
BILAG I 

»BILAG I 

KATEGORI 0 — NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR 

0 A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.12/del 15 (1) 

0A001 “Atomreaktorer” og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forbe
redt hertil som følger: 

TLB1.1 Komplette atomreaktorer 

0A001.a “Atomreaktorer” TLB1.1 Atomreaktorer, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedlige
holdende kædereaktion. 

FORKLARENDE NOTE En “atomreaktor” består grundlæggende af de dele, 
der befinder sig inden i eller er direkte forbundet med reaktortanken, det ud
styr, der tjener til regulering af effektniveauet i kernen, og de komponenter, 
der normalt indeholder, kommer i direkte berøring med eller regulerer reak
torkernens primære kølemiddel. EKSPORT Eksport af alle disse overordnede 
produkter inden for disse grænser kan kun finde sted i overensstemmelse 
med procedurerne i retningslinjerne. De enkelte produkter inden for denne 
funktionelt definerede grænse, som kun vil kunne eksporteres i overensstem
melse med procedurerne i retningslinjerne, er anført på listen under punkt 
1.2.-1.11. Regeringen forbeholder sig ret til at anvende procedurerne i ret
ningslinjerne på andre produkter inden for den funktionelt definerede 
grænse. 

0A001.b Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdæk
slet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til 
at indeholde kernen til en “atomreaktor” 

TLB1.2 Atomreaktorbeholdere 
Metalbeholdere eller større værkstedsfremstillede dele hertil, som er specielt 
konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen af en atomreaktor som defi
neret i punkt 1.1. samt relevante interne reaktordele som defineret i punkt 
1.8. 

FORKLARENDE NOTE Punkt 1.2. omfatter atomreaktorbeholdere uanset 
mærketryk samt reaktortrykbeholdere og kalandriatanke. Topdækslet til reak
torbeholderen er omfattet af punkt 1.2. som en større værkstedsfremstillet 
del af en reaktorbeholder. 
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0A001.c Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe 
eller fjerne brændsel i en “atomreaktor” 

TLB1.3 Maskiner til indsætning og udtagning af reaktorbrændsel 
Udstyr, som er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne 
brændsel i en atomreaktor, jf. punkt 1.1. 

FORKLARENDE NOTE De punkter, der er nævnt ovenfor, kan benyttes under 
belastning, eller benytter en så teknisk avanceret positionering og opretning, 
at der kan foretages komplekse brændselsindsætningsprocedurer uden belast
ning, f.eks. i de tilfælde, hvor brændslet normalt ikke er direkte i synsfeltet, el
ler der ikke er direkte adgang til det. 

0A001.d Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionspro
cessen i en “atomreaktor”, konstruktioner til understøtning og ophængning 
af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger 

TLB1.4 Kontrolstænger til atomreaktorer og andet udstyr 
Særligt konstruerede eller forberedte stænger, konstruktioner til støtte eller 
ophængning af disse, drivmekanismer eller styrerør til kontrolstængerne til at 
kontrollere fissionsprocessen i en atomreaktor som defineret i punkt 1.1. 

0A001.e Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde 
både brændselselementer og det primære kølemiddel i en “atomreaktor” 

TLB1.5 Trykrør til atomreaktorer 
Rør, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brænd
selselementer og det primære kølemiddel i en reaktor som defineret i punkt 
1.1. 

FORKLARENDE NOTE Trykrør er dele af brændselskanaler, der er konstrueret 
til at operere ved højt tryk, der undertiden overstiger 5 MPa. 

0A001.f Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er speci
elt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling 
i en “atomreaktor”, og i mængder på over 10 kg 

NB:  For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 
0A001.h. 

TLB1.6 Indkapsling af nukleart brændsel 
Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, som er speci
elt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling 
i en reaktor som defineret i punkt 1.1., og i mængder på over 10 kg. 

NB:  For trykrør af zirconium se 1.5. For kalandriarør se 1.8. 

FORKLARENDE NOTE Rør af zirconium eller zirconiumlegeringer til brug 
i en atomreaktor består af zirconium med et vægtforhold mellem hafnium og 
zirconium, der typisk er mindre end 1:500. 
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0A001.g Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forbe
redt til cirkulation af det primære kølemiddel i “atomreaktorer” 

TLB1.7 Pumper til primært kølemiddel eller cirkulationspumper 
Pumper eller cirkulationspumper, som er specielt konstrueret eller forberedt 
til cirkulation af det primære kølemiddel i atomreaktorer som defineret 
i punkt 1.1. 

FORKLARENDE NOTE: Specielt konstruerede pumper eller cirkulationspum
per omfatter vandkølede reaktorer, cirkulationspumper til gaskølede reaktorer 
samt elektromagnetiske og mekaniske pumper til reaktorer kølet med fly
dende metal. Dette udstyr kan omfatte pumper med avancerede forseglede el
ler multiforseglede systemer, som skal forhindre udlækning af primær
kølemiddel, pumper med indkapslet drev og pumper med inertimassesyste
mer. Denne definition omfatter pumper, der er certificeret af American So
ciety of Mechanical Engineers (ASME), afsnit III, afdeling I, underafdeling NB 
(klasse 1-komponenter) eller tilsvarende standarder. 

0A001.h ‘Atomreaktorers interne dele’, der er specielt konstrueret eller forberedt til 
brug i en “atomreaktor”, inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, 
kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader 

Teknisk Note: 

I 0A001.h er ‘atomreaktorers interne dele’ enhver større konstruktion i en reaktor
tank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brænd
selstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktor
tanken og lede instrumenteringen inden i kernen. 

TLB1.8 Atomreaktorers interne dele 
“Atomreaktorers interne dele”, som er specielt konstrueret eller forberedt til 
brug i en atomreaktor som defineret i punkt 1.1. Dette omfatter f.eks. støtte
søjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, ker
negitterplader og diffuserplader. 

FORKLARENDE NOTE “Atomreaktorers interne dele” er alle større konstruk
tioner i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære 
kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, 
holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i ker
nen. 

0A001.i Varmevekslere:  

1. Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en 
“atomreaktors” primære eller mellemliggende kølekredsløb  

2. Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug 
i en “atomreaktors” primære kølekredsløb 

Note: 0A001.i. lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens under
støttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme. 

TLB1.9 Varmevekslere 
(a) Dampgeneratorer, som er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en 
atomreaktors primære eller mellemliggende kølemiddelkredsløb som defineret 
i punkt 1.1. b) Andre varmevekslere, som er specielt konstrueret eller forbe
redt til brug i en atomreaktors primære kølemiddelkredsløb som defineret 
i punkt 1.1. 

FORKLARENDE NOTE Dampgeneratorer er specielt konstrueret eller forbe
redt til at overføre den varme, der produceres i reaktoren, til fødevandet til 
produktion af damp. I tilfælde af en hurtig reaktor, der også har en mellemlig
gende kølekreds, findes dampgeneratoren i det mellemliggende kredsløb. I en 
gaskølet reaktor kan en varmeveksler anvendes til at overføre varme til en se
kundær gaskreds, som driver en gasturbine. Dette punkt omfatter ikke kon
trol af varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesy
stem eller kølesystemer for eftervarme. 
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0A001.j Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme 
neutronfluxniveauer i en “atomreaktors” kerne 

TLB1.10 Neutrondetektorer 
Neutrondetektorer, som er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme 
neutronfluxniveauer i en atomreaktors kerne som defineret i punkt 1.1. 

FORKLARENDE NOTE Dette punkt omfatter detektorer både inden i og uden 
for kernen, der måler fluxniveauer på en bred skala, typisk fra 104 neutroner 
pr. cm2 pr. sekund til 1010 neutroner pr. cm2 pr. sekund eller mere. Uden for 
kernen refererer til instrumenter, der befinder sig uden for kernen i en atom
reaktor, jf. punkt 1.1 ovenfor, men inden for den biologiske afskærmning. 

0A001.k ‘Eksterne termiske skjolde’ specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse 
i en “atomreaktor” med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse 
af indeslutningsbeholderen. 

Teknisk Note: 

I 0A001.k er ‘eksterne termiske skjolde’ omfattende strukturer placeret over reaktor
tanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve inde
slutnings-beholderen. 

TLB1.11 Eksterne termiske skjolde 
“Eksterne termiske skjolde”, som er specielt konstrueret eller forberedt til an
vendelse i en atomreaktor som defineret i punkt 1.1. med henblik på en re
duktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen. 

FORKLARENDE NOTE “Eksterne termiske skjolde” er omfattende strukturer 
placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reduce
rer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen. 

0B001 Anlæg konstrueret til separation af isotoper af “naturligt uran”, “depleteret 
uran” eller “specielle fissile materialer” og følgende specielt konstrueret eller 
forberedt udstyr og komponenter hertil: 

TLB5 Anlæg til separation af isotoper af naturligt uran, depleteret uran eller specielt 
fissilt materiale og andet udstyr end analyseinstrumenter, som er specielt kon
strueret eller forberedt hertil 

0B001.a Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af “naturligt uran”, “de
pleteret uran” eller “specielle fissile materialer” som følger:  

1. Anlæg til gascentrifugeseparation  

2. Anlæg til gasdiffusionsseparation  

3. Anlæg til aerodynamisk separation  

4. Anlæg til separation ved kemisk udveksling  

5. Anlæg-til separation ved ionbytning  

6. Anlæg til isotopisk separation med atomdamp“laser”  

7. Anlæg til isotopisk separation med molekylær“laser”  

8. Plasmaudskilleranlæg  

9. Elektromagnetisk udskilleranlæg 

TLB5  
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0B001.b Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller for
beredt til gascentrifugeseparationsproces som følger: 

Teknisk Note: 

I 0B001.b er ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’: 

1.  Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa 

2.  Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller 

3.  “Fiber- eller trådmaterialer” med “specifikt modul” på mere end 3,18 × 106 m 
og “specifik trækstyrke” på mere end 7,62 × 104 m. 

1.  Gascentrifuger 

TLB5.1 5.1. Gascentrifuger samt samlinger og komponenter, som er specielt 
konstrueret eller forberedt til brug i gascentrifuger 

INDLEDENDE NOTE 

En gascentrifuge består normalt af en tyndvægget cylinder med en diameter 
mellem 75 mm og 650 mm, der er anbragt i vakuum og roterer med periferi
hastighed (ca. 300 m/s og derover) omkring sin lodrette længdeakse. For at 
opnå denne høje hastighed skal konstruktionsmaterialerne til de roterende 
komponenter have et højt styrke/densitetsforhold, og rotorenheden — og der
med også dens enkeltkomponenter — skal fremstilles til meget snævre tole
rancer, så der bliver mindst mulig ubalance. Det, der adskiller en gascentrifuge 
til uranberigning fra andre centrifuger, er, at der i rotorkammeret er en rote
rende skiveformet baffel og et fastsiddende rørarrangement for tilførsel og ud
tagning af UF6-gassen, som har mindst tre adskilte kanaler, hvoraf de to er 
forbundet med udtagningsrør, der er rettet fra rotoraksen ud mod rotorkam
merets periferi. I vakuumkammeret er der tillige en række kritiske fastsid
dende komponenter, som til trods for deres specielle konstruktion hverken er 
vanskelige at fremstille eller er fremstillet af særlige materialer. Til et centrifu
geanlæg kræves der imidlertid et stort antal af sådanne komponenter, således 
at styktallet kan give et tydeligt fingerpeg om den endelige anvendelse. 

0B001.b  TLB5.1.1 Roterende komponenter 

0B001.b 2.  Komplette rotorsamlinger TLB5.1.1a a)  Komplette rotorsamlinger: 

Tyndvæggede cylindre eller flere indbyrdes forbundne tyndvæggede cylindre 
fremstillet at et eller flere af de materialer med højt styrke/densitetsforhold, 
som er nævnt i den FORKLARENDE NOTE til dette afsnit. Hvis cylindrene er 
indbyrdes forbundne, er det med fleksible bælge eller ringe som beskrevet i af
snit 5.1.1., litra c). I rotoren er der monteret en indvendig baffel og endekap
sler som beskrevet i afsnit 5.1.1., litra d), og 5.1.1., litra e), hvis de er kom
plette. Den komplette enhed kan dog leveres delvist samlet. 

0B001.b 3.  Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 
75 mm og 650 mm, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitets
forhold’ 

TLB5.1.1b b)  Rotorrør 

Specielt konstruerede eller forberedte tyndvæggede cylindre med en tykkelse 
på 122 mm eller mindre, en diameter mellem 75 mm og 650 mm og frem
stillet af et eller flere af de materialer med højt styrke/densitetsforhold, som 
er nævnt i den FORKLARENDE NOTE til dette afsnit. 
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0B001.b 4. Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mel
lem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotor
rør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af ‘materialer 
med højt styrke/densitetsforhold’ 

TLB5.1.1c c)  Ringe eller bælge 

Komponenter, som er specielt konstrueret eller forberedt til at give lokal un
derstøtning for rotorrøret eller forbinde flere rotorrør indbyrdes. En bælg er 
en kort spiralviklet cylinder med en vægtykkelse på 3 mm eller derunder, en 
diameter mellem 75 mm og 650 mm, som er fremstillet af et eller flere af de 
materialer med højt styrke/densitetsforhold, som er nævnt i den FORKLA
RENDE NOTE til dette afsnit. 

0B001.b 5. Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i ro
torrøret, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’ 

TLB5.1.1d d)  Bafler 

Skiveformede komponenter med en diameter mellem 75 mm og 650 mm, 
som er specielt konstrueret eller forberedt til montering inden i centrifugero
torrøret som adskillelse mellem udtagskammeret og hovedseparationskamme
ret, i visse tilfælde også med henblik på at bidrage til UF6-cirkulationen i rotor
rørets hovedseparationskammer, som er fremstillet at et eller flere af de mate
rialer med højt styrke/densitetsforhold, som er nævnt i den FORKLARENDE 
NOTE til dette afsnit. 

0B001.b 6. Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm kon
struerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af ‘materialer med 
højt styrke/densitetsforhold’ 

TLB5.1.1e e)  Top- og bundkapsler 

Skiveformede komponenter med en diameter mellem 75 mm og 650 mm, 
som er specielt konstrueret eller forberedt til at passe til rotorrørets ender og 
dermed holde UF6'en inde i rotorrøret, i visse tilfælde også med henblik på at 
understøtte, fastholde eller indeholde en del af det øverste leje som integreret 
element (topkapsel) eller bære motorens roterende dele og det nederste leje 
(bundkapsel), og som er fremstillet af et eller flere af de materialer med højt 
styrke/densitetsforhold, som er nævnt i den FORKLARENDE NOTE til dette 
afsnit.   

TLB5.1.1 FORKLARENDE NOTE 

Til roterende komponenter til centrifuger anvendes følgende materialer: 

a)  Martensitstål med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 GPa 

b)  Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 GPa 

c) Trådmaterialer, der er egnede til brug i kompositkonstruktioner med speci
fikt modul på mindst 3,18 × 106 m og en specifik maksimal trækstyrke 
på mindst 7,62 × 104 m (ved “specifikt modul” forstås Youngs modul i N/ 
m2 divideret med vægtfylden i N/m3; ved “specifik maksimal trækstyrke” 
forstås den maksimale trækstyrke i N/m2 divideret med vægtfylden i N/ 
m3). 
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0B001.b  TLB5.1.2 Statiske komponenter 

0B001.b 7.  Magnetisk ophængte lejer som følger: 

a.  Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet 
af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandigt materiale” og indehol
dende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke 
eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel 

b. Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anven
delse med gascentrifuger. 

TLB5.1.2A.1 a)  Magnetisk ophængte lejer: 

1. Specielt konstruerede eller forberedte lejeenheder bestående af en ring
magnet ophængt i et hus indeholdende et dæmpende medie. Huset 
fremstilles af et UF6-bestandigt materiale (jf. FORKLARENDE NOTE til 
5.2.). Magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er 
monteret på øverste lejekapsel, som beskrevet i 5.1.1.e). 

Magneten kan være ringformet med et forhold mellem udvendig og 
indvendig diameter, der er mindre end eller lig med 1,6:1. Magneten 
kan have en form med en initial permeabilitet på 0,15 H/m eller der
over, eller en remanens på 98,5 % eller derover, eller et energiprodukt 
på mere end 80 kJ/m3. Foruden de sædvanlige materialeegenskaber er 
det en forudsætning, at den magnetiske akses afvigelse i forhold til den 
geometriske akse er begrænset til meget små tolerancer (mindre end 
0,1 mm), eller at homogenitet i magnetmaterialet er specielt påkrævet. 

0B001.b  TLB5.1.2a2 2.  Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse 
med gascentrifuger. 

FORKLARENDE NOTE 

Disse lejer har sædvanligvis følgende egenskaber: 

—  konstrueret til at holde en rotor centreret, som roterer ved 600 Hz eller 
derover, og 

— tilsluttet en pålidelig elektrisk strømforsyning og/eller en nødstrømsforsy
ningsenhed for at fungere i mere end en time. 

0B001.b 8.  Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret 
på en dæmper 

TLB5.1.2b b)  Lejer/dæmpere: 

Specielt konstruerede eller forberedte lejer bestående af en tap/skål-enhed, der 
er monteret på en dæmper. Tappen er normalt en aksel af hærdet stål med en 
halvkugle i den ene ende og en anordning til fastgørelse på bundkapslen, jf. 
beskrivelsen i 5.1.1.e), i den anden ende. Akslen kan dog have et hydrodyna
misk fastgjort leje. Skålen er pilleformet og har en halvkugleformet fordyb
ning på den ene side. 
Disse komponenter leveres ofte adskilt fra dæmperen. 
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0B001.b 9. Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller eks
truderede skruegange og indvendige fræsede lysninger 

TLB5.1.2c c)  Molekylarpumper: 

Specielt konstruerede eller forberedte cylindre med indvendige fræsede eller 
ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger. Typiske dimensio
ner er: 
indvendig diameter fra 75 mm til 650 mm, vægtykkelse mindst 10 mm og 
længde mindst lige så stor som diameteren. Skruegangene har typisk rektan
gulært tværsnit og en dybde på mindst 2 mm. 

0B001.b 10. Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) moto
rer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover 
og en effekt fra 40 VA eller derover 

TLB5.1.2d d)  Motorstatorer: 

Specielt konstruerede eller forberedte ringformede statorer til flerfasede AC 
hysterese-(reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 
600 Hz eller derover og en effekt på 40 VA eller derover. Statorerne kan bestå 
af flerfaseviklinger på en lamineret lavtabsjernkerne bestående af tynde lag 
med en tykkelse på typisk højst 2,0 mm. 

0B001.b 11. Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, be
stående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præ
cisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkel
rette med cylinderens længdeakse med 0,05 grader eller derunder 

TLB5.1.2e e)  Centrifugehuse/indkapslinger: 

Specielt konstruerede eller forberedte komponenter, hvori der skal anbringes 
rotorenheder til gascentrifuger. Et hus består af en stiv cylinder med en væg
tykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender til anbringelse af 
lejer og med en eller flere monteringsflanger. De forarbejdede ender er ind
byrdes parallelle og vinkelrette på cylinderens længdeakse inden for 0,05° el
ler bedre. Husene kan også have en honeycomb-konfiguration, hvori der kan 
anbringes flere rotorenheder. 

0B001.b 12. Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtag
ning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbin
des med det centrale gasudtagningssystem. 

TLB5.1.2f f)  Gasudtagningsrør: 

Specielt konstruerede eller forberedte rør til udtagning af UF6-gas fra centrifu
gerotoren efter pitotrørsprincippet (dvs. med en åbning, der vender mod gas
sens strømningsretning i rotorrøret, f.eks. ved, at enden af et radialt rør er 
bøjet), som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem. 

0B001.b 13.  Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller 
forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle 
følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil: 

a.  En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og 

b.  Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %) 

TLB5.2.5 5.2.5. Frekvensomformere 
Frekvensformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forbe
redt til at føde motorstatorer, jf. beskrivelsen i 5.1.2.d), samt dele, komponen
ter og delsamlinger dertil, med alle følgende egenskaber:  

1. En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og  

2. Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %). 
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0B001.b 14.  Stopventiler og reguleringsventiler som følger: 

a. Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilfø
ring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascen
trifuge 

b.  Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller 
beskyttet af “UF6 -korrosionsbestandigt materiale” med en indvendig 
diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anven
delse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg 

TLB5.2.3 5.2.3 Specielle afspærrings- og reguleringsventiler 
a)  stopventiler specielt konstrueret eller forberedt til at behandle tilføring, 

produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge 

b) bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stopventiler eller regulerings
ventiler fremstillet af eller beskyttet af UF6-korrosionsbestandigt materiale 
med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt konstrueret eller for
beredt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg. 

FORKLARENDE NOTE 

Typiske specielt konstruerede eller forberedte ventiler omfatter bælgventiler, 
hurtigt reagerende lukkeventiler, hurtigt reagerende ventiler og andre. 

0B001.c Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdif
fusionsseparationsproces som følger: 
1. Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller ke

ramiske “UF6 korrosionsbestandige materialer”, med en porestørrelse på 
10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en dia
meter på 25 mm eller mindre 

TLB5.3.1a Gasdiffusionsbarrierer og barrieremateriale 
a) specielt konstruerede eller forberedte tynde porøse filtre med en porestør

relse på 10 — 100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og — for rørformede 
emner — en diameter på højst 25 mm, fremstillet af metalliske, polymere 
eller keramiske materialer, der er UF6-bestandige (jf. FORKLARENDE 
NOTE til 5.4), og 

0B001.c 2. Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestan
digt materiale” 

TLB5.3.2 Diffusionshuse 
Specielt konstruerede eller forberedte hermetisk forseglede beholdere, som 
kan rumme gasdiffusionsbarrieren, og som er fremstillet af eller beskyttet af 
UF6-bestandigt materiale (jf. FORKLARENDE NOTE til 5.4). 

0B001.c 3. Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller der
over af UF6, og et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 
10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestan
digt materiale” 

TLB5.3.3 Kompressorer og gasblæsere 
Specielt konstruerede eller forberedte kompressorer og gasblæsere med en su
gekapacitet på 1 m3 pr. minut eller derover af UF6, og et afgangstryk på højst 
500 kPa, som er konstrueret til længere tids drift i UF6-miljø, samt særskilte 
enheder af sådanne kompressorer og blæsere. Disse kompressorer og gasblæ
sere har et trykforhold på 10:1 eller derunder og er fremstillet af eller beskyt
tet af UF6-korrosionsbestandigt materiale (jf. FORKLARENDE NOTE til 5.4). 
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0B001.c 4.  Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001. 
c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på 
mindre end 1 000 cm3/min. 

TLB5.3.4 Akseltætninger 
Specielt konstruerede eller forberedte vakuumpakninger med tilslutninger for 
til- og fraførsel af tætningsmedium, til tætning af den aksel, der forbinder 
kompressorer- eller blæserrotoren med motoren, så der tætnes effektivt mod 
indlækning af luft i kompressorens eller blæserens indre kammer, der er fyldt 
med UF6. Sådanne tætninger er normalt konstrueret til en indlækning af buf
fergas på mindre end 1 000 cm3 pr. minut. 

0B001.c 5.  Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandige 
materialer” og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i ti
men ved et trykdifferentiel på 100 kPa 

TLB5.3.5 Varmevekslere til afkøling af UF6 

Specielt konstruerede eller forberedte varmevekslere, der er fremstillet af eller 
beskyttet af UF6-bestandigt materiale (jf. FORKLARENDE NOTE til 5.4) og be
stemt til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved en trykforskel på 
100 kPa. 

0B001.c 6. Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventi
ler, fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandigt materiale” 

TLB5.4.4 Specielle afspærrings- og reguleringsventiler 
Specielt konstruerede eller forberedte bælgventiler, manuelle eller automatise
rede, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af UF6- 
korrosionsbestandigt materiale til installation i hoved- og hjælpesystemer 
i gasdiffusionsberigningsanlæg. 

0B001.d Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerody
namisk separationsproces som følger: 
1.  Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en 

krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, 
med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to 
strømme 

TLB5.5.1 Separationsdyser 
Specielt konstruerede eller forberedte separationsdyser og samlinger deraf. Se
parationsdyser består af spalteformede, kurvede, UF6-bestandige kanaler med 
en krumningsradius på mindre end 1 mm og med en æg, som separerer gas, 
der strømmer gennem dysen, i to strømme. 

0B001.d 2.  Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af 
“UF6-korrosionsbestandigt materiale”, og med en eller flere tangentielle 
indløbsåbninger 

TLB5.5.2 Vortexrør 
Specielt konstruerede eller forberedte vortexrør og samlinger deraf. Vortexrør 
er cylindriske eller koniske rør, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt 
materiale, og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger. Rørene kan 
være påsat en dyselignende anordning i den ene eller begge ender. 

FORKLARENDE NOTE Fødegassen ledes ind i vortexrøret i tangentiel retning 
i den ene ende, gennem hvirvellameller eller i mange tangentielle punkter 
langs rørets omkreds. 
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0B001.d 3. Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosi
onsbestandigt materiale” samt akseltætninger hertil 

TLB5.5.3 

TLB5.5.4 

Kompressorer og gasblæsere 
Specielt konstruerede eller forberedte kompressorer og glasblæsere fremstillet 
af eller beskyttet af materiale, der er bestandigt over for UF6-/bæregas- (hydro
gen-/helium-) blandingen. 

Akseltætninger 

Specielt konstruerede eller forberedte akseltætninger med tilslutninger for til- 
og fraførsel af tætningsmedium, til tætning af den aksel, der forbinder kom
pressorer- eller blæserrotoren med motoren, så der tætnes effektivt mod ud
lækning af procesgas og indlækning af luft eller tætningsmedium i kompresso
rens eller blæserens indre kammer, der er fyldt med en UF6-/bæregas-blan
ding. 

0B001.d 4.  Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandigt 
materiale” 

TLB5.5.5 Varmevekslere til gaskøling 
Specielt konstruerede eller forberedte varmevekslere fremstillet af eller beskyt
tet af UF6-bestandigt materiale. 

0B001.d 5. Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosions
bestandigt materiale” til at rumme vortexrør eller separationsdyser 

TLB5.5.6 Separationselementhuse 
Specielt konstruerede eller forberedte separationselementhuse, fremstillet af el
ler beskyttet af UF6-korrosionsbestandigt materiale til at rumme vortexrør el
ler separationsdyser. 

