Europejskiej: 

European Commission 

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 

EEAS 02/309 

B-1049 Brussels 

Belgia 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.  
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ZAŁĄCZNIK IV 

„ZAŁĄCZNIK XIII 

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 23a ust. 1 

A.  Osoby fizyczne 

B.  Podmioty i organy   

ZAŁĄCZNIK XIV 

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 23a ust. 2 

A.  Osoby fizyczne 

B.  Podmioty i organy”.  
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