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Termal Bozunma Yoluyla Seramik Nükleer Yakıt Tozlarının'Hazırlanması

A.S.Bayoğlu*, B.Kopuz, A.Yaylı, M.Tarhan, Y.Bayram, M.T.~Aybers

ÇNAEM, Nükleer Yakıt Teknolojisi Dölümü P.K..-1 Havaalanı-ÎSTANBUL

ÖZET :

Nükleer güç reaktörlerinde yakıt olarak kullanılan malze-

melerin büyük çoğunluğunu UO , (U,Pu)O gibi oksit yakıtlar oluş-

turmaktadır. Gelecekte (U,Th)O 'de yakıt olarak kullanılabiline-

cektir.

Sözkonusu oksit peletlerinin üretimine gerekli yakıt toz-

ları, U,Th,Pu'nun anyonu uçucu veya sıcaklıkta bozunabilen tuzla-

rından itibaren elde edilmektedir.

Bu çalışmada, labor a tuvar ımı zda, U,Th ,Ce (Tu ' yunıu simüle

etmek için)'un çeşitli tuzlarından itibaren termal bozunma yoluy-

la elde edilen oksit tozlarından ThO
o
 tozlarının, özellikleri

tesbit edilmiş, tuzların özellikleriyle, bunlardan elde edilen

oksit tozlarının özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmış-

tır.

CtRÎŞ

Nükleer güç reaktörlerinde yakıt olarak kullanılacak mal-

zemelerin U-235, U-233, Pu-239 olmak üzere üç fisil elementten

birisini içermesi gerekmektedir. Bunlardan yalnızca U-235, ta-

biatta U-238 ile beraber bulunmaktadır. Du oran ise % 0,7 civa-

rındadır (1). Diğer iki fisil element ise tabiatta bulunmamakta,

reaktörlerde, aşağıdaki reaksiyonlardan anlaşılacağı üzere, U-238

ve Th-232 fertil elementlerinden itibaren elde edilmektedir.

- " V -
 2 3 9
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Tahmin edilebileceği üzere, bu üç fisil, iki ferti.1 element-

ten itibaren metal, oksit, karbür, nitrür, karbonitrür, v.s şeklin-

de birçok yakıt türü tasavvur edilebilir (2). Bilindiği gibi,karbür,

nitrür, karbonitrür gibi yakıtlar henüz deney aşamasındadır. Bunun-

la beraber, istikbal için büyük ümit vaat etmektedirler (3). Diğer

taraftan, yüksek ergime sıcalığı (örneğin, Tm (U0_)= 284Q°C)»kim-

yasal kararlılık,ergime sıcaklığına kadar dönüşüm yokluğu, oksit

yakıtları metal yakıtlara tercih ettirmektedir (1). Bu nedenle,ha-

lihazır durumda dünyada faal ve inşa edilmekte bulunan reaktörle-

rin birçoğunda yakıt olarak uranyum-2 35"ce zenginleştirilmiş veya

zenginleştirilmemiş (tabii) U0- kullanılmaktadır. Bununla beraber,

uranyum cevherlerinin dünyada dağılımı ve birgün tükeneceği, bazı

ülkelerin gelecek için yaptıkları strateji ve senaryolarda,toryum-

lu yakıtları da hesaba katmaya zorlamaktadır (4).

Ayrıca, Türkiye, toryum kaynakları açısından dünyanın en

zengin ülkeleri arasında yer almaktadır (4). Bu nedenle, bilindiği

kadarıyla fazla uranyum kaynaklarına sahip olmayan memleketimiz

için toryum esaslı yakıtların yapımına, şimdiden başlaması dolayı-

sıyla teknolojisine girmesi önem taşımaktadır (Yukarıda zikredildi-

ği üzere, gelecekte, toryum nükleer güç reaktörlerinde; fisil bir

elementle, örneğin uranyumla beraber oksit, karbür, nitrür şeklin-

de kul lamlabil inecektir) .

Bilindiği gibi, U0
0
, PuO

2
< (U,Th)O

2
, (U,Pu)0

9
 yakıt tozla-

rının ve peletlerinin yapımı, özellikle ergime sıcaklıklarının yük-

sekliğinden (Örneğin, Tm(ThO_)= 3300°C, Tm(UO
2
)= 2840°C) dolayı kla-

sik toz metallurjisi teknikleriyle yapılmaktadır. Takip edilen sıra-

da önce, istenilen nitelikte tozun üretimi, preslenmesi ve akabinde

ergime sıcaklıklarının çok altında bir sıcaklıkta sinterlenmesi yer

almaktadır (1).