0B001.d 6.  Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, 
fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandigt materiale”, med 
en diameter på mindst 40 mm 

TLB5.5.10 UF6-massespektrometre/ionkilder 
Specielt konstruerede eller forberedte massespektrometre, der er i stand til di
rekte at tage prøver af UF6-gas, og som har alle følgende egenskaber:  

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med 
en opløsning bedre end 1 del på 320. 

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobber-legerin
ger med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-krom-le
geringer.  

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning.  

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse. 
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0B001.d 7.  Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) 
til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder 

a.  Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 
153 K (– 120 °C) eller derunder 

b.  Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller 
derunder 

c.  Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas 

d.  UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude 

TLB5.5.12 Systemer til separation af UF6 og bæregas 
Specielt konstruerede eller forberedte processystemer til separation af UF6 fra 
bæregas (hydrogen eller helium). 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer er konstrueret til at bringe UF6-indhol
det i bæregassen ned til højst 1 ppm, og kan omfatte følgende udstyr: 

a)  kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K 
(– 120 °C) eller derunder, 

b) kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller der
under, 

c)  separationsdyser eller vortexrør til separation af UF6 fra bæregas eller 

d)  UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude. 

0B001.e Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separations
proces ved kemisk udveksling som følger:  

1. Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på 
hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod kon
centreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmate
riale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas) 

TLB5.6.1 Væske-væske-ekstraktionskolonner (kemisk udveksling) 

Væske-væske-ekstraktionskolonner til modstrøm med mekanisk energitilfør
sel, der er specielt konstrueret eller forberedt til uranberigning ved kemisk ud
veksling. Af hensyn til korrosionsbestandigheden over for koncentreret salt
syre er disse kolonner og deres fyldning normalt fremstillet af eller beskyttet 
af egnede plastmaterialer (f.eks. fluorerede kulbrintepolymerer) eller glas. Ko
lonnetrinnene er normalt således konstrueret, at opholdstiden er 30 sekunder 
eller derunder. 

0B001.e 2.  Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid 
på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod 
koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plast
materiale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas) 

TLB5.6.2 Væske-væske-centrifugalkontaktorer (kemisk udveksling) 

Væske-væske-centrifugalkontaktorer, der er specielt konstrueret eller forberedt 
til uranberigning ved kemisk udveksling. Sådanne kontaktorer benytter rota
tion til dispersion af den organiske og den vandige fase og dernæst centrifu
galkraften til at adskille faserne. Af hensyn til korrosionsbestandigheden over 
for koncentreret saltsyre er disse kontaktorer normalt fremstillet af eller foret 
med egnede plastmaterialer (f.eks. fluorerede kulbrintepolymerer) eller glas. 
Centrifugalkontaktortrinnene er normalt således konstrueret, at opholdstiden 
er 30 sekunder eller derunder. 16.8.2016 
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0B001.e 3.  Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede 
saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden 

TLB5.6.3a Systemer og udstyr til reduktion af uran (kemisk udveksling) 

(a)  Specielt konstruerede eller forberedte celler til elektrokemisk reduktion af 
uran fra en valens til en anden med henblik på uranberigning ved hjælp 
af kemisk udveksling. De cellematerialer, der kommer i berøring med pro
cesopløsningerne, skal være korrosionsbestandige over for koncentreret 
saltsyre. 

FORKLARENDE NOTE Cellens katoderum skal være således konstrueret, at 
tilbageoxidation af uran til et højere valenstrin undgås. For at holde uranet 
inde i katoderummet må cellen have en uigennemtrængelig membran frem
stillet af et specielt kationbyttermateriale. Katoden består af en egnet fast leder 
såsom grafit. 

0B001.e 4.  Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra 
den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrøm
men, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluo
rocarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksim
prægneret grafit) 

TLB5.6.3b (b) Specielt konstruerede eller forberedte systemer ved kaskadens produkt
ende, som fjerner U+4 fra den organiske væskestrøm, justerer syrekoncen
trationen og tilfører materiale til de elektrokemiske reduktionsceller. 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer består af opløsningsmiddelekstrak
tionsudstyr til overførsel af U+4 fra den organiske væske til en vandig fase, 
inddampning og/eller andet udstyr til indstilling og kontrol af væskens pH 
samt pumper og andre transportanordninger til tilførsel af materiale til de 
elektrokemiske reduktionsceller. Det er ved konstruktionen vigtigt at undgå, 
at den vandige strøm kontamineres med bestemte metalioner. Derfor består 
de dele af systemet, der er i berøring med processtrømmen, af udstyr, der er 
fremstillet af eller beskyttet af egnede materialer (f.eks. glas, fluorcarbonpoly
merer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit). 

0B001.e 5.  Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene 
uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløs
ningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduk
tion af U+6 eller U+4 til U+3 

TLB5.6.4 Systemer til fremstilling af fødeblandinger (kemisk udveksling) 

Specielt konstruerede eller forberedte systemer til fremstilling af meget rene 
uranchloridfødeopløsninger til anlæg til separation af uranisotoper ved ke
misk udveksling. 

FORKLARENDE NOTE Sådanne systemer består i opløsning, rensning ved 
opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduk
tion af U+6 eller U+4 til U+3. De frembringer uranchloridopløsninger, der kun 
indeholder nogle få ppm metalurenheder som f.eks. chrom, jern, vanadium, 
molybden, og andre di- og polyvalente kationer. Som konstruktionsmaterialer 
for de anlægsdele, hvor der forarbejdes U+3 med høj renhed, benyttes glas, 
fluorerede kulbrintepolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon samt plastfo
ret eller harpiksimprægneret grafit. NSG Del I juni 2013 — 39 — 5.6.5. 
Uran 
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0B001.e 6.  Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4 TLB5.6.5 Uranoxidationssystemer (kemisk udveksling) 

Specielt konstruerede eller forberedte systemer til oxidation af U+3 til U+4 
med henblik på tilbageføring til uranisotopseparationskaskaden i processen 
for berigning ved kemisk udveksling. 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer kan omfatte udstyr som f.eks.: a) Ud
styr til at bringe chlor og oxygen i kontakt med det vandige raffinat fra iso
topseparationsudstyret og ekstrahere det dannede U+4 over i den rensede or
ganiske væske, der returneres fra kaskadens produktende, og b) udstyr til at 
adskille vand fra saltsyre, således at vand og koncentreret saltsyre kan føres 
tilbage til processen på passende steder. 

0B001.f Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsse
parationsproces som følger: 

1. Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse ma
kroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er be
grænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, 
og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller 
fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdyg
tige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslings
halveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en tempera
tur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) 

TLB5.6.6 Hurtigt-reagerende ionbytterharpikser/adsorbenter (ionbytning) 

Hurtigt-reagerende ionbytterharpikser eller adsorbenter, der er specielt kon
strueret eller forberedt til uranberigning ved ionbytning, herunder porøse ma
kro-retikulerede harpikser og/eller hindeformede strukturer, i hvilke de aktive 
kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inak
tiv porøs bærerstruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herun
der partikler og fibre. Sådanne ionbyttere/adsorbenter har en diameter på 
0,2 mm eller derunder, skal være kemisk modstandsdygtige mod koncentreret 
saltsyre og være fysisk stærke nok til ikke at ødelægges i ionbytterkolonnen. 
Ionbytterne/adsorbenterne er konstrueret til at give en meget hurtig uraniso
topudvekslingskinetik (en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekun
der) og arbejde i temperaturområdet 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C). 

0B001.f 2.  Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, 
som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige 
mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som 
kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 
°C) og ved et tryk på over 0,7 MPa 

TLB5.6.7 Ionbytterkolonner (ionbytning) 

Cylindriske kolonner med en diameter på over 1 000 mm, som skal rumme 
og bære en kolonnefyldning af ionbytterharpiks/adsorbent, og som er specielt 
konstrueret eller forberedt til uranberigning ved ionbytning. Kolonnerne er 
fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod kon
centreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorcarbonplast), og som kan arbejde i tem
peraturområdet 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 
MPa. 16.8.2016 
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0B001.f 3. Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxi
dation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller 
oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader 

TLB5.6.8 Ionbyttertilbageløbssystemer (ionbytning) 

a) Specielt konstruerede eller forberedte systemer til kemisk eller elektroke
misk reduktion, som regenererer de kemiske reduktionsmidler, der benyttes 
i uranberigningskaskaderne med ionbytning. b) Specielt konstruerede eller 
forberedte systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation, som regenerer 
de kemiske oxidationsmidler, der benyttes i uranberigningskaskaderne med 
ionbytning. 

0B001.g Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede 
separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som føl
ger:  

1. Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 
1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse 

TLB5.7.1 Uranfordampningssystemer (atomdampbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte uranfordampningssystemer til brug ved 
laserberigelse. 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer kan indeholde elektronkanoner og er 
konstrueret til at nå en afgiven effekt (1 kW eller mere) på målet, der er til
strækkelig til at generere uranmetaldamp i den påkrævede mængde til laserbe
rigelsesfunktionen. 

0B001.g 2.  Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt 
fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranle
geringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt kon
struerede komponenter hertil 

NB: JF.  LIGELEDES 2A225. 

TLB5.7.2 Systemer og komponenter til håndtering af flydende eller dampformigt uran
metal (atomdampbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte systemer til håndtering af smeltet uran, 
smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse eller 
specielt konstruerede eller forberedte komponenter hertil. 

FORKLARENDE NOTE Systemer til håndtering af flydende uranmetal kan be
stå af digler og køleudstyr til diglerne. Diglerne og andre dele af dette system, 
der kommer i berøring med smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uran
metaldamp, er fremstillet eller beskyttet af egnede korrosions- og varmebe
standige materialer. Blandt egnede materialer er tantal, yttriumoxid-belagt gra
fit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller (jf. INFCIRC/ 
254/del 2 — (som ændret)) eller blandinger deraf. 

0B001.g 3.  Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i flydende eller 
fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod 
varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumo
xidbelagt grafit eller tantal 

TLB5.7.3 Samlesystemer til ‘produkt’ og ‘rest’ af uranmetal (atomdampbaserede meto
der) 

Specielt konstruerede eller forberedte samlesystemer til ‘produkt’ og ‘rest’ af 
uranmetal i flydende eller fast form. 

FORKLARENDE NOTE Komponenterne til disse enheder er fremstillet eller 
beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra damp
formig og flydende uranmetal (f.eks. yttriumoxid-belagt grafit eller tantal), og 
kan bestå i rør, ventiler, fittings, ‘afløbsrender’, gennemføringer og varme
vekslere samt kollektorplader til magnetiske, elektrostatiske og andre separati
onsmetoder. 
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0B001.g 4.  Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som 
skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og 
samlesystemer til produkt og produktrester 

TLB5.7.4 Huse til separatormoduler (atomdampbaserede metoder) 
Specielt konstruerede eller forberedte cylindriske eller rektangulære beholdere 
til anbringelse af uranmetalfordampningsenhed, elektronkanon og samlesyste
mer til ‘produkt’ og ‘rester’. 

FORKLARENDE NOTE Disse huse har en række porte til bl.a. gennemføring 
af el- og vandforsyning, laserstrålevinduer, vakuumpumpetilslutninger og 
diagnose- og overvågningsinstrumenter. De kan åbnes og lukkes for udskift
ning af deri anbragte komponenter. 

0B001.g 5. “Lasere” eller “laser”systemer specielt fremstillet eller forberedt til separa
tion af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på 
drift i længere tid ad gangen 

NB:  JF.LIGELEDES 6A005 OG 6A205. 

TLB5.7.13 Lasersystemer 

Lasere eller lasersystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til separa
tion af uranisotoper 

FORKLARENDE NOTE Lasere og laserkomponenter af stor betydning i laser
baserede berigningsprocesser omfatter dem, der er angivet i INFCIRC/254/ 
del 2 — (som ændret). Lasersystemet omfatter typisk både optiske og elektro
niske komponenter til styring af laserstrålen (eller -strålerne) og transmissio
nen til isotopseparationskammeret. Lasersystemet til atomdampbaserede me
toder består normalt af afstemmelige farvelasere, der pumpes af en anden 
type laser (f.eks. kobberdamplasere eller visse faststoflasere). Lasersystemet til 
molekylærbaserede metoder kan bestå af CO2-lasere eller excimerlasere og en 
multipass optisk celle. Lasere eller lasersystemer til begge processer kræver en 
frekvensspektrumstabilisator ved drift i længere tidsrum. 

0B001.h Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede 
separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som føl
ger: 

1. Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæ
regas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af “UF6-korrosionsbe
standigt materiale” 

TLB5.7.5 Supersoniske ekspansionsdyser (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte supersoniske ekspansionsdyser til ned
køling af blandinger af UF6- og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, 
bestandige mod korrosion af UF6. 

16.8.2016 
L 221/18 

D
en Europæ

iske U
nions Tidende 

D
A

    



0B001.h 2.  Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er 
specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller 
uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af 
“UF6-korrosionsbestandige materialer” 

TLB5.7.6 ‘Produkt’- eller ‘rest’ kollektorer (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte komponenter eller udstyr til indsamling 
af uranproduktmateriale eller uranrestmateriale efter belysning/bestråling med 
laserlys. 

FORKLARENDE NOTE I et eksempel med isotopisk separation med moleky
lær laser tjener produktkollektorerne til opsamling af beriget uranpentafluorid 
(UF5) i fast form. Produktkollektorerne kan bestå af filter-, afbøjnings- eller cy
klontypen eller kombinationer heraf og skal være bestandige mod korrosion 
af UF5/UF6. 

0B001.h 3.  Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandigt 
materiale” samt akseltætninger hertil 

TLB5.7.7 UF6/bæregaskompressorer (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte kompressorer til blandinger af UF6-gas 
og bæregas, konstrueret til længere tids drift i UF6-miljø. De komponenter 
i kompressorerne, som kommer i berøring med procesgassen, er fremstillet af 
eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale. 

TLB5.7.8 Akseltætninger (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte akseltætninger med tilslutninger for til- 
og fraførsel af tætningsmedium, til tætning af den aksel, der forbinder kom
pressorrotoren med drivmotoren, så der tætnes effektivt mod udlækning af 
procesgas og indlækning af luft eller tætningsmedium i kompressorens indre 
kammer, der er fyldt med UF6/bæregas-blanding. 

0B001.h 4.  Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart) TLB5.7.9 Fluoreringssystemer (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte systemer til fluorering af UF5 (fast) til 
UF6 (gas). 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer er konstrueret til fluorering af det op
samlede UF5-pulver til UF6, som dernæst opsamles i produktholdere eller 
overføres som fødeblanding til yderligere berigning. Ét princip går ud på at 
udføre fluoreringsreaktionen i isotopseparationssystemet ved direkte reaktion 
og genvinding fra ‘produkt’-samlesystemerne. Ved en anden metode fjernes/ 
overføres UF5-pulveret fra ‘produkt’-samlesystemerne til en egnet reaktionsbe
holder (f.eks. fluidbed-reaktor, skruereaktor eller flammetårn) til fluorering. 
I begge tilfælde benyttes der udstyr til opbevaring og overførsel af fluor (eller 
andre egnede fluoreringsmidler) og til opsamling og overførsel af UF6. 
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0B001.h 5. Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon el
ler en anden gas), herunder 

a.  Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 
153 K (– 120 °C) eller derunder 

b.  Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller 
derunder 

c.  UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude 

TLB5.7.12 Systemer til separation af UF6 og bæregas (molekylærbaserede metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer til adskillelse af UF6 fra 
bæregas. FORKLARENDE NOTE Disse systemer kan omfatte udstyr som f. 
eks.: a) kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 
153 K (– 120 °C) eller derunder, b) kryokøleenheder til drift ved temperaturer 
på 153 K (– 120 °C) eller derunder eller c) UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 
ude. Bæregassen kan være nitrogen, argon eller andre gasser. 

0B001.h 6. “Lasere” eller “laser”systemer specielt fremstillet eller forberedt til separa
tion af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på 
drift i længere tid ad gangen 

NB:  JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205. 

TLB5.7.13 Lasersystemer 

Lasere eller lasersystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til separa
tion af uranisotoper 

FORKLARENDE NOTE Lasere og laserkomponenter af stor betydning i laser
baserede berigningsprocesser omfatter dem, der er angivet i INFCIRC/254/ 
del 2 — (som ændret). Lasersystemet omfatter typisk både optiske og elektro
niske komponenter til styring af laserstrålen (eller -strålerne) og transmissio
nen til isotopseparationskammeret. Lasersystemet til atomdampbaserede me
toder består normalt af afstemmelige farvelasere, der pumpes af en anden 
type laser (f.eks. kobberdamplasere eller visse faststoflasere). Lasersystemet til 
molekylærbaserede metoder kan bestå af CO2-lasere eller excimerlasere og en 
multipass optisk celle. Lasere eller lasersystemer til begge processer kræver en 
frekvensspektrumstabilisator ved drift i længere tidsrum. 

0B001.i Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmasepara
tionsproces som følger:  

1. Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af 
ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangsef
fekt på mere end 50 kW 

TLB5.8.1 Mikrobølgegeneratorer og -antenner 

Specielt konstruerede eller forberedte mikrobølgegeneratorer og -antenner til 
fremstilling eller acceleration af ioner, med følgende egenskaber: En frekvens 
på over 30 GHz og en gennemsnitlig udgangseffekt til ionproduktion på 
mere end 50 kW. 

0B001.i 2.  Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, 
i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW 

TLB5.8.2 Ionexciteringsspoler 

Specielt konstruerede eller forberedte højfrekvensionexciteringsspoler for fre
kvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en gennemsnitseffekt på 
mere end 40 kW. 

0B001.i 3.  Systemer til generering af uranplasma TLB5.8.3 Systemer til generering af uranplasma 

Specielt konstruerede eller forberedte systemer til generering af uranplasma til 
brug i plasmaudskilleranlæg. 
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0B001.i 4.  Ikke anvendt TLB5.8.4 Anvendes ikke længere — siden den 14. juni 2013 

0B001.i 5. Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form frem
stillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og 
korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal 

TLB5.8.5 Samlesystemer til ‘produkt’ og ‘rest’ af uranmetal 

Specielt konstruerede eller forberedte samlesystemer til ‘produkt’ og ‘rest’ af 
uranmetal i fast form. Sådanne samlesystemer er fremstillet eller beskyttet af 
materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra dampformigt uran
metal, såsom yttriumoxid-belagt grafit eller tantal. 

0B001.i 6. Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasma
kilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktre
ster, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. 
rustfrit stål) 

TLB.5.8.6 Huse til separatormoduler Cylindriske beholdere, der er specielt konstrueret 
eller forberedt til brug i anlæg til berigning ved plasmaseparation til anbrin
gelse af uranplasmakilden, højfrekvensspolen og samlesystemer til “produkt” 
og “rest”. FORKLARENDE NOTE Disse huse har en række porte til bl.a. gen
nemføring af elforsyning, diffusionspumpetilslutninger og diagnose- og over
vågningsinstrumenter. De kan åbnes og lukkes for udskiftning af deri an
bragte komponenter og er fremstillet af et passende umagnetisk materiale så
som rustfrit stål. 

0B001.j Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagne
tisk separationsproces som følger:  

1. Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator 
og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. 
grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 
50 mA eller derover 

TLB5.9.1a Elektromagnetiske isotopseparatorer 

Elektromagnetiske isotopseparatorer, der er specielt konstrueret eller forberedt 
til adskillelse af uranisotoper, samt udstyr og komponenter dertil, herunder 
følgende: 

a)  Ionkilder Specielt konstruerede eller forberedte enkelte eller flerdobbelte 
ionkilder, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er frem
stillet af egnede materialer såsom grafit, rustfrit stål eller kobber og kan le
vere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover. 

0B001.j 2.  Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, 
bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede 
umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål) 

TLB5.9.1b Ionkollektorer 

Kollektorplader bestående af to eller flere spalter og lommer, der er specielt 
konstrueret eller forberedt til opsamling af ionstråler af beriget eller depleteret 
uran og fremstillet af egnede materialer såsom grafit eller rustfrit stål. 
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0B001.j 3.  Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af 
umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et 
tryk på 0,1 Pa eller derunder 

TLB5.9.1c Vakuumbeholdere 

Specielt konstruerede eller forberedte vakuumbeholdere til elektromagnetiske 
uranseparatorer, fremstillet af et egnet umagnetisk materiale såsom rustfrit 
stål og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder. 

FORKLARENDE NOTE Beholderne er specielt konstrueret til at indeholde 
ionkilderne, kollektorpladerne og vandkølede beklædninger; de er tillige for
beredt for tilslutning af diffusionspumpe og åbning og lukning med henblik 
på af- og påmontering af disse komponenter. 

0B001.j 4.  Magnetpolstykker med diameter over 2 m TLB5.9.1d Magnetpolstykker 

Specielt konstruerede eller forberedte magnetpolstykker med diameter over 
2 m, som benyttes til at opretholde et konstant magnetfelt i en elektromagne
tisk isotopseparator og overføre magnetfeltet mellem naboseparatorer. 

0B001.j 5. Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egen
skaber: 

a.  I stand til kontinuerlig drift 

b.  Udgangsspænding 20 000 V eller derover 

c.  Udgangsstrøm 1 A eller derover og 

d.  Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer 

NB:  JF. LIGELEDES 3A227. 

TLB5.9.2 Højspændingsstrømforsyninger 

Specielt konstruerede eller forberedte højspændingsstrømforsyninger til ion
kilder, som har alle følgende egenskaber: i stand til kontinuerlig drift, ud
gangsspænding 20 000 V eller derover, udgangsstrøm 1 A eller derover og 
spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer. 

0B001.j 6.  Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende 
egenskaber: 

a. I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller der
over ved en spænding på 100 V eller derover og 

b.  Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode 
på 8 timer. 

NB:  JF. LIGELEDES 3A226. 

TLB5.9.3 Magnetstrømforsyninger 

Specielt konstruerede eller forberedte magnetstrømforsyninger (højeffekt, 
jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber: i stand til at levere en kontinu
erlig udgangsstrøm på 500 A eller derover ved spænding på 100 V eller der
over og strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode 
på 8 timer. 

0B002 Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponen
ter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er 
fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandige materialer”:   
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0B002.a Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen 

TLB5.2.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest”stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.4.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest”stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.5.7 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 

TLB5.7.11 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer (molekylærbaserede 
metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 
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0B002.b Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen 
til senere overførsel efter opvarmning 

TLB5.2.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.4.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.5.7 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 

TLB5.7.11 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer (molekylærbaserede 
metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 
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0B002.c Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere TLB5.2.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.4.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.5.7 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 

TLB5.7.11 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer (molekylærbaserede 
metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 
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0B002.d Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra be
rigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til fly
dende eller fast form 

TLB5.2.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.4.1 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) desublimatorer, kuldefælder eller pumper til fjernelse af UF6 fra berig
ningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning c) Kondensationsstatio
ner, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og omdannes til fly
dende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til overførsel af 
UF6 til beholdere. 

TLB5.5.7 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’stationer til 
overførsel af UF6 til beholdere. 

TLB5.7.11 Fødesystemer samt produkt- og restudtagningssystemer (molekylærbaserede 
metoder) 

Specielt konstruerede eller forberedte processystemer og udstyr til berignings
anlæg, fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale, bl.a. følgende: 
a) Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsproces
sen. b) Desublimatorer (eller kuldefælder) for fjernelse af UF6 fra berignings
processen med henblik på efterfølgende overførsel ved opvarmning. c) Kon
densationsstationer, hvor UF6-gas fra berigningsprocessen komprimeres og 
omdannes til flydende eller fast UF6. d) ‘Produkt”stationer- og ‘rest’ stationer 
til overførsel af UF6 til beholdere. 
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0B002.e Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre 
UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader 

TLB5.2.2 Samlerørsystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte rørsystemer og samlesystemer til hånd
tering af UF6 i de enkelte centrifugekaskader. Rørsystemet er normalt af ‘tre
dobbelt’ type, hvor hver centrifuge er forbundet med hvert samlerør. Der er 
således en høj repetitionsgrad i udformningen. Systemerne er udelukkende 
fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale (jf. FORKLARENDE 
NOTE til dette afsnit) og er fremstillet til at opfylde meget høje krav til va
kuum og renhed. 

TLB5.4.2 Samlerørsystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte rørsystemer og samlesystemer til hånd
tering af UF6 i de enkelte gasdiffusionskaskader. 

FORKLARENDE NOTE Rørsystemet er normalt af ‘dobbelt’ type, hvor hver 
celle er forbundet med hvert samlerør. 

TLB5.5.8 Samlerørsystemer 

Specielt konstruerede eller forberedte rørsystemer og samlesystemer til hånd
tering af UF6 i de enkelte aerodynamiske kaskader, fremstillet eller beskyttet af 
UF6-bestandigt materiale. Rørsystemet er normalt af ‘dobbelt’ type, hvor hvert 
trin eller gruppe af trin er forbundet med hvert samlerør. 

0B002.f Vakuumsystemer og -pumper som følger: 

1. Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en su
gekapacitet på 5 m3/min eller derover 

2. Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmos
fære, der er fremstillet af eller beskyttet af “UF6-korrosionsbestandige ma
terialer”eller  

3. Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og 
vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære 

TLB5.4.3a Vakuumsystemer 

(a) specielt konstruerede eller forberedte vakuumgrenrør, vakuumrørsamle
kasser og vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3 pr. minut eller 
derover 

TLB5.4.3b (b) vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfæ
re, og som er fremstillet af eller beskyttet af UF6-korrosionsbestandige ma
terialer (jf. FORKLARENDE NOTE til dette afsnit). Pumperne kan være ro
tationspumper eller fortrængningspumper, kan have fluorcarbontætninger 
og kan indeholde specielle arbejdsvæsker. 

TLB5.5.9b Vakuumsystemer og -pumper 

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i UF6-fyldt 
atmosfære og fremstillet af eller beskyttet af UF6-bestandigt materiale. Pum
perne kan anvende fluorcarbontætninger og specielle arbejdsvæsker. 

TLB5.5.9a Specielt konstruerede eller forberedte vakuumsystemer bestående af vakuum
grenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6- 
holdig atmosfære 
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0B002.g UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af 
UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:  

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med 
en opløsning bedre end 1 del på 320 

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegerin
ger med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromle
geringer  

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning og  

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse. 

TLB5.2.4 UF6-massespektrometre/ionkilder 

Specielt konstruerede eller forberedte massespektrometre, der er i stand til di
rekte at tage prøver af UF6-gas, og som har alle følgende egenskaber:  

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med 
en opløsning bedre end 1 del på 320. 

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobber-legerin
ger med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-krom-le
geringer.  

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning.  

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse. 

TLB5.4.5 UF6-massespektrometre/ionkilder 

Specielt konstruerede eller forberedte massespektrometre, der er i stand til di
rekte at tage prøver af UF6-gas, og som har alle følgende egenskaber:  

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med 
en opløsning bedre end 1 del på 320. 

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobber-legerin
ger med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-krom-le
geringer.  

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning.  

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse. 

TLB5.5.11 UF6-massespektrometre/ionkilder 

Specielt konstruerede eller forberedte massespektrometre, der er i stand til di
rekte at tage prøver af UF6-gas, og som har alle følgende egenskaber:  

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med 
en opløsning bedre end 1 del på 320. 

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobber-legerin
ger med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-krom-le
geringer.  

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning.  

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse. 

TLB5.7.10 Specielle afspærrings- og reguleringsventiler 

Specielt konstruerede eller forberedte bælgventiler, manuelle eller automatise
rede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af UF6-korrosi
onsbestandigt materiale med en diameter på 40 mm eller derover til installa
tion i hoved- og hjælpesystemer i anlæg til aerodynamisk berigning. 
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0B003 Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt 
dertil som følger: 

TLB7.1 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af uranmalm
koncentrater til UO3 

0B003.a Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3 TLB7.1.1 FORKLARENDE NOTE Omdannelsen af uranmalmkoncentrat til UO3 kan ske 
ved, at malmen først opløses i salpetersyre, hvorefter det rene uranylnitrat 
ekstraheres med et opløsningsmiddel såsom tributylphosphat. Dernæst om
dannes uranylnitraten til UO3, enten ved koncentrering og denitrering eller 
ved neutralisering med gasformig ammoniak under dannelse af ammonium
diuranat efterfulgt af filtrering, tørring og kalcinering. 

0B003.b Systemer til omdannelse af UO3 til UF6 TLB7.1.2 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UO3 til UF6 
FORKLARENDE NOTE 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UO3 til UO2 kan ske ved reduktion af 
UO3 med krakket ammoniakgas eller hydrogen. 

0B003.c Systemer til omdannelse af UO3 til UO2 TLB7.1.3 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UO3 til UO2 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UO3 til UO2 kan ske ved reduktion af 
UO3 med krakket ammoniakgas eller hydrogen. 

0B003.d Systemer til omdannelse af UO2 til UF4 TLB7.1.4 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UO2 til UF4 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UO2 til UF4 kan ske ved behandling af 
UO2 med gasformig hydrogenflyorid (HF) ved 300-500 °C. 

0B003.e Systemer til omdannelse af UF4 to UF6 TLB7.1.5 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UF4 til UF6 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UF4 til UF6 foretages ved en eksoterm 
reaktion med fluor i en tårnreaktor. UF6 kondenseres fra de varme reaktions
gasser ved at lede dem gennem en kuldefælde ved — 10 °C. Processen kræver 
adgang til en kilde til gasformig fluor. 

0B003.f Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal TLB7.1.6 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UF4 til uran
metal 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UF4 til uranmetal foretages ved reduk
tion med magnesium (store batcher) eller calcium (små batcher). Reaktionen 
udføres ved temperaturer over urans smeltepunkt (1 130 °C). 
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0B003.g Systemer til omdannelse af UF6 to UO2 TLB7.1.7 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UF6 til UO2 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UF6 til UO2 kan foretages ved tre for
skellige metoder. Ved den første metode behandles UF6 med hydrogen og 
damp, hvorved det reduceres og hydrolyseres til UO2. Ved den anden metode 
hydrolyseres UF6 ved opløsning i vand, hvorefter der tilsættes ammoniak, så 
der udfældes ammoniumdiuranat, som dernæst reduceres til UO2 med hydro
gen ved 820 °C. Ved den tredje metode ledes der gasformigt UF6, CO2 og NH3 
ned i vand, hvorved der udfældes ammoniumuranylcarbonat. Ved behandling 
af dette med damp og hydrogen ved 500-600 °C dannes der UO2. Omdan
nelse af UF6 til UO2 er ofte det første trin i et anlæg til fremstilling af brænd
sel. 

0B003.h Systemer til omdannelse af UF6 to UF4 TLB7.1.8 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UF6 
til UF4 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UF6 til UF4 sker ved reduktion med 
hydrogen. 

0B003.i Systemer til omdannelse af UO2 to UCl4 TLB7.1.9 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af UO2 
til UCl4 

FORKLARENDE NOTE Omdannelse af UO2 til UCl4 kan foretages ved en ud 
af to processer. Ved den første metode bringes UO2 til at reagere med tetra
chlormethan (CCl4) ved omkring 400 °C. Ved den anden metode bringes UO2 
til at reagere ved omkring 700 °C med kønrøg (CAS 1333-86-4), carbon
monoxid og chlor, hvorved der dannes UCl4. 

0B004 Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deute
riumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og kompo
nenter hertil som følger: 

TLB6 Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deute
riumforbindelser og udstyr, som er specielt konstrueret eller forberedt hertil: 

0B004.a Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser 
som følger:  

1. Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg  

2. Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg   
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0B004.b Udstyr og komponenter som følger:   

1.  Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover 
til drift ved tryk på 2 MPa eller derover 

TLB6.1 Vand-hydrogensulfid-udvekslingstårne Udvekslingstårne med en diameter på 
1,5 m eller mere med et driftstryk på 2 MPa (300 psi) og derover, som er 
specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand ved vand-hy
drogensulfid-udvekslingsprocessen. 

2. Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompresso
rer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en 
kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller 
derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse 

TLB6.2 Blæsere og kompressorer 

Ettrins centrifugalblæsere og -kompressorer med ringe trykforøgelse (dvs. 0,2 
MPa eller 30 psi) til transport af hydrogensulfidgas (dvs. gas med mere end 
70 % H2S), som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt 
vand ved vand-hydrogensulfid-udvekslingsprocessen. Sådanne blæsere og 
kompressorer har en kapacitet på 56 m3/s eller derover (120 000 SCFM) ved 
et tryk på sugesiden på 1,8 MPa (260 psi) eller derover og er forsynet med eg
nede tætninger for drift med våd H2S. 

3.  Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover 
og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa 

TLB6.3 Ammoniak-hydrogen-udvekslingstårne 

Ammoniak-hydrogen-udvekslingstårne med en højde på 35 m (114,3 fod) el
ler derover og en diameter på 1,5 m (4,9 fod) til 2,5 m (8,2 fod) med et 
driftstryk over 15 MPa (2 225 psi), som er specielt konstrueret eller forberedt 
til produktion af tungt vand ved ammoniak-hydrogen-udvekslingsprocessen. 
Tårnene har tillige i længderetningen mindst én åbning med flange og samme 
diameter som den cylindriske del, hvorigennem fyldmaterialet kan påfyldes 
og udtages. 

4.  Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder 
neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak- 
hydrogenbytningsprocessen 

TLB6.4 Fyldmateriale til tårnene og cirkulationspumper 

Fyldmateriale til tårnene og pumper, som er specielt konstrueret eller forbe
redt til produktion af tungt vand ved ammoniak-hydrogen-udvekslingsproces
sen. Fyldmateriale til tårnene omfatter specielt konstruerede kontaktmateria
ler, der fremmer god kontakt mellem gas og væske. Pumper omfatter specielt 
konstruerede dykpumper til transport af flydende ammoniak inden i kontakt
tårnene i de enkelte trin. 
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5. Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvands
produktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen 

TLB6.5 Ammoniak-krakningsenheder 

Ammoniak-krakningsenheder med driftstryk på 3 MPa (450 psi) eller derover, 
som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand ved 
ammoniak-hydrogen-udvekslingsprocessen. 

6. Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deute
riumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 
90 % 

TLB6.6 IR-absorptionsanalysatorer 

IR-absorptionsanalysatorer til “on-line” analyse af hydrogen-deuteriumforhol
det ved deuteriumkoncentrationer på 90 % og derover. 

7.  Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt 
vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen 

TLB6.7 Katalytiske brændere 

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand, 
som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand ved 
ammoniak-hydrogen-udvekslingsprocessen. 

8.  Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring 
af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration. 

TLB6.8 Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil 

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil, som er specielt 
konstrueret eller forberedt til forbedring af tungt vand til reaktordeuterium
koncentration. 

FORKLARENDE NOTE Disse systemer, der som regel anvender vanddestilla
tion til separation af tungt vand fra almindeligt vand, er specielt konstrueret 
eller forberedt til produktion af tungt vand af reaktorkvalitet (dvs. typisk 
99,75 % deuteriumoxid) på grundlag af mindre koncentreret tungt vand. 

9. Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er speci
elt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af am
moniak-hydrogenbytningsprocessen 

TLB6.9 Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder 

Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt 
konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak- 
hydrogen-bytningsprocessen. 

FORKLARENDE NOTE Disse konvertere eller enheder trækker syntesegassen 
(nitrogen og hydrogen) ud af en ammoniak-/hydrogen-højtryksudvekslings
søjle (eller -søjler), og den syntetiserede ammoniak returneres til udvekslings
søjlen (eller -søjlerne). 
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0B005 Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til “atomre
aktorer” og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil. 

Teknisk Note: 

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til 
“atomreaktorer” omfatter udstyr, som: 

1. Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer pro
duktstrømmen af kernematerialer 

2.  Indelukker kernematerialet i dets indkapsling 

3.  Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte 

4.  Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller 

5.  Anvendes til samling af reaktorelementer.  

Anlæg til produktion af brændselselementer til atomreaktorer og udstyr som 
er specielt konstrueret eller forberedt hertil 

INDLEDENDE NOTE Nukleare brændselselementer fremstilles fra en eller 
flere af de kildematerialer eller specielt fissilt materiale, som er omhandlet 
i MATERIALE OG UDSTYR i dette bilag. For oxidbrændsel, den mest almin
delige type brændsel, vil udstyr til presning af piller, sintring, fræsning og gra
duering være til rådighed. Blandet oxidbrændsel håndteres i handskebokse (el
ler tilsvarende indeslutningsbeholder), indtil de er forseglet i indkapslingen. 
I alle tilfælde er brændslet hermetisk forseglet inden i en passende indkaps
ling, som er konstrueret til at være det primære hylster, der indkapsler bræ
ndslet, så der under driften af reaktoren sikres tilstrækkelig ydeevne og sikker
hed. Det er i alle tilfælde også nødvendigt med en præcis kontrol af processer, 
procedurer og udstyr, der opfylder meget strenge krav, så der sikres en forud
sigelig og sikker brændselsydelse. 

FORKLARENDE NOTE Blandt udstyr, der anses for at være omfattet af ud
trykket “udstyr, som er specielt konstrueret eller forberedt” til produktionen 
af brændselselementer, er udstyr, som a) normalt kommer i direkte berøring 
med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer, 
b) indelukker kernematerialet i dets indkapsling, c) kontrollerer, at indkapslin
gen eller dens pakninger er intakte, d) kontrollerer den endelige behandling af 
det indkapslede brændsel eller e) anvendes til samling af brændselselementer 
til atomreaktorer. Sådant udstyr eller systemer af udstyr kan f.eks. omfatte føl
gende: 1) fuldautomatiske stationer til kontrol af piller, som er specielt kon
strueret eller forberedt til at kontrollere pillers endelige dimensioner og over
fladefejl, 2) automatiske svejsemaskiner, som er specielt konstrueret eller for
beredt til at svejse endekapsler fast til brændselsstave (eller -stænger), 3) auto
matiske test- og kontrolstationer, som er specielt konstrueret eller forberedt 
til at kontrollere, at de færdiggjorte brændselsstave (eller -stænger) er intakte, 
og 4) systemer, som er specielt konstrueret eller forberedt til fremstilling af 
indkapsling af nukleart brændsel. Punkt 3 omfatter typisk udstyr til: a) rønt
genundersøgelse af svejsninger på staves (eller stængers) endekapsler, b) tæ
thedsprøve med helium af stave (eller stænger) under tryk og c) gammastråle
skanning af stavene (eller stængerne) for at kontrollere korrekt ilægning af 
brændselspillerne. 
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0B006 Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra “atomreaktorer” 
og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil. 

Note:  0B006 omfatter: 

a. Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra “atomreakto
rer”, herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte be
røring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste 
processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter 

TLB3 Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer og udstyr, som er 
specielt konstrueret eller forberedt hertil. 

INDLEDENDE NOTE 

Ved oparbejdning af bestrålet atombrændsel adskilles plutonium og uran fra 
stærkt radioaktive fissionsprodukter og andre transuraner. Adskillelsen kan 
foretages ved hjælp af forskellige teknikker. Gennem årene er Purexprocessen 
dog blevet den mest udbredte og accepterede proces. Purexprocessen består 
i opløsning af bestrålet brændsel i salpetersyre, hvorefter uran, plutonium og 
fissionsprodukter adskilles ved opløsningsmiddelekstraktion med en blanding 
af tributylphosphat i et organisk opløsningsmiddel. Alle Purexanlæg har en 
række procesfunktioner til fælles, såsom sønderdeling af bestrålede brændsels
elementer, opløsning af brændsel, opløsningsmiddelekstraktion og opbevaring 
af procesvæsker. Der kan ligeledes findes udstyr til termisk denitrering af 
urannitrat, omdannelse af plutoniumnitrat til oxid eller metal og omdannelse 
af affaldsvæsker med fissionsprodukter til en form, der er egnet til langtidsde
ponering. Den specifikke type og konfiguration at det udstyr, hvormed disse 
funktioner udføres, kan dog variere fra anlæg til anlæg, bl.a. afhængigt af, 
hvilken type bestrålet atombrændsel der skal oparbejdes og hvor meget, hvor
dan de genvundne materialer agtes bortskaffet, og hvilken sikkerheds- og ved
ligeholdsfilosofi der er lagt til grund ved udformningen af anlægget. Et “anlæg 
til oparbejdning af bestrålede brændselselementer” omfatter det udstyr og de 
komponenter, der normalt kommer i direkte berøring med og direkte regule
rer processtrømmene af bestrålet brændsel og af de vigtigste nukleare mate
rialer og fissionsprodukter. Sådanne processer, herunder fuldstændige syste
mer til omdannelse af plutonium og fremstilling af metallisk plutonium, kan 
identificeres ved, hvilke foranstaltninger der træffes til imødegåelse af kritika
litet (f.eks. valg af geometri), udsættelse for stråling (f.eks. afskærmning) og 
giftighed (f.eks. indeslutning). 

b.  Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr 
til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller 
stænger til “atomreaktorer” 

TLB3.1 Maskiner til sønderdeling af bestrålede brændselselementer 

Fjernbetjent udstyr, som er specielt konstrueret eller forberedt til brug i et op
arbejdningsanlæg som beskrevet ovenfor, til at skære, hugge eller snitte be
strålede brændselsaggregater, -bundter eller -stænger.  
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FORKLARENDE NOTE Med dette udstyr åbnes brændslets indkapsling, så det 
bestrålede nukleare materiale kan opløses. Specielt konstruerede metalsakse 
er mest almindelige, men der kan også benyttes avanceret udstyr såsom la
sere. 

c.  Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller 
flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet 
“atomreaktor” brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korro
derende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening 

TLB3.2 Opløsningstanke 

Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade 
tanke) specielt konstrueret eller forberedt til brug i et oparbejdningsanlæg 
som beskrevet ovenfor, som er beregnet til opløsning af bestrålet reaktor
brændsel, som er i stand til at modstå varme og stærkt korroderende væsker, 
og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening. 

FORKLARENDE NOTE Opløsningstanke får normalt tilført sønderdelt bestrå
let brændsel. I disse kritikalitetssikre beholdere opløses det bestrålede nukleare 
materiale i salpetersyre, og rester af indkapslingen fjernes fra processtrøm
men. 

d. Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/af
sætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige 
over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til 
brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet “naturligt uran”, “depleteret 
uran” eller “specielle fissile materialer” 

TLB3.3 Udstyr til opløsningsmiddelekstraktion 

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til opløsningsmiddelekstraktion så
som pakkede eller pulserende kolonner, blande/afsætningsbeholdere og cen
trifugalkontaktorer til brug i anlæg til oparbejdning af bestrålet brændsel. Eks
traktionsudstyr skal være modstandsdygtigt over for salpetersyres ætsende 
virkning. Ekstraktionsudstyr fremstilles normalt af rustfrit stål med lavt kul
stofindhold, titan, zirconium og andre højkvalitetsmaterialer til at opfylde 
meget strenge krav (herunder specielle svejseteknikker, inspektion samt kvali
tetssikrings- og kvalitetsstyringsteknikker). 

FORKLARENDE NOTE Udstyr til opløsningsmiddelekstraktion får normalt 
tilført opløsningen af bestrålet brændsel fra opløsningstankene og den organi
ske opløsning, som skal adskille uran, plutonium og fissionsprodukter. Udstyr 
til opløsningsmiddelekstraktion er normalt konstrueret til at opfylde strenge 
driftsparametre såsom lang driftstid uden vedligehold eller med let udskift
ning, enkel betjening og regulering samt fleksibilitet over for varierende pro
cesforhold. 
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e. Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kriti
kalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre. 

Teknisk Note: 

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber: 

1. Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle ele
menter beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 % 

2.  Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller 

3.  Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke. 

TLB3.4 Opbevarings- eller lagertanke for kemikalier 

Specielt konstruerede eller forberedte opbevarings- og lagertanke til brug i an
læg til oparbejdning af bestrålet brændsel. Sådanne opbevarings- og lager
tanke skal være modstandsdygtige over for salpetersyres ætsende virkning. De 
fremstilles normalt af sådanne materialer som rustfrit stål med lavt kulstof
indhold, titan, zirconium og andre højkvalitetsmaterialer. Opbevarings- og la
gertanke kan være konstrueret til fjernbetjening og -vedligehold og have en af 
følgende egenskaber til imødegåelse af kritikalitet:  

1) vægge eller interne strukturer med en borækvivalent på mindst 2 procent,  

2) en maksimal diameter på 175 mm (7 tommer) for cylindriske tanke eller  

3) en maksimal bredde på 75 mm (3 tommer) for flade eller ringformede 
tanke. 

FORKLARENDE NOTE Fra opløsningsmiddelekstraktionen kommer der tre 
hovedstrømme af procesvæsker. Ved den videre behandling benyttes der i alle 
tre strømme opbevarings- eller lagertanke som følger: 

a)  Den rene urannitratopløsning koncentreres ved inddampning og ledes til 
en denitreringsproces, hvor den omdannes til uranoxid. Dette oxid genan
vendes i atombrændselskredsløbet. 

b) Opløsningen med stærkt radioaktive fissionsprodukter bliver normalt kon
centreret ved inddampning og oplagret som væskekoncentrat. Dette kon
centrat kan efterfølgende inddampes og omdannes til en form, der er eg
net til deponering eller bortskaffelse. 

c) Den rene plutoniumnitratopløsning koncentreres og oplagres inden over
førsel til de efterfølgende procestrin. Opbevarings- og lagertanke til pluto
niumopløsninger er især konstrueret til at imødegå kritikalitetsproblemer 
som følge af ændringer i produktstrømmens koncentration og form. 

f. Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til inte
gration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et an
læg til oparbejdning af bestrålet “naturligt uran”, “depleteret uran” eller 
“specielle fissile materialer”. 

TLB3.5 Systemer til måling af neutroner for processtyring 

Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integra
tion og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til 
oparbejdning af bestrålede brændselselementer.  
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FORKLARENDE NOTE Disse systemer omfatter kapaciteten til aktiv og passiv 
måling og diskrimination af neutroner for at bestemme det fissile materiales 
kvantitet og sammensætning. Det komplette system består af en neutrongene
rator, en neutrondetektor, forstærkere og signalbehandlingselektronik. Dette 
punkt omfatter ikke instrumenter til neutronmåling og -diskrimination, som 
er bestemt til at føre regnskab med og kontrollere nukleart materiale eller en
hver anden anvendelse, som ikke er forbundet med integration og anvendelse 
med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af be
strålede brændselselementer. 

0B007 Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller for
beredt dertil som følger: 

TLB7.2.1 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til omdannelse af plutonium
nitrat til plutoniumoxid 

0B007.a a.  Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid  FORKLARENDE NOTE Hovedfunktionerne i processen er følgende: opbeva
ring og regulering af fødestrøm, udfældning og separation af væske og fast 
stof, kalcinering, produkthåndtering, ventilering, affaldsforvaltning og proces
styring. Processystemerne er især tilpasset til at imødegå kritikalitet og strå
ling og minimere forgiftningsfaren. I de fleste oparbejdningsanlæg består 
denne proces i omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumdioxid. Andre 
processer kan omfatte udfældning af plutoniumoxalat eller plutoniumperoxid. 

0B007.b b.  Systemer til produktion af metallisk plutonium. TLB7.2.2 Specielt konstruerede eller forberedte systemer til produktion af metallisk plu
tonium 

FORKLARENDE NOTE Denne proces består som regel i fluorering af plutoni
umdioxid, normalt med stærkt ætsende hydrogenfluorid, til plutoniumfluorid, 
som derefter reduceres med meget rent metallisk calcium, så der dannes me
tallisk plutonium og calciumfluoridslagge. Hovedfunktionerne i processen er 
følgende: fluorering (f.eks. med udstyr, der er fremstillet af eller beklædt med 
ædelmetal), reduktion med metal (f.eks. i keramiske digler), slaggegenvinding, 
produkthåndtering, ventilation, affaldsforvaltning og processtyring. Processy
stemerne er især tilpasset til at imødegå kritikalitet og stråling og minimere 
forgiftningsfaren. Andre processer omfatter fluorering af plutoniumoxalat el
ler plutoniumperoxid efterfulgt af en reduktion til metal. 
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0C001 “Naturligt uran” eller “depleteret uran” eller thorium i form af metal, lege
ring, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet mate
riale, der indeholder et eller flere af de førnævnte stoffer 

Note:  0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Fire gram og derunder “naturligt uran” eller “depleteret uran”, når de er 
indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter 

b. “Depleteret uran” specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare for
mål: 

1.  Afskærmning 

2.  Emballage 

3.  Ballast med en masse på ikke over 100 kg 

4.  Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg 

c.  Legeringer indeholdende under 5 % thorium 

d. Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenuk
leare formål. 

TLA.1.1 1,1. “Udgangsmateriale” 
Ved udtrykket “udgangsmateriale” forstås uran, som indeholder den isotops
ammensætning, der findes i naturen: uran med formindsket indhold af isotop 
235, thorium, ethvert af de førnævnte materialer i form af metal, legeringer, 
kemiske forbindelser eller koncentrater, ethvert andet materiale, der indehol
der et eller flere af ovennævnte materialer i sådanne koncentrationer, som 
Styrelsesrådet fastsætter fra tid til anden, og andet sådant materiale, som Sty
relsesrådet fastsætter fra tid til anden. 

0C002 “Specielle, fissile materialer” 

Note:  0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire “effektive gram” eller derunder, når 
de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter. 

TLA.1.2 1.2. “Specielt fissilt materiale” 
i)  Ved udtrykket “specielt fissilt materiale” forstås: plutonium-239, uran-233, 

“uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233”, ethvert materiale som 
indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, og sådanne andre fissile mate
rialer, som Styrelsesrådet fastsætter fra tid til anden, men udtrykket “speci
elt fissilt materiale” omfatter ikke udgangsmateriale. 

ii)  Ved udtrykket “uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233” forstås 
uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i en sådan 
mængde, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er 
højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer 
i naturen. 

I forbindelse med anvendelsen af retningslinjerne skal produkter, der er nævnt 
i litra a) nedenfor, samt eksport af udgangsmateriale eller specielt fissilt mate
riale til et givet modtagerland inden for en periode på 12 måneder og under 
de grænser, der er fastsat i litra b), ikke medtages: 

a)  Plutonium med et isotopindhold af plutonium-238 på over 80 %. 

Specielt fissilt materiale, der anvendes i mængder på et gram eller mindre 
som sensorkomponent i instrumenter, og  16.8.2016 
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Udgangsmateriale, i forbindelse med hvilket regeringen har fundet det 
godtgjort, at det kun kan bruges i ikkenukleare aktiviteter som f.eks. pro
duktion af legeringer eller keramik 

b)  Specielt fissilt materiale  50 effektive gram, 

Naturligt uran  500 kg, 

Depleteret uran  1 000 kg og 

Thorium  1 000 kg. 

0C003 Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid) og andre deuteriumforbindelser 
samt blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopfor
holdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000. 

TLB2.1 2.1. Deuterium og tungt vand 
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid) og andre deuteriumforbindelser, hvor 
forholdet mellem antallet af deuterium- og hydrogenatomer er større end 
1:5 000 til brug i atomreaktorer, jf. punkt 1.1, i en mængde på over 200 kg 
deuteriumatomer til ét modtagerland inden for en tolvmåneders periode. 

0C004 Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm ‘borækvivalent’ og med en 
densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en “atomreaktor”, i mængder, 
der overskrider 1 kg. 

NB:  JF. LIGELEDES 1C107. 
Note 1:  Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, hvor eksportoeren er etableret, om eksporteret grafit, der op
fylder ovenstående specifikationer, er til brug i “atomreaktorer”. 

Note 2:  I 0C004 defineres ‘borækvivalent’ (BE) som summen af BEz for urenheder 
(undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder 
bor, hvis: 

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm 

hvor CF er omdannelsesfaktoren ¼
σ ZA B
σ BA Z 

og σB og σZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis natur
ligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis 
naturligt forekommende bor og element Z. 

TLB2.2 2.2. Grafit af nuklear kvalitet 
Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm borækvivalent og med en densi
tet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor, jf. punkt 1.1, 
i mængder, der overskrider 1 kg. 

FORKLARENDE NOTE 

Med henblik på eksportkontrol afgør regeringen, om eksporteret grafit, der 
opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i atomreaktorer. 

Borækvivalent (BE) kan bestemmes ved forsøg eller beregnes som summen af 
BEz for urenheder (undtagen BEcarbon, da carbon ikke betragtes som en uren
hed), herunder bor, hvis: 

BEz (ppm) = CF × koncentrationen af element Z (i ppm), 

CF er omdannelsesfaktoren: (σz × AB) divideret med (σB × Az), 

σB og σz er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis na
turligt forekommende bor og element Z, og AB og Az er atommasserne af 
henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z. 
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0C005 Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over 
for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel 
eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til 
fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 
vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter American So
ciety for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæs
sighedsgrad af kornstørrelse. 

TLB5.3.1b Gasdiffusionsbarrierer og barrieremateriale 

b)  specielt forberedte blandinger eller pulvere til fremstilling af sådanne filtre. 

Sådanne blandinger og pulvere omfatter nikkel og legeringer med 60 % nikkel 
eller derover, aluminiumoxid og UF6-bestandige fuldt fluorerede kulbrintepo
lymerer, med en renhed på mindst 99,9 % vægtprocent, en kornstørrelse på 
mindre end 10 μm og en meget ensartet kornstørrelse, som er specielt forbe
redt til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer. 

OD001 T* “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling”, “pro
duktion” eller “brug” af produkter, der er specificeret i denne kategori. 

II* 

IV* 

TLB* “software”: En samling af et eller flere “programmer” eller “mikroprogram
mer”, der er lejret i et konkret udtryksmedie. “teknisk assistance”: Kan have 
forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk 
erfaring og konsulenttjeneste. 

0E001 T* “Teknologi” iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til “udvik
ling”, “produktion” eller “brug” af produkter, der er specificeret i denne kate
gori. 

II* 

IV 

TLB* “teknologi”: Konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af et produkt, der er opført på listen. Informationen kan 
tage form af “tekniske data” eller “teknisk assistance”. 

(1)  Koder, som er markeret med “TLB”, henviser til punkter i bilag B i triggerlisten i NSG Del I. Koder, som er markeret med “TLA”, henviser til punkter i bilag A i triggerlisten i NSG Del I. Koder, som hverken er 
markeret med “TLB” eller “TLA”, henviser til punkter i NSG's liste over produkter med dobbelt anvendelse som anført i kategori 1, 2 og 6.  

KATEGORI 1 — SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR 

1 A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

1A007 b.  Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:  

1. Eksplosive broer (EB);  

2. Tråd til eksplosive broer (EBW);  

3. Tændere med slapper;  

4. Tændere med eksplosiv folie (EFI).  

6.A.1. Detonatorer og flerpunktstændsystemer som følger: 

a.  Elektrisk aktiverede detonatorer som følger:  

1. Eksplosive broer (EB)  

2. Tråd til eksplosive broer (EBW)  

3. Tændere med slapper  

4. Tændere med eksplosiv folie (EFI). 
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Tekniske noter: 

1.  Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator. 

2. 1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elek
trisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en 
hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplo
sive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. 
PETN (pentaerythritoltetranitrat). I 

3.  slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en 
flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder 
en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Ud
trykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af 
slapper-typen. 

1A007 Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk 
vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder “energimate
rialer”, til sprængning: 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL 
MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232. 

a. Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detona
torer, der er specificeret i 1A007.b. 

6.A.2. Tændapparater og tilsvarende stærkstrømsimpulsgivere som følger: 

a. Detonatortændapparater (tændsystemer, tændanordninger), herunder elek
tronisk ladede, eksplosive og optiske tændapparater, der er konstrueret til 
at drive flere styrede detonatorer som specificeret ovenfor i 6.A.1. 

1A202 Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af 
rør med begge af følgende egenskaber: 

NB:  JF. LIGELEDES 9A010 AND 9A110. 

a.  En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og 

b.  Fremstillet af de “fiber- eller trådmaterialer”, der er specificeret i 1C010.a 
eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret 
i 1C210.c. 

2.A.3. Kompositte strukturer i form af rør med begge følgende egenskaber: 

a.  En indvendig diameter mellem 75 og 400 mm og 

b.  Fremstillet af de “fiber- eller trådmaterialer”, der er specificeret i 2.C.7.a., 
eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 2.C.7.c. 

1A225 Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at 
fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til ud
vinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand. 

2.A.2. Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme 
hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af 
tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand. 

1A226 Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almin
deligt vand, og som har begge følgende egenskaber: 

a. Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre væd
barhed) og 

b.  Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne. 

4.A.1. Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra alminde
ligt vand, og som har begge følgende egenskaber: 

a. Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre væd
barhed) og 

b.  Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne. 
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1A227 Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har 
samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil: 

a.  Et ‘inaktivt område’ målende mere end 0,09 m2 

b.  En tæthed på mere end 3 g/cm3 og 

c.  En tykkelse på mindst 100 mm. 

Teknisk Note: 

I 1A227 forstås ved ‘inaktivt område’ det synsfelt i et vindue, der er udsat for den 
laveste stråling i designapplikationen. 

1.A.1. Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samt
lige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil: 

a.  Et “inaktivt område” målende mere end 0,09 m2 

b.  En tæthed på mere end 3 g/m3 og 

c.  En tykkelse på mindst 100 mm. 

Teknisk note: 

I 1.A.1.a. forstås ved “inaktivt område” det synsfelt i et vindue, der er udsat for den 
laveste stråling i designapplikationen.  

1 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

1B201 Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, 
og beslægtet udstyr som følger: 

a.  Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber: 

1. Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordine
res og programmeres i to eller flere akser 

2. Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller lami
nater af “fiber- eller trådmaterialer”og 

3. I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mel
lem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover 

b.  Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, 
der er specificeret i 1B201.a 

c.  Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201. 
a. 

3.B.4. Filamentviklemaskiner samt tilhørende udstyr: 

a.  Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber: 

1. Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordine
res og programmeres i to eller flere akser 

2. Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller lami
nater af “fiber- eller trådmaterialer” og 

3. I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mel
lem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover 

b.  Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, 
der er specificeret i punkt 3.B.4.a. 

c.  Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i punkt 3. 
B.4.a. 

1B225 Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere 
end 250 g fluor pr. time. 

3.B.1. Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 
250 g fluor i timen. 
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1B226 Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med en
kelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstråle
strøm på mindst 50 mA. 

Note:  1B226 omfatter: 

a.  Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper 

b. Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfi
gurationer, hvor de er uden for feltet. 

3.B.5. Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte 
eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på 
mindst 50 mA. 

Noter: 

1.  Punkt 3.B.5. omfatter separatorer, der er i stand til at berige såvel stabile 
isotoper som dem til uran. 

NB:  En separator, der er i stand til at separere blyisotoper med en forskel på 
én masseenhed er naturligt i stand til at berige uranisotoper med en for
skel i masse på 3 enheder. 

2. Punkt 3.B.5. omfatter separatorer med både ionkilder og kollektorer i mag
netfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet. 

Teknisk note: 

En enkelt 50 mA-ionkilde kan ikke frembringe mere end 3 g separeret højt beriget 
uran (HEU) om året fra naturligt forekommende uran. 

1B228 Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C) 

b.  Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa 

c.  Konstrueret af:  

1. Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk 
kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller  

2. Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer og 

d.  Med indvendig diameter på mindst 30 cm og ‘effektive længder’ på 
mindst 4 m. 

Teknisk Note: 

I 1B228 forstås ved ‘effektiv længde’ pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlege
mekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne. 

4.B.2. Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C), 

b.  Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa 

c.  Konstrueret af:  

1. Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk 
kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller  

2. Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer og 

d.  Med indvendig diameter på mindst 30 cm og “effektive længder” på 
mindst 4 m. 

Teknisk note: 

Der forstås ved termen “effektiv længde” pakningsmaterialets aktive højde i en fyldle
gemekolonne eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne. 
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1B229 Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og ‘interne kontaktorer’ 
som følger: 

NB: Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produk
tion af tungt vand, se 0B004. 

a. Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa  

2. Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 
5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og  

3. Med en diameter på mindst 1,8 m 

b.  ‘Interne kontaktorer’ til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, 
som er specificeret i 1B229.a. 

Teknisk Note: 

‘Interne kontaktorer’ i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effek
tiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt 
og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være 
sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde. 

4.B.1. Vandhydrogensulfidbytningskolonner med bund og interne kontaktorer som 
følger: 

NB:  Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til 
produktion af tungt vand, se INFCIRC/254/del 1 (som ændret). 

a.  Vandhydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende 
egenskaber:  

1. Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa  

2. Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 
efter ASTM (eller tilsvarende standard) og  

3. Med en diameter på mindst 1,8 m 

b.  Interne kontaktorer til vandhydrogensulfidbytningskolonner med bund, 
som er specificeret i punkt 4.B.1.a. 

Teknisk note: 

Interne kontaktorer i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med 
en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette mod
strømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 
0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogrid
bunde. 

1B230 Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller for
tyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samt
lige følgende egenskaber: 

a.  Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet) 

b.  Har en kapacitet over 8,5 m3/h og 

c.  Med en af følgende egenskaber: 

1. For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et drifts
tryk på 1,5-60 MPa eller  

2. For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk 
på 20-60 MPa. 

4.A.2. Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyn
det kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige 
følgende egenskaber: 

a.  Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet) 

b.  Har en kapacitet over 8,5 m3/h og 

c.  Med en af følgende egenskaber: 

1. For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et drifts
tryk på 1,5-60 MPa eller  

2. For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk 
på 20-60 MPa. 
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1B231 Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger: 

a. Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncen
trering eller håndtering af tritium 

b.  Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:  

1. Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K 
(– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 
150 W  

2. Systemer til lagring og rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse 
af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie. 

2.B.1. Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger: 

a. Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentre
ring eller håndtering af tritium 

b.  Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:  

1. Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K 
(– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 
150 W  

2. Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse 
af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie. 

1B232 Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge føl
gende egenskaber: 

a.  Konstrueret til drift ved afgangstemperaturer på højst 35 K (– 238 °C) og 

b.  Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h. 

4.A.3. Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge føl
gende egenskaber: 

a.  Konstrueret til drift ved afgangstemperaturer på højst 35 K (– 238 °C) og 

b.  Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h. 

1B233 Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisoto
per som følger: 

a.  Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper; 

b. Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amal
gamprocessen som følger: 

1. Fyldlegemevæske-væskebyttersøjler specielt konstrueret til lithiuma
malgamer;  

2. Kviksølv- og/eller lithiumamalgampumper;  

3. Lithiumamalgamelektrolyseceller;  

4. Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning. 

c. Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiu
misotoper og specielt konstruerede komponenter hertil 

d.  Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), 
som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt kon
struerede komponenter hertil. 

2.B.2. Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisoto
per som følger: 

NB:  Visse former for udstyr til adskillelse af lithiumisotoper og komponenter 
til plasmaseparationsprocessen (PSP) vedrører også umiddelbart separa
tion af uranisotoper og er omfattet af eksportkontrol i henhold til IN
FCIRC/254/del 1 (som ændret). 

a.  Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper 

b. Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv-amal
gamprocessen som følger: 

1. Fyldlegeme-væske-væske-bytnings-kolonner specielt konstrueret til li
thiumamalgamer  

2. Kviksølv- eller lithiumamalgampumper  

3. Lithiumamalgamelektrolyseceller  

4. Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning. 

c. Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiu
misotoper og specielt konstruerede komponentdele hertil 

d.  Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som 
er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstrue
rede komponentdele hertil. 
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1B234 Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende behol
dere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som 
har begge følgende egenskaber: 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL 
MILITÆRE FORMÅL. 

a. Udviklet til at fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg TNT el
ler derover og 

b. Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tids
tro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation. 

5.B.7. Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende behol
dere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som 
har begge følgende egenskaber: 

a.  Udviklet til fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg TNT eller 
derover og 

b. Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tids
tro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.  

1C Materialer 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

1C202 Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4., 
som følger: 

a.  Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:  

1. ‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover 
ved 293 K (20 °C) og 

2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede em
ner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm 

2.C.1. Aluminiumlegeringer med begge følgende egenskaber: 

a.  ‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 
293 K (20 °C) og 

b.  I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) 
med en udvendig diameter på mere end 75 mm. 

Teknisk note: 

I 2.C.1. omfatter udtrykket “kan belastes med” aluminiumlegeringer før eller 
efter varmebehandling. 

1C202 b.  Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:  

1. ‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover 
ved 293 K (20 °C) og 

2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede em
ner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm. 

Teknisk Note: 

Udtrykket ‘kan belastes med’ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling. 

2.C.13. Titanlegeringer med begge følgende egenskaber: 

a.  ‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 
293 K (20 °C) og 

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med 
en udvendig diameter på mere end 75 mm. 

Teknisk note: 

I 2.C.13. omfatter udtrykket ‘kan belastes med’ titanlegeringer før eller efter 
varmebehandling. 
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1C210 ‘Fiber- eller trådmateriale’ eller prepregs ud over dem, der er specificeret 
i 1C010.a, b eller e, som følger: 

a.  ‘Fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller aramid med en af følgende 
egenskaber:  

1. “Specifikt modul” større end 12,7 × 106 m eller  

2. “Specifik trækstyrke” på 23,5 × 104 m eller derover 

Note:  1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på ‘fiber- eller trådmaterialer’ af aramid 
med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent. 

2.C.7.a “Fiber- eller trådmaterialer” eller prepregs som følger: 

a.  “Fiber- eller trådmaterialer” af carbon eller aramid med en af følgende 
egenskaber:  

1. Et “specifikt modul” på mindst 12,7 × 106 m eller  

2. En “specifik trækstyrke” på mindst 23,5 × 104 m. 

Note:  2.C.7.a. lægger ikke eksportkontrol på “fiber- eller trådmaterialer” af 
aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 
vægtprocent. 

b.  ‘Fiber- eller trådmaterialer’ af glas med begge af følgende egenskaber:  

1. “Specifikt modul” større end 3,18 × 106 m og  

2. “Specifik trækstyrke” på 7,62 × 104 m eller derover 

2.C.7.b “Fiber- eller trådmaterialer” af glas med begge følgende egenskaber:  

1. Et “specifikt modul” på mindst 3,18 × 106 m og  

2. En “specifik trækstyrke” på mindst 7,62 × 104 m. 

c.  Kontinuerlige “garner”, “forgarner”, “blår” eller “tape”, imprægneret med 
termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstil
let af ‘fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller glas, som er specificeret 
i 1C210.a eller b. 

Teknisk Note: 

Harpiksen udgør matrixen i kompositten. 

Note: I 1C210 er ‘fiber eller trådmaterialer’ begrænset til kontinuerlige “monofila
menter”, “garner”, “forgarner”, “blår” eller “tape”. 

2.C.7.c c.  Kontinuerlige “garner”, “forgarner”, “blår” eller “tape”, imprægneret med 
termohærdende harpiks, med en bredde på højst 15 mm (prepregs), frem
stillet af “fiber- eller trådmaterialer” af carbon eller glas, som er specificeret 
i 2.C.7.a. eller 2.C.7.b. 

Teknisk note: 

Harpiksen udgør matrixen i kompositten. 
Tekniske noter: 

1. I 2.C.7. er “specifikt modul” Youngs modul i N/m2 divideret med rumvæg
ten i N/m3, når det måles ved en temperatur på 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) og 
en relativ fugtighed på 50 ± 5 %. 

2.  I 2.C.7. er “specifik trækstyrke” den maksimale trækstyrke i N/m2 divideret 
med rumvægten i N/m3, når den måles ved en temperatur på 296 ± 2 K 
(23 ± 2 °C) og en relativ fugtighed på 50 ± 5 %. 

1C216 ‘Martensitisk ældende stål’ ud over det, der er specificeret i 1C116, der ‘kan 
belastes med en’ maksimal trækstyrke på 1 950 MPa eller derover ved 293 
K (20 °C). 

Note:  1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner 
overstiger 75 mm. 

Teknisk Note: 

Udtrykket ‘martensitisk ældende stål … med en’ omfatter martensitisk ældende stål 
før eller efter varmebehandling. 

2.C.11. Martensitstål, der “kan belastes med” en maksimal trækstyrke på 1 950 MPa 
eller derover ved 293 K (20 °C). 

Note: 2.C.11. lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære di
mensioner overstiger 75 mm. 

Teknisk note: 

I 2.C.11. omfatter udtrykket “kan belastes med” martensitstål før eller efter 
varmebehandling. 
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1C225 Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske 
indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende 
bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte. 

Note:  1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer. 

Teknisk Note: 

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atompro
cent). 

2.C.4. Bor beriget til bor-10 (10B)-isotopen med mere end dets naturlige isotopiske 
indhold som følger: elementarbor, forbindelser, blandinger indeholdende bor 
eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte. 

Note:  I 2.C.4. omfatter blandinger indeholdende bor borladede materialer. 

Teknisk note: 

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 
atomprocent). 

1C226 Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 
vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har 
begge følgende egenskaber: 

a.  I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med 
en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm 
og 

b.  En masse på mere end 20 kg. 

Note:  1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til 
brug som vægte eller gammastrålekollimatorer. 

2.C.14. Wolfram, wolframcarbid og legeringer indeholdende mere end 90 vægtpro
cent wolfram, som har begge følgende egenskaber: 

a.  I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med 
en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og 

b.  En masse på mere end 20 kg. 

Note: 2.C.14. lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt kon
strueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer. 

1C227 Calcium med begge følgende egenskaber: 

a. Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenhe
der af andet end magnesium og 

b.  Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor. 

2.C.5. Calcium med begge følgende egenskaber: 

a.  Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder 
af andet end magnesium og 

b.  Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor. 

1C228 Magnesium med begge følgende egenskaber: 

a.  Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder 
af andet end calcium og 

b.  Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor. 

2.C.10. Magnesium med begge følgende egenskaber: 

a.  Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af 
andet end magnesium og 

b.  Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor. 

1C229 Bismuth med begge følgende egenskaber: 

a.  En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og 

b.  Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm (dele pr. million). 

2.C.3. Bismuth med begge følgende egenskaber: 

a.  En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og 

b.  Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm (dele pr. million). 
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1C230 Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent be
ryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot 
af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for 
produkter til militære formål. 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER 
TIL MILITÆRE FORMÅL. 

Note:  1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger 

b.  Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til 
elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb 

c. Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akva
mariner. 

2.C.2. Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryl
lium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af 
ovennævnte. 

Note:  2.C.2. lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a. Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålin
ger 

b.  Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret 
til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske 
kredsløb 

c.  Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller 
akvamariner. 

1C231 Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent haf
nium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent haf
nium, produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte. 

2.C.8. Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent haf
nium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, 
produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte. 

1C232 Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller ap
parater indeholdende ovennævnte. 

Note: 1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indehol
der mindre end 1 g helium-3. 

2.C.18. Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 og produkter eller appara
ter indeholdende ovennævnte. 

Note: 2.C.18. lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der in
deholder mindre end 1 g helium-3. 

1C233 Lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen med mere end dets naturlige iso
topiske indhold, og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium 
som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger inde
holdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogle af ovennævnte. 

Note:  1C233 pålægger ikke kontrol med termoluminiscente dosimetre. 

Teknisk Note: 

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent). 

2.C.9. Lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen med mere end dets naturlige isoto
piske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som 
følger: elementarlithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indehol
dende lithium, produkter heraf, affald og skrot af ovennævnte. 

Note:  2.C.9. lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre. 

Teknisk note: 

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atompro
cent). 

1C234 Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1:500 
som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtpro
cent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte, 
ud over dem, der er specificeret i 0A001.f. 

Note:  1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse 
på højst 0,10 mm. 

2.C.15. Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1:500 som 
følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zir
conium, forbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte. 

Note:  2.C.15. lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en 
tykkelse på højst 0,10 mm. 
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1C235 Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogena
tomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indehol
dende nogen af ovennævnte. 

Note: 1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indehol
der mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium. 

2.C.17. Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogena
tomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indehol
dende nogen af ovennævnte. 

Note:  2.C.17. lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som 
indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq tritium. 

1C236 ‘Radionuklider’, som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af 
alpha-n-reaktion, udover dem der er specificeret i 0C001 og 1C012.a i føl
gende form: 

a.  Elementar 

b.  Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg) 

c.  Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg) 

d.  Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående. 

Note: 1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indehol
der mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet. 

Teknisk Note: 

I 1C236 er ‘radionuklider’: 

—  Actinium-225 (Ac-225) 

—  Actinium-227 (Ac-227) 

—  Californium-253 (Cf-253) 

—  Curium-240 (Cm-240) 

—  Curium-241 (Cm-241) 

—  Curium-242 (Cm-242) 

—  Curium-243 (Cm-243) 

—  Curium-244 (Cm-244) 

—  Einsteinium-253 (Es-253) 

—  Einsteinium-254 (Es-254) 

—  Gadolinium-148 (Gd-148)  

2.C.19. Radionuklider, som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af 
alpha-n-reaktion: 

Actinium-225 

Curium-244 

Polonium-209 

Actinium-227 

Einsteinium-253 

Polonium-210 

Californium-253 

Einsteinium-254 

Radium-223 

Curium-240 

Gadolinium-148 

Thorium-227 

Curium-241 

Plutonium-236 

Thorium-228 

Curium-242 

Plutonium-238 

Uran-230 

Curium-243 

Polonium-208 

Uran-232  
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—  Plutonium-236 (Pu-236) 

—  Plutonium-238 (Pu-238) 

—  Polonium-208 (Po-208) 

—  Polonium-209 (Po-209) 

—  Polonium-210 (Po-210) 

—  Radium-223 (Ra-223) 

—  Thorium-227 (Th-227) 

—  Thorium-228 (Th-228) 

—  Uran-230 (U-230) 

—  Uran-232 (U-232) 

I følgende form: 

a.  Elementar 

b.  Forbindelser med en total aktivitet på mindst 37 GBq/kg 

c.  Blandinger med en total aktivitet på mindst 37 GBq/kg 

d.  Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående. 

Note:  2.C.19. lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som 
indeholder mindre end 3,7 GBq aktivitet. 

1C237 Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blan
dinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som inde
holder nogen af ovennævnte. 

Note:  1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Medicinske applikatorer 

b. Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 milli
curie) radium-226. 

2.C.12. Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blan
dinger indeholdende radium-226, produkter heraf og produkter eller appara
ter, som indeholder nogen af ovennævnte. 

Note:  2.C.12. lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Medicinske applikatorer 

b. Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq ra
dium-226. 

1C238 Chlortrifluorid (CIF3). 2.C.6. Chlortrifluorid (CIF3). 

1C239 Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmel
serne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indehol
dende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere 
end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s. 

6.C.1.o Ethvert sprængstof med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en 
detonationshastighed på mere end 8 000 m/s. 

1C240 Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret 
i 0C005, som følger: 

a.  Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og 

2. En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter Ame
rican Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard  

2.C.16. Nikkelpulver og porøst nikkelmetal som følger: 

NB: For nikkelpulver, der er specielt forberedt til fremstilling af gasdiffusions
barrierer, jf. INFCIRC/254/del 1 (som ændret). 

a.  Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og 

2. En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter Ameri
can Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard  
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b.  Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a. 

Note:  1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Trådformet nikkelpulver 

b.  Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. 
plade. 

Teknisk Note: 

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de 
i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som 
er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem. 

b.  Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 2.C.16.a. 

Note:  2.C.16. lægger ikke eksportkontrol på følgende: 

a.  Trådformet nikkelpulver 

b.  Enkelte plader af porøst nikkelmetal med et areal på højst 
11 000 cm2 pr. plade. 

Teknisk note: 

2.C.16.b. henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring 
af de i 2.C.16.a. nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine 
porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem. 

1C241 Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtpro
cent og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombi
nation af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent ud over dem, der 
er specificeret i 1C226, og som har begge følgende egenskaber: 

a.  I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med 
en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og 

b.  En masse på mere end 20 kg. 

2.C.20. Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtprocent 
og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombination 
af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent, og som har begge føl
gende egenskaber: 

a.  I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med 
en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og 

b.  En masse på mere end 20 kg.  

1D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

1D001 “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af udstyr, der er specificeret i 1B001 til 1B003. 

1.D.2. “software”: En samling af et eller flere “programmer” eller “mikroprogram
mer”, der er lejret i et konkret udtryksmedie.  

1D201 “Software”, der er specielt udviklet til “brug” af produkter, der er specificeret 
i 1B201. 

1.D.3. “software”: En samling af et eller flere “programmer” eller “mikroprogram
mer”, der er lejret i et konkret udtryksmedie.   
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1E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

1E201 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af produkter, der er 
specificeret i 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225- 
1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225- 
1C241 eller 1D201. 

1.E.1. “teknologi”: Konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af et produkt, der er opført på listen. Informationen kan 
tage form af “tekniske data” eller “teknisk assistance”.  

1E202 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” eller “produk
tion” af produkter, der er specificeret i 1A007, 1A202 eller 1A225-1A227. 

1.E.1. “teknologi”: Konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af et produkt, der er opført på listen. Informationen kan 
tage form af “tekniske data” eller “teknisk assistance”.  

1E203 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” eller “produk
tion” af produkter, der er specificeret i 1A007, 1A202 eller 1A225-1A227. 

1.E.1. “teknologi”: Konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af et produkt, der er opført på listen. Informationen kan 
tage form af “tekniske data” eller “teknisk assistance”.   

KATEGORI 2 — MATERIALEBEHANDLING 

2A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

2A225 Følgende digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende ak
tinider: 

a.  Digler, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 150 cm3 og 8 000 cm3 og  

2. Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer eller en 
kombination af følgende materialer af en urenhed på højst 2 vægtpro
cent: 

a.  Calciumfluorid (CaF2) 

b.  Calciumzirconat (metazirconat) (CaZrO3) 

c.  Ceriumsulfid (Ce2S3)  

2.A.1 Digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende aktinider, som 
følger: 

a.  Digler, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 150 cm3 (150 ml) og 8 000 cm3 (8 l (liter)) og 

2. Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer eller en kom
bination af følgende materialer af en urenhed på højst 2 vægtprocent: 

a.  Calciumfluorid (CaF2) 

b.  Calciumzirconat (metazirconat) (CaZrO3) 

c.  Ceriumsulfid (Ce2S3)  
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d.  Erbiumoxid (erbia) (Er2O3) 

e.  Hafniumoxid (hafnia) (HfO2) 

f.  Magnesiumoxid (MgO) 

g.  Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 30 % 
Ti, 20 % W) 

h.  Yttriumoxid (Y2O3) eller 

i.  Zirconiumoxid (ZrO2) 

b.  Digler, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3 og  

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 
vægtprocent 

c.  Digler, der har alle følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3 

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 98 vægt
procent og  

3. Er belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid eller en blanding heraf. 

d.  Erbiumoxid (Er2O3) 

e.  Hafniumoxid (HfO2) 

f.  Magnesiumoxid (MgO) 

g.  Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 
30 % Ti, 20 % W) 

h.  Yttriumoxid (Y2O3) eller 

i.  Zirconiumoxid (ZrO2) 

b.  Digler, der har begge følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 (50 ml) og 2 000 cm3 (2 liter) og  

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 
vægtprocent 

c.  Digler, der har alle følgende egenskaber:  

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 (50 ml) og 2 000 cm3 (2 liter) 

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 98 vægt
procent og  

3. Er belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid eller en blanding heraf. 

2A226 Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber: 

a.  Mindst 5 mm ‘nominel størrelse’ 

b.  Har en bælg og 

c.  er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel 
eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 vægtprocent nikkel. 

Teknisk Note: 

For ventiler med forskellige indløbs- og udløbsdiameter henviser ovennævnte nomi
nelle parameter til den mindste diameter. 

3.A.3. Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber: 

a.  Mindst 5 mm nominel størrelse 

b.  har en bælg og 

c.  er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel 
eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 vægtprocent nikkel. 

Teknisk note: 

For ventiler med forskellig indløbs- og udløbsdiameter henviser det nominelle størrel
sesparameter i 3.A.3.a til den mindste diameter.  
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2 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

2B001 Værktøjsmaskiner og enhver kombination af disse, til fjernelse (eller bear
bejdning) af metaller, keramiske materialer eller “kompositter”, der ifølge 
producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indret
ninger til “numerisk styring”: 

NB:  JF. LIGELEDES 2B201. 

Note 1: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er be
grænset til fremstilling af tandhjul. For så vidt angår sådanne maskiner, se 
2B003. 

Note 2: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er be
grænset til fremstilling af en eller flere af følgende: 

a.  Krumtapaksler eller knastaksler 

b.  Værktøj eller skærestål 

c.  Ekstrudersnekker 

d.  Graverede eller facetslebne smykkedele eller 

e.  Tandproteser 

Note 3:  Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til 
drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere 
som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 
2B001.a., b., eller c. 

NB:  Med hensyn til værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, se 2B002. 

1.B.2. Værktøjsmaskiner som følger og enhver kombination af disse til fjernelse (el
ler bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller “kompositter”, der 
ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske 
indretninger til samtidig “profilstyring” i to eller flere akser: 

NB:  For “numeriske styrings”enheder, der kontrolleres af deres tilknyttede 
“software”, se 1.D.3.      

a.  Værktøjsmaskiner til drejning, der har samtlige følgende egenskaber:  

1. “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser og  

2. To eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring”   

a.  Værktøjsmaskiner til drejning, som har “positioneringsnøjagtigheder” med 
alle disponible kompensationer, der er bedre (mindre) end 6 μm i henhold 
til ISO 230/2 (1988) langs enhver lineær akse (samlet positionering), for 
maskiner, der kan fremstille diametre større end 35 mm 

Note:  B.2.a. lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater (Swiss-type), 
som kun kan bearbejde emner med stangladning, hvis stangens diame
ter højst er 42 mm eller derunder, og hvis der ikke er mulighed for 
montering af centrerpatroner. Maskiner kan have bore- og/eller fræse
kapacitet til maskindele med en diameter under 42 mm. 
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Note: 2B001.a lægger ikke eksportkontrol på drejemaskiner, der er specielt kon
strueret til produktion af kontaktlinser, og som har begge følgende egen
skaber: 

a. Maskinstyringen er begrænset til anvendelse af oftalmisk baseret soft
ware til input af data til delprogrammering og 

b.  Ingen vacuumopspænding. 

b.  Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:  

1. Med samtlige følgende: 

a.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser og 

b.  Tre lineære akser samt en omdrejningsakse, der kan koordineres 
samtidigt til “profilstyring”  

2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring” 
og har en eller flere af følgende egenskaber: 

NB:  ‘Værktøjsmaskiner med parallel mekanisme’ er specificeret i 2B001.b.2. 
d. 

a.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde på under 1 m 

b.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m 

c.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde lig med eller større end 4 m eller 

d.  Er en ‘værktøjsmaskine med parallel mekanisme’ 

Teknisk Note: 

En ‘værktøjsmaskine med parallel mekanisme’ er en værktøjsmaskine med 
mange stænger, som er forbundet med en platform og aktuatorer, som 
hver især driver de respektive stænger samtidigt og uafhængigt.  
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3. “Envejs positioneringsrepeterbarhed” for koordinatboremaskiner, som 
er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære 
akser eller  

4. Flycuttingmaskiner med samtlige følgende egenskaber: 

a.  “Radial forskydning” og “aksial forskydning” af spindlen mindre 
(bedre) end 0,0004 mm total indikatorudslag (TIR) og 

b.  Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) 
mindre (bedre) end 2 buesekunder, total indikatorudslag (TIR) over 
300 mm vandring 

c.  Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:  

1. Med samtlige følgende: 

a.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser og 

b. Tre eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilsty
ring” eller  

2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring” 
og har en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde på under 1 m 

b.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m eller 

c.  “Envejs positioneringsrepeterbarhed”, som er lig med eller mindre 
(bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en van
dringslængde lig med eller større end 4 m 

Note:  2B001.c lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner: 

a. Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaski
ner med alle følgende egenskaber: 

1.  Kun til cylindrisk slibning og 

2.  Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 
150 mm  
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b.  Maskiner, der er specielt konstrueret som koordinatslibemaskiner, der 
ikke har en z-akse eller en w-akse, med en “envejs positioneringsrepe
terbarhed”, som er mindre (bedre) end 1,1 μm 

c.  Overfladeslibemaskiner. 

d.  Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller 
flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring” 

e. Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller “kom
positter” med samtlige følgende egenskaber:  

1. Fjerner materiale ved hjælp af en af følgende metoder: 

a.  Vand eller andre stråler af flydende materiale, inklusive anvendelse 
af slibende tilsætningsstoffer 

b.  Elektronstråle eller 

c.  “Laser”stråle og  

2. Mindst to omdrejningsakser med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Kan koordineres samtidigt til “profilstyring” og 

b.  En “positioneringsnøjagtighed” på mindre (bedre) end 0,003 ° 

f. Maskiner til dybdeboring og drejemaskiner, der er modificeret til dybde
boring med en maksimal boredybdekapacitet på mere end 5 m.  

2B006 Systemer, udstyr og “elektroniske samlinger” til dimensionsinspektion eller 
-måling som følger: 

1.B.3.  

2B006.b. Måleinstrumenter til lineær forskydning og vinkelforskydning som følger: 1.B.3. 1.B.3.  Dimensionsinspektionsmaskiner, -instrumenter eller -systemer 

2B006.b. 1. Instrumenter til måling af ‘lineær forskydning’ med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

Note:  Laserinterferometre til måling af forskydning er kun pålagt eksportkontrol 
i 2B006.1.c.  

1.B.3.b. b.  Måleinstrumenter til lineær forskydning som følger  

1. Kontaktfrie målesystemer med en “opløsning”, der er lig med eller 
bedre (mindre) end 0,2 μm med et måleområde op til 0,2 mm  
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Teknisk Note: 

I forbindelse med 2B006.b.1. er ‘lineær forskydning’ en ændring af afstanden mel
lem måleproben og den målte genstand. 

a.  Kontaktfrie målesystemer med en “opløsning”, der er lig med eller 
mindre (bedre) end 0,2 μm med et måleområde op til 0,2 mm 

b.  Systemer med lineær variabel differential transformering (LVDT) med 
begge følgende egenskaber:  

1. Med en eller flere af følgende: 

a.  “Linearitet” lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 
det ‘fulde driftsområde’ for LVDT'er med et driftsområde på op 
til 5 mm eller 

b.  “Linearitet” lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 
5 mm for LVDT'er med et ‘fuldt driftsområde’, der er større end 
5 mm, og 

2. Drift lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % pr. dag ved standard
prøverumstemperatur ± 1 K 

Teknisk Note: 

I 2B006.b.1.b forstås ved ‘fuldt driftsområde’ halvdelen af den samlede mu
lige lineære forskydning i et system med lineær variabel differential transfor
mering. F.eks. kan systemer med lineær variabel differential transformering 
med et ‘fuldt driftsområde’ til og med ± 5 mm måle en samlet mulig lineær 
forskydning på 10 mm. 

c.  Målesystemer med samtlige følgende egenskaber:  

1. Indeholder en laser og  

2. Bibeholder i mindst 12 timer, ved en temperatur på 20 ± 1 °C, 
samtlige følgende egenskaber: 

a.  “Opløsning” over deres fulde skala på 0,1 µm eller mindre 
(bedre) og 

b.  I stand til at opnå en “måleusikkerhed”, når der er taget højde 
for luftbrydningsindeks, der er lig med eller mindre (bedre) end 
(0,2 + L/2 000) μm (L er den målte længde i mm) i et givet 
punkt inden for måleområdet eller  

2. Systemer med lineær variabel differential transformering (LVDT) med 
begge følgende egenskaber 

a.   1. “Linearitet” lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 
det fulde driftsområde for LVDT'er med et driftsområde på op til 
5 mm eller  

2. “Linearitet” lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 
5 mm for LVDT'er med et driftsområde, der er større end 5 mm, 
og  

b. Drift lig med eller bedre (mindre) end 0,1 % pr. dag ved standard
prøverumstemperatur ± 1 K  

3. Målesystemer, der har begge følgende egenskaber: 

a.  Indeholder en laser og 

b.  Bibeholder følgende i mindst 12 timer over et temperaturområde på 
± 1 K omkring en standardtemperatur og ved et standardtryk:  

1. En “opløsning” over deres fulde skala på 0,1 μm eller bedre og  

2. Med en “måleusikkerhed” lig med eller bedre (mindre) end (0,2 + 
L/2 000) μm (hvor L er den målte længde i mm) 

Note: 1.B.3.b.3. lægger ikke eksportkontrol på måleinterferometersy
stemer uden lukket eller åben tilbagekoblingssløjfe, der indehol
der en laser til måling af værktøjsmaskiners, dimensionsinspekti
onsmaskiners eller lignende udstyrs slædebevægelsesfejl. 

Teknisk note: 

I 1.B.3.b. er “lineær forskydning” en ændring af afstanden mellem måleproben 
og den målte genstand. 

2B006.b. 2. Instrumenter til måling af vinkelforskydning med en “vinkelstillingsnøjag
tighed” lig med eller mindre (bedre) end 0,00025 ° 

Note:  2B006.b.2 lægger ikke eksportkontrol på optiske instrumenter som f.eks. 
autokollimatorer, der bruger kollimeret lys (f.eks. laserlys) til bestemmelse 
af et spejls vinkelafvigelse. 

1.B.3.c c. Instrumenter til måling af vinkelforskydning med en “vinkelstillingsafvi
gelse” lig med eller bedre (mindre) end 0,00025°. 

Note:  1.B.3.c. lægger ikke eksportkontrol på optiske instrumenter som f.eks. 
autokollimatorer, der bruger kollimeret lys (f.eks. laserlys) til bestem
melse af et spejls vinkelafvigelse. 
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2B116 Følgende vibrationsprøvesystemer og udstyr og komponenter hertil: 

a.  Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket 
sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere 
et system ved en acceleration lig med eller større end 10 g rms mellem 
20 Hz og 2 kHz, mens der afsættes kræfter lig med eller større end 50 
kN, målt på ‘tomt vibrationsbord’ 

b. Digitale styreenheder, kombineret med specielt konstrueret vibrationsprø
vesoftware, med en ‘realtidsstyringsbåndbredde’ på over 5 kHz og kon
strueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret 
i 2B116.a 

Teknisk Note: 

I 2B116.b forstås ved ‘realtidsstyringsbåndbredde’ det maksimale tempo, hvori 
en styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingcyklusser, hvor der behandles 
data og sendes kontrolsignaler. 

c.  Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan 
afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt vibrations
bord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret 
i 2B116.a 

d.  Strukturer til opspænding af prøveemner og elektroniske enheder, som er 
konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde 
en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt vi
brationsbord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specifi
ceret i 2B116.a. 

Teknisk Note: 

I 2B116 forstås ved ‘tomt vibrationsbord’ et plant bord eller en plan flade uden no
gen form for stativ eller beslag. 

1.B.6. Vibrationsprøvesystemer, -udstyr og -komponenter som følger 

a. Elektrodynamiske vibrationsprøvesystemer, der har samtlige følgende egen
skaber: 

1. Bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digi
tal  

2. styreenhed,  

3. Er i stand til at vibrere med 10 g RMS eller derover mellem 20 og 
2 000 Hz og  

4. Er i stand til at yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 
kN, målt på “tomt vibrationsbord” 

b. Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret vibrations
prøvesoftware, med en realtidsbåndbredde på over 5 kHz og konstrueret 
til et system, der er specificeret i 1.B.6.a. 

c.  Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan 
afsætte 

d.  en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på “tomt vibrationsbord”, og 
som kan bruges i systemer som specificeret i 1.B.6.a. 

e.  Strukturer til opspænding af prøveemner og elektroniske enheder, som er 
konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde 
en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på “tomt vi
brationsbord”, og som kan bruges i systemer som specificeret i 1.B.6.a. 

Teknisk note: 

I 1.B.6. er “tomt vibrationsbord” et plant bord eller en plan flade uden nogen form 
for stativ eller beslag. 

2B201 Følgende værktøjsmaskiner og enhver kombination heraf ud over dem, der 
er specificeret i 2B001, til fjernelse eller bearbejdning af metaller, keramiske 
materialer eller “kompositter”, og som ifølge producentens tekniske specifi
kationer kan udstyres med elektroniske indretninger til samtidig “profilsty
ring” i to eller flere akser:  

1.B.2. 1.B.2. Værktøjsmaskiner som følger og enhver kombination af disse til fjer
nelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller “kom
positter”, der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres 
med elektroniske indretninger til samtidig “profilstyring” i to eller flere 
akser: 

NB:  For “numeriske styrings”enheder, der kontrolleres af deres tilknyttede 
“software”, se 1.D.3. 16.8.2016 
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Tekniske noter: 

I stedet for individuelle maskinprøvninger kan der for hver værktøjsmaskinmodel an
vendes opgivne ‘positioneringsnøjagtighed’-værdier, som udledes af målinger foretaget 
efter følgende procedurer i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsva
rende nationale standarder, hvis de indberettes til og accepteres af de nationale myn
digheder. Opgiven ‘positioneringsnøjagtighed’ bestemmes som følger: 

1.  Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes 

2.  Nøjagtigheden af den lineære akse måles i overensstemmelse med ISO 230/2 
(1988) (1) 

3.  Nøjagtighedsværdierne (A) for hver akse i hver maskine bestemmes. Metoden til 
beregning af nøjagtighedsværdien er beskrevet i ISO 230/2 (1988) (1)-standar
den 

4. Den gennemsnitlige nøjagtighedsværdi for hver akse bestemmes. Denne gennem
snitsværdi bliver den opgivne ‘positioneringsnøjagtighed’ for hver akse i modellen 
(Âx, Ây...) 

5. Da 2B201 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne ‘posi
tioneringsnøjagtighed’-værdier, som der er lineære akser 

6.  Hvis en akse i en værktøjsmaskine, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold 
til 2B201.a., 2B201.b. eller 2B201.c., har en opgivet ‘positioneringsnøjagtig
hed’ på 6 µm eller bedre (mindre) for slibemaskiner og 8 µm eller bedre (mindre) 
for fræse- og drejemaskiner, i begge tilfælde i henhold til ISO 230/2 (1988) (1), 
bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. 
måned. 

Note 1: 2B201 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er be
grænset til fremstilling af en eller flere af følgende dele: 

a.  Tandhjul 

b.  Krumtapaksler eller knastaksler 

c.  Værktøj eller skærestål 

d.  Ekstrudersnekker 

Note 2:  Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til 
drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere 
som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 
2B201.a., b., eller c.     

2B201. a.  Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. ‘Positioneringsnøjagtigheder’, med ‘alle disponible kompenseringer’, 
som er lig med eller mindre (bedre) end 6 μm i henhold til ISO 230/2 
(1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere li
neære akser  

1.B.2.b b.  Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. “Positioneringsnøjagtigheder” med alle disponible kompensationer, der 
er bedre (mindre) end 6 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) langs en
hver lineær akse (samlet positionering)  
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2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller  

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring” 

Note: 2B201.a lægger ikke eksportkontrol på fræsemaskiner med følgende egen
skaber: 

a.  X-aksens vandring er større end 2 m og 

b.  Den samlede ‘positioneringsnøjagtighed’ på x-aksen er større (ringere) 
end 30 μm.  

2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller  

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring”. 

Note: B.2.b. lægger ikke eksportkontrol på fræsemaskiner med begge føl
gende egenskaber:  

1. X-aksens vandring er større end 2 m og 

2. 2. Den samlede “positioneringsnøjagtighed” på x-aksen er rin
gere (større) end 30 μm i henhold til ISO 230/2 (1988).     

2B201 b.  Værktøjsmaskiner til slibning med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. ‘Positioneringsnøjagtigheder’, med ‘alle disponible kompenseringer’, 
som er lig med eller mindre (bedre) end 4 μm i henhold til ISO 230/2 
(1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere li
neære akser  

2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller  

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring” 

Note:  2B201.b lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner: 

a. Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaski
ner med samtlige følgende egenskaber: 

1.  Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 
150 mm og 

2.  Akser begrænset til x, z og c 

b.  Koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse med en 
samlet positioneringsnøjagtighed, der er mindre (bedre) end 4 μm, 
i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende natio
nale standarder. 

c.  Værktøjsmaskiner til drejning, der har ‘positioneringsnøjagtigheder’ 
med “alle disponible kompenseringer”, som er bedre (mindre) end 6 
μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) langs en eller flere lineære ak
ser (samlet positionering), til maskiner, der kan fremstille diametre 
større end 35 mm 

Note:  2B201.c. lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater 
(Swiss-type), som kun kan bearbejde emner med stangladning, 
hvis stangens diameter højst er 42 mm eller derunder, og hvis 
der ikke er mulighed for montering af centrerpatroner. Maski
nerne kan have bore- og/eller fræsekapacitet til maskindele med 
en diameter under 42 mm 

1.B.2.c c.  Værktøjsmaskiner til slibning med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. “Positioneringsnøjagtigheder” med alle disponible kompensationer, der 
er bedre (mindre) end 4 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) langs en
hver lineær akse (samlet positionering)  

2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller  

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring”. 

Note:  1.B.2.c. lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner: 

1. Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige sli
bemaskiner med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Begrænset til en maksimal kapacitet på 150 mm udvendig 
diameter eller længde på emnet og 

b.  Akser begrænset til x, z og c  

2. Koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse 
med en samlet positioneringsnøjagtighed, der er mindre (bedre) 
end 4 mikron. Positioneringsnøjagtighed henhold til ISO 230/2 
(1988). 
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2B204 Følgende “isostatiske presser” ud over dem, der er specificeret i 2B004 eller 
2B104, samt beslægtet udstyr: as follows: 

a.  “Isostatiske presser”, der har begge følgende egenskaber:  

1. Er i stand til at opnå et maksimalt arbejdstryk på 69 MPa eller mere 
og  

2. Har et kammer med indvendig diameter på mere end 152 mm 

b.  De matricer, forme og styreanordninger, der er specielt konstrueret til 
“isostatiske presser”, som specificeret i 2B204.a. 

Teknisk Note: 

I 2B204 svarer kammerets indvendige diameter til dimensionen på det kammer, 
hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og omfatter ikke opspæn
dingsanordninger. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets ind
vendige diameter eller det isolerede ovnkammers indvendige diameter, afhængigt af 
hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet. 

1.B.5. 1.B.5.  “Isostatiske presser” og beslægtet udstyr som følger: 

a.  “Isostatiske presser”, der har begge følgende egenskaber:  

1. Er i stand til at opnå et maksimalt arbejdstryk på 69 MPa eller 
mere og  

2. Har et kammer med indvendig diameter på mere end 152 mm; 

b.  De matricer, forme og styreanordninger, der er specielt konstrueret 
til “isostatiske presser”, som specificeret i 1.B.5.a. 

Tekniske noter:  

1. I 1.B.5. “Isostatiske presser”: Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket 
kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste par
tikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et 
arbejdsemne eller materiale.  

2. I 1.B.5. er den indvendige kammerdimension dimensionen på det kammer, 
hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og indbefatter ikke 
opspændingsmidler. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkam
merets indvendige diameter eller det isolerende kammers indvendige diame
ter, afhængigt af hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet. 

2B206 Følgende dimensionsinspektionsmaskiner, -instrumenter eller -systemer ud 
over dem, der er specificeret i 2B006: 

1.B.3. 1.B.3.  Dimensionsinspektionsmaskiner, -instrumenter eller -systemer 

2B206. a.  Computerstyrede eller numerisk styrede koordinatmålingsmaskiner 
(CMM) med en af følgende egenskaber: 

1. Har kun to akser og en maksimal fejlvisningsmargen ved længdemå
ling langs en akse (endimensional), defineret som en kombination af 
E0x,MPE, E0y,MPE eller E0z,MPE lig med eller mindre (bedre) end (1,25 + L/ 
1 000) μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden 
for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold 
til ISO 10360-2 (2009) eller  

2. Tre akser eller flere og en tredimensional maksimal fejlvisningsmargen 
ved længdemåling (E0,MPE), lig med eller mindre (bedre) end (1,7 + L/ 
800) μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for 
maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til 
ISO 10360-2 (2009) 

Teknisk Note: 

E0,MPE for den mest nøjagtige opsætning af CMM i som specificeret i henhold til 
ISO 10360-2(2009) af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stift
længde, bevægelsesparametre, omgivelser) og med alle disponible kompensationer 
sammenholdes med tærsklen på 1,7 + L/800 μm.  

1.B.3.a a.  Computerstyrede eller numerisk styrede koordinatmålingsmaskiner (CMM) 
med en af følgende egenskaber:  

1. Har kun to akser og en maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling 
langs en akse (endimensional), defineret som enhver kombination af E0x 

MPE, E0y MPE og E0z MPE lig med eller mindre (bedre) end (1,25 + L/1 000) 
μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for ma
skinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til ISO 
10360-2(2009) eller 

2. Tre akser eller flere og en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejl
visningsmargen ved længdemåling (E0, MPE lig med eller mindre (bedre) 
end (1,7 + L/800) μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet 
punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), 
i henhold til ISO 10360-2(2009). 

Teknisk note: 

E0, MPE for den mest nøjagtige opsætning af CMM som specificeret i henhold til ISO 
10360-2(2009) af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stiftlængde, be
vægelsesparametre, omgivelser) og med alle disponible kompensationer sammenholdes 
med tærsklen på 1,7 + L/800 μm.  
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2B206. b.  Systemer til samtidig lineær-vinkel inspektion af halvskaller med begge 
følgende egenskaber:  

1. “Måleusikkerhed” langs enhver lineær akse lig med eller mindre 
(bedre) end 3,5 μm pr. 5 mm og  

2. “Vinkelstillingsafvigelse” lig med eller mindre end 0,02 °. 

Note 1: Værktøjsmaskiner, der kan bruges som målemaskiner, er pålagt eksport
kontrol, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for 
værktøjsmaskinfunktionen eller målemaskinfunktionen. 

Note 2:  En maskine, der er specificeret i 2B206, er pålagt eksportkontrol, hvis den 
overgår eksportkontroltærskelen på noget sted i dens driftsområde. 

Tekniske noter: 

Samtlige parametre for måleværdier i 2B206 betegner plus/minus, dvs. ikke det 
samlede bånd. 

1.B.3.d d. Systemer til samtidig lineær-vinkel-inspektion af halvskaller med begge føl
gende egenskaber:  

1. “Måleusikkerhed” langs enhver lineær akse lig med eller bedre (mindre) 
end 3,5 μm pr. 5 mm og  

2. “Vinkelstillingsafvigelse” lig med eller mindre end 0,02°.     

2B207 Følgende “robotter”, “effektorer” og kontrolenheder ud over dem, der er spe
cificeret i 2B007: 

a.  “Robotter” eller “effektorer”, som er specielt konstrueret til at overholde 
nationale sikkerhedsstandarder vedrørende håndtering af højeksplosiver 
(f.eks. elektriske kodekategorier for højeksplosiver) 

1.A.3.a1 ‘Robotter’, ‘effektorer’ og styringsanordninger som følger: a.‘Robotter’ eller ‘ef
fektorer’, som har en af følgende egenskaber: 1. Specielt konstrueret til at 
overholde nationale sikkerhedsstandarder vedrørende håndtering af højek
splosiver (f.eks. elektriske kodekategorier for højeksplosiver), 

b.  Styreanordninger, der er specielt konstrueret til “robotter” og “effektorer”, 
der er specificeret i 2B207.a. 

1.A.3.b Styringsanordninger, som er specielt konstrueret til ‘robotter’ eller ‘effektorer’, 
der er specificeret i 1.A.3.a. 

Note: A.3. lægger ikke eksportkontrol på ‘robotter’, som er specielt konstrue
ret til ikkenukleare, industrielle formål, f.eks. sprøjtemalingskabiner til 
biler. 

Tekniske noter: 

1.  ‘Robotter’ I 1.A.3. er ‘robotter’ en manipuleringsmekanisme, som kan 
være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger 
“sensorer”, og som har alle følgende egenskaber: a) er multifunktionel, b) 
er i stand til at placere eller orientere materialer, dele værktøjer eller speci
elle komponenter med variable bevægelser i et tredimensionelt rum, c) 
omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som 
kan omfatte stepmotorer, og d) har “brugertilgængelig programmerbarhed” 
ved hjælp af lære/playbackmetoden eller ved hjælp af en elektronisk com
puter, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden meka
nisk mellemkomst.  
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NB 1:  I ovenstående definition er “sensorer” detektorer af et fysisk fænomen, 
hvis output (efter konvertering til et signal, der kan aflæses af en kon
trolenhed) er i stand til at generere “programmer” eller ændre pro
grammerede instrukser eller numeriske “program”data. Dette omfatter 
“sensorer” med datamatsyn, IR-billeddannelse, akustisk billeddannelse, 
følesans, inertipositionsmåling, optisk eller akustisk ranging-, kraft- el
ler momentmålingsegenskaber. 

NB 2:  I ovennævnte definition er “brugertilgængelig programmerbarhed” en 
brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte “programmer” ved 
andre midler end: 

a)  fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser eller 

b) indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parame
tre. 

NB 3:  Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger: 

a)  Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med 
fjernbetjening. 

b)  Mekanismer med fastsekvensmanipulering, som er automatiserede 
bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med meka
nisk fastlagte, programmerede bevægelser. “Programmet” er meka
nisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller 
knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vin
kler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller 
elektrisk vis. 

c)  Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, 
som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overens
stemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. 
“Programmet” er mekanisk begrænset af faste, men justerbare sto
panordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes 
rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det 
faste programmønster. Variationer eller modifikationer af program
mønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastski
ver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske 
operationer  
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d)  Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, 
som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overens
stemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. 
Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved bi
nære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger 
eller justerbare stopanordninger. 

e) Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssy
stemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system 
af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af 
disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning. 2. ‘Ef
fektorer’ I 1.A.3. er ‘effektorer’ gribere, ‘aktive værktøjsenheder’ og 
ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden 
af ‘robottens’ manipulatorarm. 

NB: I ovennævnte definition er ‘aktiv værktøjsenhed’ en indretning til at an
vende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet. 

2B209 Følgende flydeformningsmaskiner, rotationsformningsmaskiner, som kan 
udføre flydeformningsopgaver ud over dem, der er specificeret i 2B009 eller 
2B109, og dorne: 

a.  Maskiner, der har begge følgende egenskaber:  

1. Har tre eller flere valser (aktive eller styrende) og 

2. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med “numeri
ske styrings”-enheder eller computerstyring 

b.  Dorne til rotorfremstilling, beregnet til formning af cylindriske rotorer 
med en indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm. 

Note: 2B209.a. omfatter maskiner med kun én valse, beregnet til at deformere me
tal, plus to hjælpevalser, der støtter dornen, men som ikke deltager direkte 
i deformationsprocessen. 

1.B.1. Flydeformningsmaskiner, rotationsformningsmaskiner, som kan udføre flyde
formningsopgaver, og dorne som følger:  

1. Maskiner, der har begge følgende egenskaber: 

a.  Har tre eller flere valser (aktive eller styrende) og 

b.  Som ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med 
“numeriske styrings”enheder eller computerstyring  

2. Dorne til rotorfremstilling, beregnet til formning af cylindriske rotorer 
med en indvendig diameter 75 mm og 400 mm. 

Note:  1.B.1.a. omfatter maskiner med kun én valse, beregnet til at deformere 
metal, plus to hjælpevalser, der støtter dornen, men som ikke deltager 
direkte i deformationsprocessen.     

2B219 Følgende centrifugale, multiplansafbalanceringsmaskiner, faste eller transpor
table, vandrette eller lodrette: 

a. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af bøje
lige rotorer af en længde på mindst 600 mm og med samtlige følgende 
egenskaber:  

1. Sving- eller lejediameter på mere end 75 mm  

3.B.3. Centrifugale, multiplanafbalanceringsmaskiner, faste eller transportable, van
drette eller lodrette som følger: 

a.  Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af bøjelige 
rotorer af en længde på mindst 600 mm og med samtlige følgende egen
skaber:  

1. Sving- eller lejediameter på mere end 75 mm  
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2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg og 

3. I stand til at afbalancere ved hastigheder på mere end 5 000 omdrej
ninger pr. minut 

b.  Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af hule, 
cylindriske rotorkomponenter og med samtlige følgende egenskaber:  

1. Lejediameter på mere end 75 mm  

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg  

3. I stand til at afbalancere til en restubalance på højst 0,01 kg × mm/kg 
pr. plan og  

4. Bæltedrevne.  

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg og 

3. I stand til at afbalancere ved hastigheder på mere end 5 000 omdrej
ninger pr. minut 

b. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af hule, cy
lindriske rotorkomponenter og med samtlige følgende egenskaber:  

1. Lejediameter på mere end 75 mm  

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg  

3. I stand til at afbalancere til en restubalance på højst 0,010 kg × mm/kg 
pr. plan og  

4. 4. Bæltedrevne. 

2B225 Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemi
ske adskillelsesoperationer eller hot cells, som har en af følgende egenska
ber: 

a. Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,6 m i et hot cell-an
læg (gennem væggen-operation) eller 

b.  Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 
0,6 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation). 

Teknisk Note: 

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig 
arm og opspændingsanordning. De kan være af ‘master-slave’-typen eller styres med 
joystick eller tastatur. 

1.A.4. Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemi
ske adskillelsesoperationer eller hotcells, som har en af følgende egenskaber: 

a.  Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,6 m i et hotcellanlæg 
(gennem væggen-operation) eller 

b.  Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 
0,6 m i et hotcellanlæg (over væggen-operation). 

Teknisk note: 

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en be
vægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af master-slave-typen el
ler styres med joystick eller tastatur. 

2B226 Induktionsovne med styret atmosfære (vakuum eller inaktiv luftart) samt 
kraftforsyning hertil som følger: 

NB:  JF. LIGELEDES 3B. 
a.  Ovne, der har samtlige følgende egenskaber:  

1. Er i stand til at fungere ved over 1 123 K (850 °C)  

2. Har induktionsspoler med en diameter på højst 600 mm og  

3. Er konstrueret til en indgangseffekt på mindst 5 kW 

b.  Kraftforsyninger med en specificeret udgangseffekt på mindst 5 kW, som 
er specielt konstrueret til ovne, der er specificeret i 2B226.a. 

Note:  2B226.a. lægger ikke eksportkontrol på ovne konstrueret til fremstilling af 
halvlederskiver. 

1.B.4. Induktionsovne med styret atmosfære (vakuum eller inaktiv luftart) samt 
kraftforsyning hertil som følger: 

a.  Ovne, der har samtlige følgende egenskaber:  

1. Er i stand til at operere ved smeltetemperaturer på over 1 123 K (850 ° 
C)  

2. Har induktionsspoler med en diameter på højst 600 mm og  

3. Er konstrueret til en indgangseffekt på mindst 5 kW 

Note: 1.B.4.a. lægger ikke eksportkontrol på ovne konstrueret til fremstil
ling af halvlederskiver. 

b.  Kraftforsyninger med en specificeret udgangseffekt på mindst 5 kW, som 
er specielt konstrueret til ovne, der er specificeret i 1.B.4.a. 
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2B227 Følgende metallurgiske smelte- og støbeovne med vakuumtryk eller anden 
trykstyring, samt tilhørende udstyr: 

a. Lysbueovne til omsmeltning og støbning, der har begge følgende egen
skaber:  

1. Med smelteelektrodekapacitet mellem 1 000 cm3 og 20 000 cm3 og  

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 973 K 
(1 700 °C) 

b.  Elektronstrålesmelteovne og plasmaforstøvnings- og smelteovne med 
begge følgende egenskaber:  

1. En effekt på mindst 50 kW og  

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 473 K 
(1 200 °C) 

c. Specielt konfigurerede computerstyrings- og overvågningssystemer til no
gen af de ovne, der er specificeret i 2B227.a. eller 2B227.b. 

1.B.7. Metallurgiske smelte- og støbeovne med vakuumtryk eller anden trykstyring, 
samt tilhørende udstyr som følger: 

a. Lysbueovne til omsmeltning og støbning, der har begge følgende egenska
ber:  

1. Med smelteelektrodekapacitet mellem 1 000 cm3 og 20 000 cm3 og  

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 973 K 
(1 700 °C). 

b.  Elektronstrålesmelteovne og plasmaforstøvnings- og smelteovne med 
begge følgende egenskaber:  

1. En effekt på mindst 50 kW og  

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 473 K 
(1 200 °C). 

c. Specielt konfigurerede computerstyrings- og overvågningssystemer til en
hver af de ovne, der er specificeret i 1.B.7.a. eller 1.B.7.b.     

2B228 Følgende udstyr til fremstilling eller samling af rotorer, udstyr til retning af 
rotorer samt dorne og forme til fremstilling af bælge: 

a.  Rotorsamleudstyr til samling af rørsektioner, baffler og endedæksler til 
gascentrifugerotorer. 

Note: 2B228.a. omfatter præcisionsdorne, bøjler og maskiner til krympepas
ning. 

b. Udstyr til retning af rotorer til indretning af gascentrifugerotorrørsektio
ner efter en fælles akse. 

Teknisk Note: 

I 2B228.b består sådant udstyr normalt af præcisionsmålehoveder tilsluttet en 
computer, som derefter styrer for eksempel pneumatiske stempler, der bruges til 
indretning af rotorrørsektioner. 

c.  Bælgformedorne og forme til fremstilling af enkeltsnoede bælge. 

Teknisk Note: 

I 2B228.c. har bælgene samtlige følgende egenskaber: 

1.  Indvendig diameter på mellem 75 mm og 400 mm 

2.  Længde på mindst 12,7 mm  

3.B.2. Udstyr til fremstilling eller samling af rotorer, udstyr til retning af rotorer 
samt dorne og forme til fremstilling af bælge som følger: 

a.  Rotorsamleudstyr til samling af rørsektioner, baffler og endedæksler til 
gascentrifugerotorer. 

Note: B.2.a. omfatter præcisionsdorne, bøjler og maskiner til krympepas
ning. 

b.  Udstyr til retning af rotorer til indretning af gascentrifugerotorrørsektioner 
efter en fælles akse. 

Teknisk note: 

I 3.B.2.b. består sådant udstyr normalt af præcisionsmålehoveder tilsluttet 
en computer, som derefter styrer for eksempel pneumatiske stempler, der 
bruges til indretning af rotorrørsektioner. 

c.  Bælgformedorne og forme til fremstilling af enkeltsnoede bælge. 

Teknisk note: 

De bælge, der er omhandlet i 3.B.2.c., har samtlige følgende egenskaber:  

1. Indvendig diameter på mellem 75 mm og 400 mm  

2. Længde på mindst 12,7 mm  
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3.  Enkeltviklingsdybde på mere end 2 mm og 

4.  Fremstillet af aluminiumlegeringer af høj styrke, martensitisk stål eller “fiber- 
eller trådmaterialer” af høj styrke.  

3. Enkeltviklingsdybde på mere end 2 mm og 

4. Fremstillet af aluminiumlegeringer af høj styrke, martensitstål eller “fi
ber- eller trådmaterialer” af høj styrke. 

2B230 Alle typer ‘tryktransducere’, som er i stand til at måle absolutte tryk, og som 
har samtlige følgende: 

a. Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, alu
miniumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med 
mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpoly
merer 

b. Eventuelle pakninger til forsegling af trykfølerelementer, og i direkte kon
takt med procesmediet, som er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, 
aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med 
mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpoly
merer og 

c.  Som har en af følgende egenskaber:  

1. Et fuldt udslag på mindre end 13 kPa og en ‘nøjagtighed’ bedre end ± 
1 % af fuldt udslag eller  

2. Et fuldt udslag på mindst 13 kPa og en ‘nøjagtighed’ bedre end ± 
130 Pa målt ved 13 kPa. 

Tekniske noter: 

1.  I 2B230 forstås ved ‘tryktransducer’ en anordning, der konverterer en trykmåling 
til et signal. 

2. I 2B230 omfatter ‘nøjagtighed’ ulinearitet, hysterese og repeterbarhed ved omgi
velsestemperatur. 

3.A.7. Alle typer tryktransducere, som er i stand til at måle absolutte tryk, og som 
har samtlige følgende egenskaber: 

a. Trykfølerelementer, der er fremstillet eller beskyttet af aluminium, alumini
umlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med mere 
end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer 

b. Eventuelle pakninger til forsegling af trykfølerelementer og i direkte kon
takt med procesmediet, som er fremstillet eller beskyttet af aluminium, 
aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med 
mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpoly
merer og 

c.  Som har en af følgende egenskaber:  

1. Et fuldt udslag på mindre end 13 kPa og en “nøjagtighed” bedre end ± 
1 % af fuldt udslag eller  

2. Et fuldt udslag på mindst 13 kPa og en “nøjagtighed” bedre end ± 
130 Pa målt ved 13 kPa. Tekniske 

Noter: 

1. I 3.A.7. forstås ved tryktransducer anordninger, der konverterer en tryk
måling til et signal. 

2.  I 3.A.7. omfatter “nøjagtighed” ulinearitet, hysterese og repeterbarhed ved 
omgivelsestemperatur.     

2B231 Vakuumpumper med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Indsugningsportstørrelse på mindst 380 mm 

b.  En pumpekapacitet på mindst 15 m3/s og 

c.  Er i stand til at danne et maksimalt vakuum bedre end 13 mPa. 

Tekniske noter: 

1.  Pumpehastigheden bestemmes i målepunkterne med nitrogengas eller luft. 

2.  Det maksimale vakuum bestemmes ved pumpens indgang med indgangssiden 
blokeret. 

3.A.8. Vakuumpumper med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Indsugningsportstørrelse på mindst 380 mm 

b.  En pumpekapacitet på mindst 15 m3/s og og 

c.  Er i stand til at danne et maksimalt vakuum bedre end 13,3 mPa. 

Tekniske noter: 

1.  Pumpehastigheden bestemmes i målepunkterne med nitrogengas eller luft. 

2. Det maksimale vakuum bestemmes ved pumpens indgang med indgangs
siden blokeret. 
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2B232 Højhastighedskanonsystemer (driv-, gas-, spole-, elektromagnetiske og elek
trotermiske typer samt andre avancerede systemer), der er i stand til at acce
lerere projektiler til mindst 1,5 km/s. 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER 
TIL MILITÆRE FORMÅL. 

5.B.2. Højhastighedskanonsystemer (driv-, gas-, spole-, elektromagnetiske og elek
trotermiske typer samt andre avancerede systemer), der er i stand til at accele
rere projektiler til mindst 1,5 km/s. 

Note: Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på kanoner specielt konstrue
ret til højhastighedsvåbensystemer.     

2B233 Bælgtætnede scrollkompressorer og bælgtætnede scrollvakuumpumper, som 
har samtlige følgende egenskaber: 

NB:  JF. LIGELEDES 2B350.i. 
a.  I stand til at skabe en indsugningsvolumenstrøm på mindst 50 m3/h 

b.  I stand til at skabe et trykforhold på 2:1 eller højere og 

c.  Alle overflader, der kommer i direkte berøring med procesgasser, er 
fremstillet af et af følgende materialer:  

1. Aluminium eller aluminiumlegeringer  

2. Aluminiumoxid  

3. Rustfrit stål  

4. Nikkel eller nikkellegering  

5. Phosphorbronze eller  

6. Fluorholdige polymerer. 

3.A.9. Bælgtætnede scrollkompressorer og bælgtætnede scrollvakuumpumper med 
samtlige følgende egenskaber: 

a.  I stand til at skabe en indsugningsvolumenstrøm på mindst 50 m3/h 

b.  I stand til at skabe et trykforhold på 2:1 eller højere og 

c. Alle overflader, der kommer i direkte berøring med procesgasser, er frem
stillet af et af følgende materialer:  

1. Aluminium eller aluminiumlegeringer  

2. Aluminiumoxid  

3. Rustfrit stål  

4. Nikkel eller nikkellegering  

5. Phosphorbronze eller  

6. Fluorholdige polymerer. 

Tekniske noter: 

1. I scrollkompressorer eller vakuumpumper fanges halvmåneformede gas
blærer mellem en eller flere indbyrdes indgribende spirallameller eller 
scrolls, hvor den ene bevæger sig, mens den anden forbliver stationær. 
Den bevægende scroll kredser (roterer ikke) om den stationære scroll. Når 
den bevægende scroll kredser om den stationære scroll, bliver gasblærerne 
mindre (dvs. de bliver komprimeret), når de bevæger sig mod maskinens 
udløbsåbning. 

2.  I bælgtætnede scrollkompressorer eller vakuumpumper er procesgassen 
fuldstændig isoleret fra pumpens smurte dele og den ydre atmosfære af 
metalbælge. Bælgenes ene ende er forbundet med den bevægende scroll, 
og den anden ende er forbundet med pumpens stationære hus.  16.8.2016 
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3. Fluorholdige polymerer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende ma
terialer: a. polytetrafluorethylen (PTFE), b. fluoreret ethylenpropylen (FEP), 
c. perfluoralkoxy (PFA), d. polychlortrifluorethylen (PCTFE) og e. vinyliden 
fluorid-hexafluorpropylen copolymer. 

(1)  Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.  

2D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

2D001 Anden “software” end software, der er specificeret i 2D002, som følger: 

a.  “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling” eller 
“produktion” af udstyr, der er specificeret i 2A001 eller 2B001 

b.  “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “brug” af udstyr, 
der er specificeret i 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009. 

Note: 2D001 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings“software”, der ge
nererer koder til “numerisk kontrol” til fremstilling af forskellige dele. 

1.D.2. “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på “brug” 
af udstyr, som er specificeret i 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 
1.B.6.d. eller 1.B.7. 

Note:  “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på 
systemer som specificeret i 1.B.3.d., omfatter “software” til samtidige 
målinger af mures tykkelse og profil 

2D002 “Software” til elektroniske anordninger, uanset om det indgår i en elektro
nisk anordning eller et elektronisk system, såfremt det kan sætte sådanne an
ordninger eller systemer i stand til at fungere som en enhed med “numerisk 
styring”, der er i stand til samtidig koordinering af mere end 4 akser med 
henblik på “profilstyring”. 

Note 1:  2D002 lægger ikke eksportkontrol på “software”, der er specielt udviklet 
eller modificeret til drift af produkter, der ikke er specificeret i kategori 2. 

Note 2: 2D002 lægger ikke eksportkontrol på “software” til produkter, der er spe
cificeret i 2B002. Se 2D001 og 2D003 vedrørende “software” til produk
ter, der er specificeret i 2B002. 

Note 3: 2D002 lægger ikke eksportkontrol på “software”, der eksporteres med pro
dukter, der ikke er specificeret i kategori 2, og på det minimum, der kræves 
til drift heraf. 

1.D.3. “Software” til enhver kombination af elektroniske anordninger eller et elektro
nisk system, såfremt det kan sætte en sådan anordning eller sådanne anord
ninger i stand til at fungere som en enhed med “numerisk styring” til værk
tøjsmaskiner, som har fem eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres 
samtidigt til “profilstyring”. 

Noter: 

1. “Software” er omfattet af eksportkontrol, uanset om det eksporteres sepa
rat eller indgår i en enhed med “numerisk styring” eller en elektronisk an
ordning eller et elektronisk system. 

2.  1.D.3. lægger ikke eksportkontrol på “software”, der er specielt konstrueret 
eller modificeret af producenterne af styreenheden eller værktøjsmaskinen 
til at drive en værktøjsmaskine, der ikke er specificeret i 1.B.2. 
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2D101 “Software”, der er specielt udviklet eller ændret til “brug” af udstyr, der er 
specificeret i 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119-2B122. 

NB:  JF. LIGELEDES 9D004. 

1.D.1. “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på “brug” 
af udstyr, som er specificeret i 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 
1.B.6.d. eller 1.B.7. 

Note:  “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på 
systemer som specificeret i 1.B.3.d., omfatter “software” til samtidige 
målinger af mures tykkelse og profil 

2D201 “Software”, der er specielt udviklet til “brug” af produkter, der er specificeret 
i 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227. 

1.D.1. “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på “brug” 
af udstyr, som er specificeret i 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 
1.B.6.d. eller 1.B.7. 

Note:  “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på 
systemer som specificeret i 1.B.3.d., omfatter “software” til samtidige 
målinger af mures tykkelse og profil 

2D202 “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling”, “produk
tion” eller “brug” af udstyr, der er specificeret i 2B201. 

Note: 2D202 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings“software”, der ge
nererer koder til “numerisk kontrol”, men ikke tillader direkte brug af udstyr 
til fremstilling af forskellige dele. 

1.D.2. “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “udvikling”, “pro
duktion” eller “brug” af udstyr, der er specificeret i 1.B.2. 

Note:  D.2 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings“software”, der 
genererer koder til “numerisk kontrol”, men ikke tillader direkte brug 
af udstyr til fremstilling af forskellige dele.  

2E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

2E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af udstyr eller 
“software”, der er specificeret i 2A, 2B eller 2D. 

Note: 2E001 omfatter “teknologi” til integration af probesystemer i koordinatmå
lingsmaskiner som specificeret i 2B006.a. 

1.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 1.A-1.D. 
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2E002 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af udstyr, der 
er specificeret i 2A eller 2B. 

1.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 1.A-1.D. 

2E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr eller “soft
ware”, der er specificeret i 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119- 
2B122 eller 2D101. 

1.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 1.A-1.D. 

2E201 “Teknologi”, iflg. “den generelle teknologinote”, til “brug” af udstyr eller 
“software”, der er specificeret i 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 
2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225- 
2B233, 2D201 eller 2D202. 

1.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 1.A-1.D.  

KATEGORI 3 — ELEKTRONIK 

3 A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

3A201 Følgende elektroniske komponenter ud over dem, der er specificeret 
i 3A001: 

a.  Kondensatorer med et af følgende sæt af egenskaber:  

1. a.  Mærkespænding højere end 1,4 kV 

b.  Energiopladning mere end 10 J 

c.  Kapacitans højere end 0,5 μF og 

d.  Serieinduktans mindre end 50 nH eller  

2. a.  Mærkespænding højere end 750 V 

b.  Kapacitans højere end 0,25 μF og 

c.  Serieinduktans mindre end 10 nH 

6.A.4. Impulsudladningskondensatorer med et af følgende sæt af egenskaber: 

a.   1. Mærkespænding højere end 1,4 kV  

2. Energiopladning mere end 10 J  

3. Kapacitans højere end 0,5 μF og  

4. Serieinduktans mindre end 50 nH eller 

b.   1. Mærkespænding højere end 750 V  

2. Kapacitans højere end 0,25 μF og  

3. Serieinduktans mindre end 10 nH. 
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3A201 b. Superledende solenoidelektromagneter med samtlige følgende egenska
ber:  

1. I stand til at danne magnetfelter på mere end 2 T  

2. Et forhold mellem længde/indvendig diameter på over 2  

3. Indre diameter på mere end 300 mm og 

4. Et magnetfelt af en homogenitet, der er bedre end 1 % over den mid
terste halvdel af det indre rum 

Note: 3A201.b lægger ikke eksportkontrol på magneter, der er specielt konstru
eret til, og som eksporteres ‘som dele af’ medicinske nukleare magnetiske 
resonanssystemer (NMR) til billeddannelse. Udtrykket ‘som dele af’ bety
der ikke nødvendigvis fysisk del af samme forsendelse; separate forsendelser 
fra forskellige kilder er tilladt, såfremt det i de tilhørende eksportpapirer 
klart anføres, at disse forsendelser er afsendt ‘som dele af’ de billeddan
nende systemer. 

3.A.4. Superledende solenoidelektromagneter med samtlige følgende egenskaber: 

a.  I stand til at danne magnetfelter på mere end 2 T 

b.  Et forhold mellem længde/indvendig diameter på over 2 

c.  Indre diameter på mere end 300 mm og 

d.  Et magnetfelt af en homogenitet, der er bedre end 1 % over den midterste 
halvdel af det indre rum. 

Note: 3.A.4. lægger ikke eksportkontrol på magneter, der er specielt konstru
eret til, og som eksporteres som dele af medicinske nukleare magneti
ske resonanssystemer (NMR) til billeddannelse. 

NB:  Som dele af betyder ikke nødvendigvis fysisk del af samme forsendelse. 

Separate forsendelser fra forskellige kilder er tilladt, såfremt forbindelsen som 
dele af klart anføres i de tilhørende eksportpapirer.     

3A201 c.  Røntgenudladningsgeneratorer eller impulselektronacceleratorer med et af 
følgende sæt af egenskaber:  

1. a.  En acceleratorspidselektronenergi på mindst 500 keV, men mindre 
end 25MeV og 

b.  Med et ‘godhedstal’ (K) på mindst 0,25 eller  

2. a.  En acceleratorspidselektronenergi på mindst 25 MeV og 

b.  En ‘spidseffekt’ større end 50MW. 

Note:  3A201.c lægger ikke eksportkontrol på acceleratorer, som udgør en del af 
apparater, der er beregnet til andre formål end elektronstråler eller rønt
genstråling (f.eks. elektronmikroskopi), og heller ikke på sådanne konstrue
ret til medicinske formål.  

5.B.1. Røntgenudladningsgeneratorer eller impulselektronacceleratorer med et af føl
gende sæt af egenskaber: 

a.   1. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 500 keV, men mindre end 
25 MeV og  

2. Med et godhedstal (K) på mindst 0,25 eller 

b.   1. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 25 MeV og  

2. En spidseffekt større end 50 MW. 

Note:  Punkt 5.B.1. lægger ikke eksportkontrol på acceleratorer, som udgør 
en del af apparater, der er beregnet til andre formål end elektronstråler 
eller røntgenstråling (f.eks. elektronmikroskopi), og heller ikke på så
danne konstrueret til medicinske formål. 

Tekniske noter: 

1. Godhedstallet K defineres som K = 1,7 × 103V2,65Q, hvor V er spidselek
tronenergien i millioner elektronvolt. Hvis acceleratorens stråleimpulsva
righed er mindre end eller lig 1 μs, er Q den maksimale accelererede lad
ning i coulomb. Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er større end 
1 μs, er Q den maksimale accelererede ladning i 1 μs. Q er lig med inte
gralet af i med hensyn til t over varigheden af stråleimpulsen (Q = ∫ idt), 
dog højst 1 ms, hvor i er strålestrømmen i ampere, og t er tiden i sekun
der.  16.8.2016 
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Tekniske noter:  

1. ‘Godhedstallet’ K defineres som 

K = 1,7 × 103V2,65Q 

hvor V er spidselektronenergien i millioner elektronvolt. 

Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er mindre end eller lig 1 μs, er Q 
den maksimale accelererede ladning i coulomb. Hvis acceleratorens stråleim
pulsvarighed er større end 1 μs, er Q den maksimale accelererede ladning på 
1 μs. 

Q er lig med integralet af i med hensyn til t over varigheden af stråleimpulsen 
(Q = ∫ idt), dog højst 1 μs, hvor i er strålestrømmen i ampere, og t er tiden 
i sekunder.  

2. Spidseffekt = (spidsspænding i volt) × (spidsstrålestrøm i ampere). 

3. I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er stråleimpul
sens varighed den mindste af værdierne 1 μs eller varigheden af det strålepak
kebundt, der fremkommer ved en mikrobølgemodulatorpuls. 

4. I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er spidsstråle
strømmen middelstrømmen under varigheden af strålepakkebundtet. 

2.  Spidseffekt = (spidsspænding i volt) × (spidsstrålestrøm i ampere). 

3. I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er stråleim
pulsens varighed den mindste af værdierne 1 ms eller varigheden af det 
strålepakkebundt, der fremkommer ved en mikrobølgemodulatorpuls. 

4. I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er spidsstrå
lestrømmen middelstrømmen under varigheden af strålepakkebundtet.     

3A225 Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der er specificeret 
i 0B001.b.13, der kan bruges som drivkraft med variabel eller fast frekvens, 
med samtlige følgende egenskaber: 

NB 1:  “Software”, som er specielt designet til at forbedre eller frigive ydelsen i en 
frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne 
i 3A225, er specificeret i 3D225. 

NB 2:  “Teknologi”, i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen 
i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne 
i 3A225, er specificeret i 3E225. 

a.  Multifaseudgangseffekt på 40 VA eller større 

b.  Opererer ved en frekvens på 600 Hz eller mere og 

c.  Frekvensstyring bedre (mindre) end 0,2 %.  

3.A.1. Frekvensomformere eller generatorer, der kan bruges som drivkraft med vari
abel frekvens eller fast frekvens, med samtlige følgende egenskaber: 

NB 1:  Frekvensomformere og generatorer, der er specielt konstrueret eller 
forberedt til gascentrifugeprocessen, er omfattet af eksportkontrol 
i henhold til INFCIRC/254/del 1 (som ændret). 

NB 2: “Software”, der er specielt konstrueret til at forbedre eller frigive ydel
sen i frekvensomformere eller -generatorer, således at de opfylder ne
dennævnte egenskaber, er omfattet af eksportkontrol i 3.D.2 og 3.D.3. 

a.  Multifaseudgangseffekt på 40 VA eller større 

b.  Opererer ved en frekvens på 600 Hz eller mere og 

c.  Frekvensstyring bedre (mindre) end 0,2 %. 

Noter: 

1. A.1. omfatter kun frekvensomformere, der er udviklet til specifikke indu
strimaskiner og/eller forbrugsprodukter (værktøjsmaskiner, køretøjer osv.), 
hvis frekvensomformerne kan opfylde førnævnte egenskaber, når de bliver 
fjernet, og er underlagt den generelle note 3.  

16.8.2016 
L 221/75 

D
en Europæ

iske U
nions Tidende 

D
A

    



Note:  3A225 lægger ikke eksportkontrol på frekvensomformere eller -generatorer, 
hvis de har hardware-, “software”- eller “teknologi” begrænsninger, der be
grænser ydelsen til under det niveau, der er specificeret ovenfor, forudsat at de 
opfylder følgende: 

1. De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at for
bedre eller frigive begrænsningerne 

2.  De kræver “software” som specificeret i 3D225 til at forbedre eller frigive 
ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 3A225 eller 

3.  De kræver “teknologi” i form af nøgler eller koder som specificeret 
i 3E225 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egen
skaberne i 3A225. 

Tekniske noter: 

1.  Frekvensomformere i 3A225 er også kendt som konvertere eller invertere. 

2. Frekvensomformere i 3A225 bliver markedsført som generatorer, elektronisk test
udstyr, AC-strømforsyninger, Variable Speed Motors Drives, Variable Speed Dri
ves (VSDs), Variable Frequency Drives (VFDs), Adjustable Frequency Drives 
(AFDs), eller Adjustable Speed Drives (ASDs). 

2. Med henblik på eksportkontrol afgør regeringen, om en bestemt frekvens
omformer opfylder førnævnte egenskaber under hensyntagen til hardware- 
og softwarebegrænsninger. 

Tekniske noter: 

1.  Frekvensomformere i 3.A.1. betegnes også som konvertere eller invertere. 

2.  Egenskaberne i 3.A.1. kan opfyldes af bestemt udstyr markedsført som: 
generatorer, elektronisk prøveudstyr, AC-strømforsyninger, Variable Speed 
Motor Drives, Variable Speed Drives (VSDs), Variable Frequency Drives 
(VFDs), Adjustable Frequency Drives (AFDs) eller Adjustable Speed Drives 
(ASDs). 

3A226 Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret 
i 0B001.j.6., som har begge følgende egenskaber: 

a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 100 V over en periode på 8 ti
mer med en udgangsstrøm på mindst 500 A og 

b.  Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 
8 timer. 

3.A.5. Stærkstrømsforsyninger med høj effekt med begge følgende egenskaber: 

a.  Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 100 V over en periode på 8 timer 
med en udgangsstrøm på mindst 500 A og 

b.  med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 
timer. 

3A227 Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret 
i 0B001.j.5., som har begge følgende egenskaber: 

a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 20 kV over en periode på 8 ti
mer med en udgangsstrøm på mindst 1 A og 

b.  Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 
8 timer. 

3.A.6. Stærkstrømsforsyninger med høj effekt med begge følgende egenskaber: 

a.  Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 20 kV over en periode på 8 timer 
med en udgangsstrøm på mindst 1 A og 

b.  med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 
timer. 
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3A228 Følgende koblingsindretninger: 

a.  Koldkatoderør, også gasfyldte, som virker på samme måde som ved et 
gnistgab, og med samtlige følgende egenskaber:  

1. Indeholdende 3 eller flere elektroder;  

2. Mærkeanodespidsspænding mindst 2,5 kV;  

3. Mærkeanodespidsstrøm mindst 100 A; og  

4. Anodeforsinkelse højst 10 μs. 

Note:  3A228 omfatter ligeledes gaskrytronrør og vakuumsprytronrør 

b.  Styrede gnistgab som har begge følgende egenskaber:  

1. En anodeforsinkelse på højst 15 μs; og  

2. En mærkespidsstrøm på mindst 500 A. 

c.  Moduler eller samlinger med en hurtig koblingsfunktion bortset fra dem, 
der er anført i 3A001.g. eller 3A001.h, med samtlige følgende egenska
ber:  

1. Mærkeanodespidsspænding større end 2 kV  

2. Mærkeanodespidsstrøm mindst 500 A; og  

3. Tændtid højst 1 μs 

6.A.3. Koblingsindretninger som følger: 

a. Koldkatoderør, også gasfyldte, som virker på samme måde som et gnist
gab, og med samtlige følgende egenskaber:  

1. Indeholdende 3 eller flere elektroder  

2. Mærkeanodespidsspænding mindst 2,5 kV  

3. Mærkeanodespidsstrøm mindst 100 A og  

4. Anodeforsinkelse højst 10 μs. 

Note:  6.A.3.a. omfatter gaskrytronrør og vakuumsprytronrør. 

b.  Styrede gnistgab, der har begge følgende egenskaber:  

1. Anodeforsinkelse højst 15 μs. og  

2. En mærkespidsstrøm på mindst 500 A. 

c. Moduler eller samlinger med en hurtig koblingsfunktion med samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Anode mærkespidsspænding større end 2 kV  

2. Mærkeanodespidsstrøm mindst 500 A og  

3. Tændtid højst 1 μs.     

3A229 Følgende stærkstrømsimpulsgivere: 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER 
TIL MILITÆRE FORMÅL. 

a.  Detonatortændapparater (tændsystemer, tændanordninger), herunder 
elektronisk ladede, eksplosive og optiske tændapparater, bortset fra dem, 
der er specificeret i 1A007.a, der er konstrueret til at drive flere styrede 
detonatorer som specificeret i 1A007.b 

b. Modulære elektriske impulsgeneratorer, der har samtlige følgende egen
skaber:  

1. Konstrueret til bærbar, mobil eller særlig modstandsdygtig anvendelse  

2. I stand til at udlade deres energi på mindre end 15 μs i belastninger 
på mindre end 40 ohm  

6.A.2. Tændapparater og tilsvarende stærkstrømsimpulsgivere som følger: 

a. Detonatortændapparater (tændsystemer, tændanordninger), herunder elek
tronisk ladede, eksplosive og optiske tændapparater, der er konstrueret til 
at drive flere styrede detonatorer som specificeret ovenfor i 6.A.1. 

b. Modulære elektriske impulsgeneratorer, der har samtlige følgende egenska
ber:  

1. Konstrueret til bærbar, mobil eller særlig modstandsdygtig anvendelse  

2. I stand til at udlade deres energi på mindre end 15 μs i belastninger på 
mindre end 40 ohm  
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3. Med en udgangsstrøm på mere end 100 A  

4. Ingen dimension større end 30 cm  

5. Vægt mindre end 30 kg og  

6. Specificeret til brug ved et udvidet temperaturområde fra 223 K (– 50 
°C) til 373 K (100 °C), eller specificeret som egnet til rumbrug. 

Note:  3A229.b omfatter xenon-udladningslampestyring. 

c.  Mikrodetonatorenheder, der har samtlige følgende egenskaber:  

1. Ingen dimension større end 35 mm  

2. Mærkespænding på 1 kV eller derover og  

3. Kapacitans på 100 nF eller derover  

3. Med en udgangsstrøm på mere end 100 A  

4. Ingen dimension større end 30 cm  

5. Vægt mindre end 30 kg og  

6. Specificeret til drift ved et udvidet temperaturområde fra 223 til 373 K 
(– 50 °C til 100 °C), eller specificeret som egnet til fly- og rumbrug. 

c.  Mikrodetonatorenheder, der har samtlige følgende egenskaber:  

1. Ingen dimension større end 35 mm  

2. Mærkespænding på 1 kV eller derover og  

3. Kapacitans på 100 nF eller derover 

Note: Optiske tændapparater omfatter både tændapparater, der anvender la
sertænding og laseropladning. Eksplosive tændapparater omfatter både 
eksplosive ferroelektriske og eksplosive ferromagnetiske tændapparat
typer. 6.A.2.b. omfatter xenonudladningslampestyring. 

3A230 Højhastighedsimpulsgeneratorer og ‘impulshoveder’ dertil, med begge af føl
gende egenskaber: 

a.  En udgangsspænding på mere end 6 V ind i en resistiv belastning på 
mindre end 55 ohm, og 

b.  En ‘impulsomkoblingstid’ på mindre end 500 ps. 

Tekniske noter: 

1.  ‘Impulsomkoblingstid’ defineres i 3A230 som tidsperioden mellem 10 % og 
90 % af spændingsamplituden. 

2.  ‘Impulshoveder’ er impulsdannende netværk, der er konstrueret til at acceptere en 
spændingstrinfunktion og omforme den til en række impulsformer, der kan om
fatte rektangulære, trekantede, trin, impuls, eksponentielle eller monocykliske ty
per. ‘Impulshoveder’ kan være en integrerende del af impulsgeneratoren, de kan 
være et plug-in-modul til apparater eller de kan være tilsluttet et eksternt appa
rat. 

5.B.6. Højhastighedsimpulsgeneratorer og impulshoveder dertil, med begge følgende 
egenskaber: 

a. En udgangsspænding på mere end 6 V ind i en resistiv belastning på min
dre end 55 ohm og 

b.  En “impulsomkoblingstid” på mindre end 500 ps. 

Tekniske noter: 

1.  I 5.B.6.b. defineres “impulsomkoblingstid” som tidsperioden mellem 10 % 
og 90 % af spændingsamplituden. 

2. Impulshoveder er impulsdannende netværk, der er konstrueret til at accep
tere en spændingstrinfunktion og omforme den til en række impulsformer, 
der kan omfatte rektangulære, trekantede, trin, impuls, eksponentielle eller 
monocykliske typer. Impulshoveder kan være en integrerende del af impul
sgeneratoren, de kan være et pluginmodul til apparater, eller de kan være 
et eksternt tilsluttet apparat.     

3A231 Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der har begge følgende egenskaber: 

a.  Er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og 

b.  Bruger en af følgende: 

1. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deuterium ker
nereaktion eller  

6.A.5. Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der har begge følgende egenskaber: 

a.  Er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og 

b. 1. bruger elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deute
rium-kernereaktion eller  
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2. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en deuterium-deuterium 
kernereaktion, og i stand til en effekt på 3 × 109 neutroner/s eller der
over. 

2. bruger elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en deuterium-deu
terium-kernereaktion og er i stand til en effekt på 3 × 109 neutroner/s 
eller derover. 

3A232 Følgende flerpunktstændsystemer, ud over dem, der er specificeret i 1A007: 

NB:  JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER 
TIL MILITÆRE FORMÅL. 

NB:  Se 1A007.b. for detonatorer. 

a.  Ikke anvendt 

b. Arrangementer, der bruger enkelte eller multiple detonatorer, der er be
regnet til næsten simultant at tænde en eksplosiv overflade over mere 
end 5 000 mm2 fra et enkelt tændsignal med en tændtid spredt over 
overfladen på mindre end 2,5 μs. 

Note:  3A232 lægger ikke eksportkontrol på detonatorer, der kun bruger primære 
sprængstoffer som f.eks. blyazid. 

6.A.1. Detonatorer og flerpunktstændsystemer som følger: 

a.  Elektrisk aktiverede detonatorer som følger:  

1. Eksplosive broer (EB)  

2. Tråd til eksplosive broer (EBW)  

3. Tændere med slapper  

4. Tændere med eksplosiv folie (EFI). 

(se 3A232) 

b. Arrangementer, der bruger enkelte eller multiple detonatorer, der er bereg
net til næsten simultant at tænde en eksplosiv overflade over et område på 
mere end 5 000 mm2 fra et enkelt tændsignal med en tændtid spredt over 
overfladen på mindre end 2,5 μs. 

Note:  6.A.1. lægger ikke eksportkontrol på detonatorer, der kun bruger 
primære sprængstoffer som f.eks. blyazid. 

Teknisk note: 

I 6.A.1. bruger alle de pågældende detonatorer en lille elektrisk leder (bro, 
brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der sendes en hurtig, høj 
elektrisk strøm igennem den. I nonslappertyper indleder den eksplosive leder 
en kemisk detonation i et berørende, højeksplosivt materiale som f.eks. PETN 
(pentaerythritoltetranitrat). I slapperdetonatorer driver den eksplosive for
dampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slap
perens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udfø
relser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv foliedetonator 
kan betyde enten en EB eller en detonator af slappertypen. Ordet initiator 
bruges også i stedet for detonator. 
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3A233 Følgende massespektrometre ud over dem, der er specificeret i 0B002.g, der 
er i stand til at måle ioner på mindst 230 atommasseenheder og med en op
løsning bedre end 2 dele på 230 samt ionkilder hertil: 

a.  Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS) 

b.  Glimudladningsmassespektrometre (GDMS) 

c.  Termiske ioniseringsmassespektrometre (TIMS) 

d. Elektronbombardementmassespektrometre med begge følgende egenska
ber: 

1. Et molekylestråleinjektionssystem, der injicerer et kollimeret stråle
bundt af analytte molekyler til et område i ionkilden, hvor moleky
lerne ioniseres af en elektronstråle, og  

2. En eller flere ‘kolde fælder’, der kan nedkøles til en temperatur på 193 
K (– 80 °C) 

e.  Ikke anvendt 

f.  Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der 
er beregnet til actinider eller actinidfluorider. 

Tekniske noter: 

1. Elektronbombardementmassespektrometre i 3A233.d benævnes også elektronim
paktmassespektrometre eller elektronioniseringsmassespektrometre. 

2.  I 3A233.d.2., forstås ved ‘kold fælde’ en anordning, der fanger gasmolekyler ved 
at kondensere eller fryse dem på kolde overflader. I forbindelse med 3A233.d.2. 
er en gasholdig heliumkryogenisk vakuumpumpe med lukket sløjfe, ikke en ‘kold 
fælde’. 

3.B.6. Massespektrometre, der er i stand til at måle ioner på mindst 230 atommasse
enheder og med en opløsning bedre end 2 dele på 230 samt ionkilder hertil: 

NB: Massespektrometre specielt konstrueret eller forberedt til at analysere on
lineprøver af uranhexafluorid er omfattet af eksportkontrol i henhold til 
INFCIRC/254/del 1 (som ændret). 

a.  Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS) 

b.  Glimudladningsmassespektrometre (GDMS) 

c.  Termiske ioniseringsmassespektrometre (TIMS) 

d. Elektronbombardementmassespektrometre med begge følgende egenska
ber:  

1. Et molekylestråleinjektionssystem, der injicerer et kollimeret strålebundt 
af analytte molekyler til et område i ionkilden, hvor molekylerne ioni
seres af en elektronstråle, og  

2. En eller flere kolde fælder, der kan nedkøles til en temperatur på 193 K 
(– 80 °C) eller mindre for at fange analytte molekyler, der ikke ioniseres 
af en elektronstråle 

e.  Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der 
er beregnet til actinider eller actinidfluorider. 

3A234 Striplines, der giver stier med lav induktans til detonatorer med følgende 
egenskaber: 

a.  Mærkespænding højere end 2 kV og 

b.  Induktans mindre end 20 nH. 

6.A.6. Striplines, der giver stier med lav induktans til detonatorer med følgende 
egenskaber: 

a.  Mærkespænding højere end 2 kV og 

b.  Induktans mindre end 20 nH. 
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3D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

3D002 “Software”, der er specielt udviklet til “brug” af udstyr specificeret i 3B001. 
a.-f., 3B002 eller 3A225 

3.D.1. “Software”, der er specielt konstrueret til “brug” af udstyr, der er specificeret 
i punkt 3.A.1., 3.B.3. eller 3.B.4. 

3D225 “Software”, som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i fre
kvensomformere eller -generatorer, således at de opfylder egenskaberne 
i 3A225. 

3.D.3. “Software”, som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydeevneegen
skaber for udstyr, der er pålagt eksportkontrol i punkt 3.A.1.  

3E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

3E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” eller “produk
tion” af udstyr eller materialer, der er specificeret i 3A, 3B eller 3C. 

Note 1:  3E001 lægger ikke eksportkontrol på “teknologi” til “produktion” af udstyr 
eller komponenter, der er specificeret i 3A003. 

Note 2: 3E001 lægger ikke eksportkontrol på “teknologi” til “udvikling” eller “pro
duktion” af integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001.a.3-12, med 
samtlige følgende egenskaber: 

a.  Anvender “teknologi” på mindst 0,130 μm og 

b.  Indeholder flerlagsstrukturer med højst tre metallag. 

3.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 3.A-3.D. 

3E201 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr, der er spe
cificeret i 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225-3A234. 

3.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 3.A-3.D. 

3E225 “Teknologi”, i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen 
i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne 
i 3A225. 

3.E.1 “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 3.A-3.D.  

16.8.2016 
L 221/81 

D
en Europæ

iske U
nions Tidende 

D
A

    



KATEGORI 6 — SENSORER OG LASERE 

6 A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

6A005 Andre “lasere” end dem, der er specificeret i 0B001.g.5 eller 0B001.h.6, 
komponenter og optisk udstyr som følger: 

NB:  JF. LIGELEDES 6A205. 
Note 1:  Impuls “lasere” omfatter lasere, der opererer i CW-mode med overlejrede 

impulser. 

Note 2:  Excimer-, halvleder-, kemiske, CO-, CO2-, og ‘ikkerepetitive pulserende’ 
Nd: glass-“lasere” er kun specificeret i 6A005.d. 

Teknisk Note: 

‘Ikkerepetitive pulserende’ henviser til “lasere”, der producerer enten en enkelt ud
gangsimpuls eller som har et tidsinterval mellem impulserne på mere end et minut.  

Note 3:  6A005 omfatter fiber-“lasere”. 

Note 4: Kontrolstatussen for “lasere” med frekvenskonvertering (dvs. bølgelæng
deændring) på andre måder end ved at en “laser” pumper en anden “laser”, 
fastsættes ved at anvende kontrolparametrene for både kilde “laserens” out
put og det frekvenskonverterede optiske output. 

Note 5:  6A005 lægger ikke eksportkontrol på “lasere” som følger: 

a.  Rubin med en udgangsenergi på mindre end 20 J 

b.  Nitrogen 

c.  Krypton 

Teknisk Note: 

I 6A005 er ‘elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ defineret som forholdet mellem “lase
r”udgangseffekt (eller “middeludgangseffekt”) og den totale elektriske indgangseffekt, 
der kræves for at drive “laseren”, inklusive strømforsyning/konditionering og termisk 
konditionering/varmeveksler. 

a. Ikke “afstemmelige” kontinuerte “(CW)-lasere” med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsbølgelængde på mindre end 150 nm og udgangseffekt på 
mere end 1 W  

3.A.2 NB:  Jf. også med 6A205. 
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2. Udgangsbølgelængde på mindst 150 nm, men ikke mere end 510 nm, 
og udgangseffekt på mere end 30 W 

Note: 6A005.a.2. lægger ikke eksportkontrol på Argon “lasere” med en ud
gangseffekt på højst 50 W.  

3. Udgangsbølgelængde på mere end 510 nm, men ikke mere end 
540 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
50 W eller 

b.  Multipel transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
150 W  

4. Udgangsbølgelængde på mere end 540 nm, men ikke mere end 
800 nm, og udgangseffekt på mere end 30 W  

5. Udgangsbølgelængde på mere end 800 nm, men ikke mere end 
975 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
50 W eller 

b.  Multipel transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
80 W  

6. Udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 
1 150 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
200 W eller 

b.  Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

1. ‘Elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ på mere end 18 % og ud
gangseffekt på mere end 500 W eller  

2. Udgangseffekt på mere end 2 kW 

Note 1:  6A005.a.6.b lægger ikke eksportkontrol på multipel transversal 
modus “lasere” med en udgangseffekt på over 2 kW og højst 6 
kW, med en total masse større end 1 200 kg. I denne note om
fatter total masse alle komponenter, der kræves for at drive “lase
ren”, f.eks. “laser”, strømforsyning, varmeveksler, men omfatter 
ikke ekstern optik til strålekonditionering og/eller-forsyning.  
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Note 2:  6A005.a.6.b lægger ikke eksportkontrol på multipel transversal 
modus industrielle “lasere” med flere af følgende egenskaber: 

a.  Udgangseffekt på over 500 W, men ikke over 1 kW, og 
med alle følgende egenskaber: 

1.  Beam Parameter Product (BPP) på over 0,7 mm•mrad 
og 

2.  ‘Lysstyrke’ på højst 1 024 W (mm•mrad)2 

b.  Udgangseffekt på over 1 kW, men ikke over 1,6 kW, og 
med en BPP på over 1,25 mm•mrad 

c.  Udgangseffekt på over 1,6 kW, men ikke over 2,5 kW, og 
med en BPP på over 1,7 mm•mrad 

d.  Udgangseffekt på over 2,5 kW, men ikke over 3,3 kW, og 
med en BPP på over 2,5 mm•mrad 

e.  Udgangseffekt på over 3,3 kW, men ikke over 4 kW, og 
med en BPP på over 3,5 mm•mrad 

f.  Udgangseffekt på over 4 kW, men ikke over 5 kW, og med 
en BPP på over 5 mm•mrad 

g.  Udgangseffekt på over 5 kW, men ikke over 6 kW, og med 
en BPP på over 7,2 mm•mrad 

h.  Udgangseffekt på over 6 kW, men ikke over 8 kW, og med 
en BPP på over 12 mm•mrad eller 

i.  Udgangseffekt på over 8 kW, men ikke over 10 kW, og med 
en BPP på over 24 mm•mrad 

Teknisk Note: 

I 6A005.a.6.b. note 2.a defineres ‘lysstyrke’ som “laserens” 
udgangseffekt divideret med Beam Parameter Product (BPP) 
i anden, dvs. (udgangseffekt)/BPP2.  
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7. Udgangsbølgelængde på mere end 1 150 nm, men ikke mere end 
1 555 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
50 W eller 

b.  Multipel transversal modus output og udgangseffekt på mere end 
80 W eller  

8. Udgangsbølgelængde på mere end 1 555 nm og udgangseffekt på 
mere end 1 W 

b.  Ikke “afstemmelige” pulserende “lasere” med en eller flere af følgende 
egenskaber:  

1. Udgangsbølgelængde på mindre end 150 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 1 W eller 

b.  “Middeludgangseffekt” på mere end 1 W  

2. Udgangsbølgelængde på mindst 150 nm, men ikke mere end 
510 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 30 W eller 

b.  “Middeludgangseffekt” på mere end 30 W 

Note:  6A005.b.2.b. lægger ikke eksportkontrol på Argon “lasere” med 
en “middeludgangseffekt” på højst 50 W.  

3. Udgangsbølgelængde på mere end 510 nm, men ikke mere end 
540 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende 
egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 50 W eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 50 W eller 

b.  Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende 
egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 150 W eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 150 W  

3.A.2. a.  Kobberdamplasere med begge følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 500 og 600 nm og  

2. En middeludgangseffekt på 30 W eller derover 
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4. Udgangsbølgelængde på mere end 540 nm, men ikke mere end 
800 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. “Impulsvarighed” på mindre end 1 ps og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 0,005 J pr. impuls og “spidseffekt” 
på mere end 5 GW eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 20 W eller 

b.  “Impulsvarighed” på mindst 1 ps og med en eller flere af følgende 
egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 30 W eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 30 W  

5. Udgangsbølgelængde på mere end 800 nm, men ikke mere end 
975 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. “Impulsvarighed” på mindre end 1 ps og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 0,005 J pr. impuls og “spidseffekt” 
på mere end 5 GW eller  

2. Enkelt transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 20 W 

b.  “Impulsvarighed” på mindst 1 ps, men ikke mere end 1 μs, og med 
en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 50 W  

2. Enkelt transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 20 W eller  

3. Multipel transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 50 W eller 

c. “Impulsvarighed” på mere end 1 μs og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 50 W  

2. Enkelt transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 50 W eller  
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3. Multipel transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 80 W  

6. Udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 
1 150 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. “Impulsvarighed” på mindre end 1 ps og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangs “spidseffekt” på mere end 2 GW pr. impuls  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 10 W eller  

3. Udgangsenergi på mere end 0,002 J pr. impuls 

b.  “Impulsvarighed” på mindst 1 ps, men ikke mere end 1 ns, og med 
en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Udgangs “spidseffekt” på mere end 5 GW pr. impuls  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 10 W eller  

3. Udgangsenergi på mere end 0,1 J pr. impuls 

c.  “Impulsvarighed” på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og med 
en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

a.  “Spidseffekt” på mere end 100 MW 

b. “Middeludgangseffekt” på mere end 20 W, som er konstruk
tionsmæssigt begrænset til en maksimal impulsrepetitionsfre
kvens på højst 1 kHz 

c.  ‘Elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ på mere end 12 % og en 
“middeludgangseffekt” på mere end 100 W og kan fungere 
ved en pulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz 

d.  “Middeludgangseffekt” på mere end 150 W og kan fungere 
ved en pulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz el
ler 

e.  Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls eller 

2. Multipel transversal modus output med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

a.  “Spidseffekt” på mere end 400 MW 

b.  ‘Elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ på mere end 18 % og en 
“middeludgangseffekt” på mere end 500 W  
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c.  “Middeludgangseffekt” på mere end 2 kW eller 

d.  Udgangsenergi på mere end 4 J pr. impuls eller 

d. “Impulsvarighed” på mere end 1 μs og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende 
egenskaber: 

a.  “Spidseffekt” på mere end 500 kW 

b.  ‘Elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ på mere end 12 % og en 
“middeludgangseffekt” på mere end 100 W eller 

c.  “Middeludgangseffekt” på mere end 150 W eller 

2. Multipel transversal modus output med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

a.  “Spidseffekt” på mere end 1 MW 

b.  ‘Elektrisk-til-optisk virkningsgrad’ på mere end 18 % og en 
“middeludgangseffekt” på mere end 500 W eller 

c.  “Middeludgangseffekt” på mere end 2 kW  

7. Udgangsbølgelængde på mere end 1 150 nm, men ikke mere end 
1 555 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. “Impulsvarighed” på mere end 1 μs og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 50 W  

2. Enkelt transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 20 W eller  

3. Multipel transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 50 W eller 

b. “Impulsvarighed” på mere end 1 μs og med en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 50 W  

2. Enkelt transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 50 W eller  

3. Multipel transversal modus output og “middeludgangseffekt” på 
mere end 80 W eller  
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8. Udgangsbølgelængde på mere end 1 555 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 1 W eller 

b.  “Middeludgangseffekt” på mere end 1 W 

c.  Afstemmelige “lasere” med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Udgangsbølgelængde på mindre end 600 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 1 W eller 

b.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W 

Note: 6A005.c.1. lægger ikke eksportkontrol på farvelasere eller andre fly
dende lasere med en multifunktionsudgang og en bølgelængde på 
mindst 150 nm, men ikke mere end 600 nm, og med alle følgende 
egenskaber: 

1.  Udgangsenergi på mindre end 1,5 J pr. impuls eller “spidseffekt” 
på mindre end 20 W og 

2.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 20 W.  

2. Udgangsbølgelængde på mindst 600 nm, men ikke mere end 
1 400 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 1 J pr. impuls og “spidseffekt” på mere 
end 20 W eller 

b.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 20 W eller  

3. Udgangsbølgelængde på mere end 1 400 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og “spidseffekt” på 
mere end 1 W eller 

b.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W 

d.  Andre “lasere”, som ikke er specificeret i 6A005.a., 6A005.b. eller 
6A005.c., som følger:  

1. Halvleder “lasere” som følger: 

Note 1: 6A005.d.1. omfatter halvleder “lasere” med optiske outputkonnek
torer (f.eks. fiberoptiske forbindelsesled).  
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Note 2: Eksportkontrolstatus for halvleder “lasere”, der er specielt konstrue
rede til andet udstyr, bestemmes af dette andet udstyrs eksportkon
trolstatus. 

a. Individuelle enkelt transversal modus halvledere “lasere” med en el
ler flere af følgende egenskaber: 

1. Bølgelængde på mindst 1 510 nm og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 1,5 W eller 

2. Bølgelængde på mere end 1 510 nm, og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 500 mW 

b.  Individuelle multipel transversal modus halvledere “lasere” med en 
eller flere af følgende egenskaber: 

1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 15 W  

2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm og mindre end 1 900 nm og 
middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 2,5 W eller 

3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 1 W 

c.  Individuelle systemer af halvleder “laser”‘stænger’ med en eller flere 
af følgende egenskaber: 

1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 100 W  

2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm og mindre end 1 900 nm og 
middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 25 W eller 

3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og middel- eller CW-ud
gangseffekt på mere end 10 W 

d. Halvleder “laser”‘stablede arrays’ (todimensionale arrays) med en el
ler flere af følgende egenskaber:  

1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 3 kW 
og med en middel- eller CW-udgangs‘effekttæthed’ på mere 
end 500 W/cm2  
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b.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindst 3 kW men 
højst 5 kW og med en middel- eller CW-udgangs‘effekttæt
hed’ på mere end 350 W/cm2 

c.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 5 kW 

d.  Spidsimpuls‘effekttæthed’ på mere end 2 500 W/cm2 eller 

e.  Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på 
mere end 150 W  

2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm men mindre end 1 900 nm 
og med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 
250 W og med en middel- eller CW-udgangs‘effekttæthed’ 
på mere end 150 W/cm2 

b.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindst 250 W 
men højst 500 W og med en middel- eller CW-udgangs‘ef
fekttæthed’ på mere end 50 W/cm2 

c.  Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 500 W 

d.  Spidsimpuls‘effekttæthed’ på mere end 500 W/cm2 eller 

e.  Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på 
mere end 15 W 

3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

a.  Middel- eller CW-udgangs‘effekttæthed’ på mere end 50 W/ 
cm2 

b.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 10 W eller 

c.  Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på 
mere end 1,5 W eller  
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4. Mindst en “laser”‘stang’, der er specificeret i 6A005.d.1.c. 

Teknisk Note: 

I forbindelse med 6A005.d.1.d. forstås ved ‘effekttæthed’ den samlede “la
ser”udgangseffekt divideret med den ‘stablede arrays’ emitteroverfladeareal. 

e.  Halvleder “laser”‘stablede arrays’ ud over dem, der er specificeret 
i 6A005.d.1.d., med samtlige følgende egenskaber:  

1. Specielt konstrueret eller modificeret til at blive kombineret 
med andre ‘stablede arrays’ og derved danne en større ‘stablet 
array’og  

2. Integrerede forbindelser, der anvendes såvel til elektronik som 
til køling 

Note 1:  ‘Stablede arrays’, der er dannet ved at kombinere halvleder 
“laser”‘stablede arrays’, der er specificeret i 6A005.d.1.e., 
som ikke er konstrueret til at blive yderligere kombineret eller 
modificeret, er specificeret i 6A005.d.1.d. 

Note 2:  ‘Stablede arrays’, der er dannet ved at kombinere halvleder 
“laser”‘stablede arrays’, der er specificeret i 6A005.d.1.e., 
som er konstrueret til at blive yderligere kombineret eller 
modificeret, er specificeret i 6A005.d.1.e. 

Note 3: 6A005.d.1.e. lægger ikke eksportkontrol på modulære sam
linger af individuelle ‘stænger’, der er konstrueret til at blive 
omdannet til end-to-end stablede lineære arrays. 

Tekniske noter: 

1.  Halvleder“lasere” kaldes normalt “laser”dioder. 

2.  En ‘stang’ (også benævnt halvleder“laser”‘stang’, “laser”diode‘stang’ eller 
diode‘stang’) består af et antal halvleder“lasere” i en endimensional array. 

3.  En ‘stablet array’ består af et antal ‘stænger’, der udgør en todimensional 
array af halvleder“lasere”. 

2. Carbonmonoxid (CO)-“lasere” med en eller flere af følgende egenska
ber: 

a.  Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og “spidseffekt” på mere 
end 5 kW eller  
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b.  Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 5 kW  

3. Carbondioxid (CO2)-“lasere” med en eller flere af følgende egenskaber: 

a.  CW-udgangseffekt på mere end 15 kW 

b.  Pulseret udgang med en “impulsvarighed” på mere end 10 μs og 
en eller flere af følgende egenskaber:  

1. “Middeludgangseffekt” på mere end 10 kW eller  

2. “Spidseffekt” på mere end 100 kW eller 

c. Pulseret udgang med en “impulsvarighed” på højst 10 μs og en el
ler flere af følgende egenskaber:  

1. Pulsenergi på mere end 5 J pr. impuls eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 2,5 kW 

4.  Excimer-“lasere” med en eller flere af følgende egenskaber: 

a. Udgangsbølgelængde på højst 150 nm og en eller flere af føl
gende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 1 W 

b.  Udgangsbølgelængde på mere end 150 nm, men ikke mere end 
190 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 120 W 

c.  Udgangsbølgelængde på mere end 190 nm, men ikke mere end 
360 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 10 J pr. impuls eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 500 W eller 

d.  Udgangsbølgelængde på mere end 360 nm og med en eller flere 
af følgende egenskaber:  

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls eller  

2. “Middeludgangseffekt” på mere end 30 W 

NB:  Med hensyn til Excimer-“lasere” specielt til litografisk udstyr, jf. 
3B001.  

3.A.2. h.  Impuls-excimer-lasere (XeF, XeCl, KrF) med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 240 og 360 nm  

2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz og  

3. En middeludgangseffekt på over 500 W 
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5.  “Kemiske lasere” som følger: 

a.  Hydrogenfluorid (HF)-“lasere” 

b.  Deuteriumfluorid (DF)-“lasere” 

c.  “Transferlasere” som følger:  

1. Oxygeniod (O2-I) “lasere”  

2. Deuteriumfluorid-Carbondioxid (DF-CO2)-“lasere” 

6. ‘Ikkerepetitive pulserende’ Nd: glass-“lasere” med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

a.  “Impulsvarighed” på højst 1 μs og udgangsenergi på mere end 
50 J pr. impuls eller 

b.  “Impulsvarighed” på over 1 μs og udgangsenergi på mere end 
100 J pr. impuls 

Note:  ‘Ikkerepetitive pulserende’ henviser til “lasere”, der producerer enten en 
enkelt udgangsimpuls eller som har et tidsinterval mellem impulserne 
på mere end et minut. 

e.  Komponenter som følger:  

1. Spejle der køles enten ved ‘aktiv køling’ eller ved varmerørskøling 

Teknisk Note: 

‘Aktiv køling’ er en køleteknik til optiske komponenter, der bruger strøm
mende væsker (flowing fluids) i den optiske komponents suboverflade (nomi
nelt mindre end 1 mm under den optiske overflade) til at fjerne varme fra op
tikken.  

2. Optiske spejle eller transmissive eller delvis transmissive optiske eller 
elektro-optiske komponenter, bortset fra Fused Tapered Fibre Combi
ners og Multi-Layer Dielectric gratings (MLD), der er specielt konstrue
ret til brug sammen med specificerede “lasere” 

Note:  Fibre combiners og MLD er specificeret i 6A005.e.3.  
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3. Fiberlaserkomponenter som følger: 

a.  Multimode til multimode Fused Tapered Fibre Combiners med alle 
følgende egenskaber: 

1. Indsætningstab bedre (mindre) end eller lig med 0,3 dB opret
holdt ved en samlet middel- eller CW-udgangseffekt (bortset fra 
udgangseffekt, der i givet fald går gennem enkeltmodekernen) 
på over 1 000 W og  

2. Antal inputfibre: 3 eller derover 

b.  Enkeltmode til multimode Fused Tapered Fibre Combiners med alle 
følgende egenskaber:  

1. Indsætningstab bedre (mindre) end 0,5 dB opretholdt ved en 
samlet middel- eller CW-udgangseffekt på over 4 600 W  

2. Antal inputfibre: 3 eller derover og  

3. Med en eller flere af følgende: 

a.  Beam Parameter Product (BPP) målt ved udgangen på ikke 
over 1,5 mm mrad for et antal inputfibre på 5 eller derunder 
eller 

b. BPP målt ved udgangen på ikke over 2,5 mm mrad for et an
tal inputfibre på over 5 

c.  MLD med samtlige følgende egenskaber: 

1. Konstrueret til spektral eller kohærent strålekombination af 5 el
ler flere fiberlasere og 

2. Tærskel for CW-laserinduceret skade på 10 kW/cm2 eller der
over. 

f.  Optisk udstyr som følger: 

NB:  For så vidt angår optiske elementer med fælles blænde, der er i stand til at 
fungere i (“SHPL”)-systemer, se kontrolbestemmelserne for produkter til mi
litære formål.  
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1. Måleudstyr til dynamisk bølgefront (fase), der er i stand til at optage 
mindst 50 stillinger på en strålebølgefront med en eller flere af føl
gende egenskaber: 

a.  Billedhastigheder på mindst 100 Hz og fasediskrimination på 
mindst 5 % af strålens bølgelængde eller 

b.  Billedhastigheder på mindst 1 000 Hz og fasediskrimination på 
mindst 20 % af strålens bølgelængde 

2. “Laser”diagnostisk udstyr, der er i stand til at måle vinkelfejl ved stråle
styring i “superhøjeffekt-laser”-(“SHPL”)systemer lig med eller mindre 
end 10 mikroradianer 

3. Optisk udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret til et pha
sed array “SHPL”-system til kohærent strålekombination til en nøjag
tighed på λ/10 ved konstruktionsbølgelængden, eller 0,1 μm, alt efter 
hvilken værdi der er den mindste  

4. Projektionsteleskoper, specielt konstrueret til brug i forbindelse med 
“SHPL”-systemer. 

g.  ‘Akustisk laser detektionsudstyr’ med alle følgende egenskaber:  

1. Udgangseffekt for CW-laser på mindst 20 mW  

2. Laserfrekvensstabilitet, der er lig med eller bedre (mindre) end 
10 MHz  

3. Laserbølgelængder på mindst 1 000 nm, men ikke mere end 
2 000 nm  

4. Opløsning for optisk system, der er bedre (mindre) end 1 nm og  

5. Forhold mellem optisk signal og støj, der er lig med eller på mere end 
103. 

Teknisk Note: 

‘Akustisk laser detektionsudstyr’ kaldes somme tider en lasermikrofon eller mikro
fon til partikelflowdetektion. 

6A202 Fotomultiplikatorrør med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Et fotokatodeareal på mere end 20 cm2 og 

b.  Anodeimpulsstigetid på mindre end 1 ns. 

5.A.1. Fotomultiplikatorrør med samtlige følgende egenskaber: 

a.  Fotokatodeareal på mere end 20 cm2 og 

b.  b. Anodeimpulsstigetid på mindre end 1 ns. 
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6A203 Følgende kameraer og komponenter ud over dem, der er specificeret 
i 6A003: 

NB 1:  “Software”, som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i et 
kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenska
berne i 6A203.a., 6A203.b. eller 6A203.c3, er specificeret i 6D203. 

NB 2:  “Teknologi”, i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen 
i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egen
skaberne i 6A203.a., 6A203.b. eller 6A203.c, er specificeret i 6D203. 

Note: 

6A203.a-6A203.c lægger ikke eksportkontrol på kameraer eller billeddan
nende indretninger, hvis de har hardware-, “software”- eller “teknologi”be
grænsninger, der begrænser ydelsen til under det niveau, der er specificeret 
ovenfor, forudsat at de opfylder følgende: 

1.  De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at forbedre eller 
frigive begrænsningerne 

2.  De forudsætter “software” som specificeret i 6D203 til at forbedre eller frigive 
ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 6A203 eller 

3.  De forudsætter “teknologi” i form af nøgler eller koder som specificeret i 6E203 
til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 6A203. 

5.B.3. Highspeedkameraer og billeddannende indretninger samt komponenter hertil 
som følger: 

NB:  “Software”, som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive kameraers 
eller billeddannende indretningers ydeevne for at overholde nedenstående 
egenskaber, er omfattet af eksportkontrol i 5.D.1 og 5.D.2. 

6A203 a.  Streakkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:  

1. Streakkameraer med skrivehastighed på mere end 0,5 mm/μs  

2. Elektroniske streakkameraer i stand til tidsopløsning på højst 50 ns  

3. Streakrør til kameraer, der er specificeret i 6A203.a.2 

4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med streakkameraer med mo
dulær opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203. 
a.1. eller 6A203.a.2 

5. Synkroniseringselektroniske enheder og rotorenheder bestående af tur
biner, spejle og lejer, specielt udviklet til kameraer som specificeret 
i 6A203.a.1 

5.B.3.a a.  Streakkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:  

1. Streakkameraer med skrivehastigheder på mere end 0,5 mm/μs  

2. Elektroniske streakkameraer i stand til tidsopløsning på højst 50 ns  

3. Streakrør til kameraer, der er specificeret i 5.B.3.a.2. 

4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med streakkameraer med mo
dulær opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 5.B.3.a.1 
eller 5.B.3.a.2. 

5. Synkroniseringselektroniske enheder og rotorenheder bestående af tur
biner, spejle og lejer, specielt udviklet til kameraer som specificeret i 5. 
B.3.a.1. 
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6A203 b.  Billedkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger: 

1. Billedkameraer med optagelseshastighed på mere end 225 000 bille
der pr. sekund;  

2. Billedkameraer med en belysningstid på højst 50 ns  

3. Rør til billedkameraer og faststofbilleddannende indretninger med 
hurtig-billed gatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt kon
strueret til kameraer der er specificeret i 6A203.b.1 eller 6A203.b.2 

4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med billedkameraer, med mo
dulær opbygning, og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203. 
b.1. eller 6A203.b.2 

5. Synkroniseringselektronikenheder og rotorenheder bestående af turbi
ner, spejle og lejer, specielt udviklet til kameraer som specificeret 
i 6A203.b.1 eller 6A203.b.2 

Teknisk Note: 

I 6A203.b kan highspeedenkeltbilledkameraer udelukkende anvendes til at frem
bringe et enkelt billede af en dynamisk begivenhed, eller flere sådanne kameraer kan 
kombineres i et sekventielt styret system for at frembringe flere billeder af en begiven
hed. 

5.B.3.b b.  Billedkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:  

1. Billedkameraer med optagelseshastighed på mere end 225 000 billeder 
pr. sekund  

2. Billedkameraer med en belysningstid på højst 50 ns 

3. Rør til billedkameraer og faststofbilleddannende indretninger med hur
tigbilledgatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt konstrueret 
til kameraer, der er specificeret i 5.B.3.b.1 eller 5.B.3.b.2 

4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med billedkameraer med mo
dulær opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 5.B.3.b.1 
eller 5.B.3.b.2. 

5. Synkroniseringselektroniske enheder og rotorenheder bestående af tur
biner, spejle og lejer specielt udviklet til kameraer som specificeret i 5. 
B.3.b.1 eller 5.B.3.b.2.     

6A203 c.  Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør og specielt konstruerede 
komponenter hertil, som følger:  

1. Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør med en hurtig-billed 
gatingtid (shutter) på højst 50 ns  

2. Faststofbilleddannende indretninger og billedforstærkningsrør med en 
hurtig-billed gatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt kon
strueret til kameraer som specificeret i 6A203.c.1  

3. Elektrooptiske lukkere (Kerr eller Pockels-celle) med en hurtig-billed 
gatingtid på højst 50 ns  

5.B.3.c c.  Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør og specielt konstruerede 
komponenter hertil, som følger: 

1. Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør med en hurtigbilledga
tingtid (shutter) på højst 50 ns  

2. Faststofbilleddannende indretninger og billedforstærkningsrør med en 
hurtigbilledgatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt konstrue
ret til kameraer som specificeret i 5.B.3.c.1. 

3. Elektrooptiske lukkere (Kerr eller Pockels-celle) med en hurtigbilledga
tingtid på højst 50 ns  
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4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med kameraer med modulær 
opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203.c.1  

4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med kameraer med modulær 
opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 5.B.3.c.1. 

Teknisk note: 

Highspeedenkeltbilledkameraer kan udelukkende anvendes til at frembringe et enkelt 
billede af en dynamisk begivenhed, eller flere sådanne kameraer kan kombineres i et 
sekventielt styret system for at frembringe flere billeder af en begivenhed. 

6A203 d. Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, der er specielt konstru
eret eller normeret til at modstå en samlet strålingsdosis på over 50 × 
103 Gy(silicium) (5 × 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse. 

Teknisk Note: 

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes 
af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling. 

1.A.2. Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, der er specielt konstrueret 
eller normeret til at modstå en samlet strålingsdosis på over 5 × 104 Gy (sili
cium) uden driftsforringelse. 

Teknisk note: 

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes af 
en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling. 

6A205 Følgende “lasere”, “laser”forstærkere og -oscillatorer ud over dem, der er spe
cificeret i 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005: som følger: 

NB:  Vedrørende kobberdamplasere se 6A005.b. 

3.A.2. Lasere, laserforstærkere og -oscillatorer som følger: 

NB:  Jf. også med 6A005. 

6A205 a.  Argonion “lasere” med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 400 og 515 nm og  

2. En middeludgangseffekt på over 40 W 

3.A.2.b Argonionlasere med begge følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 400 og 515 nm og  

2. 2. En middeludgangseffekt på over 40 W 

6A205 b. Afstemmelige impuls-single-mode-farvelaseroscillatorer med samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm  

2. En middeludgangseffekt på over 1 W  

3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og  

4. En impulsbredde mindre end 100 ns 

3.A.2.d Afstemmelige impuls-single-mode-farvelaseroscillatorer med samtlige følgende 
egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm  

2. En middeludgangseffekt på over 1 W  

3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og  

4. En impulsbredde på under 100 ns. 
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6A205 c.  Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige 
følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm  

2. En middeludgangseffekt på over 30 W  

3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og  

4. En impulsbredde mindre end 100 ns 

Note:  6A205.c lægger ikke eksportkontrol på singlemodeoscillatorer. 

3.A.2.e Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm  

2. En middeludgangseffekt på over 30 W  

3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og  

4. En impulsbredde på under 100 ns. 

Note:  3.A.2.e. lægger ikke eksportkontrol på singlemodeoscillatorer. 

6A205 d.  Impulscarbondioxid (CO2)“lasere” med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm  

2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz  

3. En middeludgangseffekt på over 500 W og  

4. En impulsbredde mindre end 200 ns 

3.A.2.g Impulscarbondioxidlasere med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm  

2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz  

3. En middeludgangseffekt på over 500 W og  

4. En impulsbredde på under 200 ns. 

Note:  A.2.g. lægger ikke eksportkontrol på industrielle højeffekt-CO2-lasere 
(typisk 1–5 kW), der eksempelvis anvendes til at svejse og skære, da 
disse er kontinuert-bølge-lasere eller har en impulsbredde på over 200 
ns. 

6A205 e. Parahydrogen Ramanskiftere beregnet til drift ved 16 μm udgangsbølge
længde og gentagelseshastighed højere end 250 Hz 

3.A.2.i. Parahydrogen-Ramanskiftere beregnet til drift ved udgangsbølgelængde på 
16 mm og gentagelseshastighed højere end 250 Hz. 

6A205 f.  Neodymdoterede “lasere” (bortset fra glaslasere) med udgangsbølgelængde 
på mellem 1 000 og 1 100 nm og med en af følgende egenskaber:  

1. Impulsexciterede og Q-switchede med en impulsvarighed på mindst 
1 ns, og med en af følgende egenskaber: 

a.  Et enkelt transversal modus output med en middeludgangseffekt på 
mere end 40 W eller 

b.  Et multipel transversal modus output med en middeludgangseffekt 
på mere end 50 W eller  

2. Med frekvensfordobling for at give en udgangsbølgelængde på mellem 
500 og 550 nm med en middeludgangseffekt på mere end 40 W. 

3.A.2.c. Neodymdoterede lasere (bortset fra glaslasere) med en udgangsbølgelængde 
på mellem 1 000 og 1 100 nm med en af følgende egenskaber:  

1. Impulsexciterede og Q-switchede med en impulsvarighed på mindst 1 ns 
og med en af følgende egenskaber: 

a.  Et enkelt transversal modus output med en middeludgangseffekt på 
mere end 40 W 

eller  b. 

Et multipel transversal modus output med en middeludgangseffekt på 
mere end 50 W eller  

2. Med frekvensfordobling for at give en udgangsbølgelængde på mellem 
500 og 550 nm med en middeludgangseffekt på mere end 40 W. 
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6A205 g.  Impuls-carbonmonoxidlasere ud over dem, der er specificeret i 6A005. 
d.2, med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm  

2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz  

3. En middeludgangseffekt på over 200 W og  

4. En impulsbredde mindre end 200 ns. 

3.A.2.j Impuls-carbonmonoxid-lasere med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm  

2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz  

3. En middeludgangseffekt på over 200 W og  

4. En impulsbredde på under 200 ns. 

Note:  3.A.2.j. lægger ikke eksportkontrol på industrielle højeffekt-CO-lasere 
(typisk 1-5 kW), der eksempelvis anvendes til at svejse og skære, da 
disse er kontinuert-bølge-lasere eller har en impulsbredde på over 
200 ns. 

6A225 Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere en 1 km/sek i tids
intervaller på mindre end 10 ms. 

Note: 6A225 omfatter hastighedsinterferometre som f.eks. VISAR'er (Velocity In
terferometer Systems for Any Reflector), DLI'er (Dopplerlaserinterferometre) 
og PDV'er (Photonic Doppler Velocimeters) også kendt som Het-V (hetero
dyne hastighedsmålere). 

5.B.5.a Specialiserede instrumenter til hydrodynamiske eksperimenter som følger: 

a.  Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere end 1 km/sek. 
i tidsintervaller på mindre end 10 ms 

6A226 Følgende trykfølere: 

a.  Shocktrykmålere, som kan måle tryk på over 10 GPa, herunder målere 
fremstillet af manganin, ytterbium og polyvinylidenbifluorid (PVBF, PVF2) 

b.  Kvartstryktransducere til tryk på mere end 10 GPa. 

5.B.5.b. b.  Stødtrykmålere, som kan måle tryk på over 10 GPa, herunder målere 
fremstillet af manganin, ytterbium og polyvinylidenbifluorid (PVBF, PVF2) 

5.B.5.c. c.  Kvartstryktransducere til tryk på mere end 10 GPa. 

Note:  5.B.5.a. omfatter hastighedsinterferometre som f.eks. VISAR'er (Velocity 
Interferometer Systems for Any Reflector), DLI'er (Dopplerlaserinterfe
rometre) og PDV'er (Photonic Doppler Velocimeters) også kendt som 
Het-V'er (heterodyne hastighedsmålere).  

6D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

6D203 “Software”, som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i et 
kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenska
berne i 6A203.a.-6A203.c. 

5.D.2. “Software” eller krypteringsnøgler/-koder, som er specielt udviklet til at for
bedre eller frigive ydeevneegenskaber for udstyr, der er pålagt eksportkontrol 
i 5.B.3.  
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6E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 
5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og 

transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Kontrolliste fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiales, jf. INFCIRC/254/Rev.9/del 2 

6E201 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr, der er spe
cificeret i 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005. 
b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 
6A225 eller 6A226. 

5.D.1. “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 5.A-5.D. 

6E203 “Teknologi” i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen 
i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egen
skaberne i 6A203.a-6A203.c. 

5.D.1. “Teknologi”, iflg. teknologikontrollen til “udvikling”, “produktion” eller “brug” 
af udstyr, materiale eller “software”, der er specificeret i 5.A-5.D.«   
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