Elde edilen peletlerin özelliklerine;

- Kullanılan tozların özellikleri (morfoloji,boyut,arılık

v.s) ,

- Uygulanan ısıl işlemin özellikleri (sıcaklık,süre,basınç),

- Seçilen atmosfer tipi (vakum, gaz karışımları, v.s.)

gibi faktörler etki edebilmektedir. Bunlar arasında en önem-

lilerinden birisi kullanılan tozların özellikleri ve daha doğru bir

tabirle kullanılan tozların özellikleri, büyük ölçüde bu tozların
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geçmişlerine yani hazırlandıkları bileşiklerin üretim şartlarına

ve tabi tutuldukları ısıl işlemlere bağlıdır (1). ..;:m-.

M0
2
 tipi (M=U,Pu,Th, U+Pu, v.b) oksit nükleer yakıt tozla-

rı uygun "M" tuzlarının termal bozunması neticesinde elde edilmek-

tedir (5). Örneğin, PuO
2
, PufC^O^.n H^'nun uygun sıcaklıkta ha-

va atmosferinde bozunmasıyla elde edilmektedir (5).

Bu çalışmada, laboratuvarımızda, UO ,(U,Pu)O , (U,Th)O ya-

kıt peletleri yapımı için termal dekompozisyon yoluyla hazırladığı-

mız UO.jCeC^,(Ce,Pu'mu şimüle etmektedir), ThO^ tozlarından sonun-

cusu ele alınacaktır.

+4 +4
Bilindiği gibi, Th , U benzer yarıçaplara, ThO ve UO

aynı kristal yapısına (CaF tipi kübik yapı) ve yakın kafes sabite-

lerine (a =5,47, a =5,59 °A) sahip olduklarından dolayı ThO

ve UO,, birbirleri içerisinde her oranda karışarak aynı kristal ya-

pısına sahip (CaF tipi kübik yapı), (U,Th)O katı eriyiklerini

meydana getirebilmektedirler (6). UO ve ThO.,, (U,Th)O 'yi meyda-

na getirebildikleri gibi, U ve Th'ın 4 değerlikli tuzlanda, bun-

lara izomorf (U,Th) bileşik tuzlarını meydana getirebilmektedir-

ler (7) .

(U,Th)O_ bileşik oksit peletlerinin yapımında izlenen baş-

lıca iki yöntem vardır:

l.nci Yöntem : Toryum ve uranyumun bir arada çöktürme (kop-

resipitasyon) yöntemiyle çoktürülmüş anyonu uçucu VG sıcaklıkla

bozunabilen tuzlarının ( (U,Th)(C_O .) _ .n H.,0 gibi) uygun atmosfer,

sıcaklık ve sürede kavrulmasından elde edilen (U,Th)O tozlarının

preslenip sinterlenmesiyle bileşik oksit yakıt peletlerinin yapıl-

masıdır. Ancak, birlikte çöktürme işlemi sırasında bazı problemle-

rin mevcudiyeti tozların bileşimini homojen kılmamaktadır (7).

2.nci Yöntem : Ayrı ayrı elde edilen UO ve ThO
2
 tozları-

nın karıştırıldıktan sonra preslenip sinterlenmeleriyle yakıt pe-

letlerinin elde edilmesinden ibarettir.

Birinci yöntemin belirtilen sakıncalarından dolayı çalış-

malarımızda ikinci yöntem kullanılaraktan bileşik oksit yakıt pe-

letleri yapımı tercih edilmektedir.
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(U,Th)O_ yapımı için gerekli ThO
?
 tozları toryumun anyonu

uçucu veya sıcaklıkla bozunabilen (okzalat, karbonat, nitrat,sül-

fat, hidroksit vs. gibi) tuzlarının kavrulmasıyla elde edilmekte-

dir (8). Bununla beraber, laboratuvar çapında olduğu kadar endüst-

riyel çapta da dünyada, genellikle, ThO
9
 tozları toryum okzalatın

yüksek sıcaklıkta kavrulmasıyla elde edilmektedir (8). Toryum ok-

zalat ise genelde toryum nitratın, okzalik asit veya amonyum okza-

latla çöktürülmesi neticesinde elde edilmektedir. Toryum okzalatı

çöktürme ve kavurma koşulları, ThO
7
'nın toz özelliklerine etki ede-

bilmektedir (8). Literatürde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda

üretim (çöktürme ve kavurma) koşullarının ThO'nın toz özellikle-

rine etkisi kısmi olarak incelenmiş, bir bütün olarak ele alınma-

mıştır (1-2,5,8-12). Bu nedenle, bu çalışmada, ÇNAEM-NYT'de ThO_

ve (U.Th)O- yakıt peletlerinin yapımına esas teşkil etmek üzere ge-

rekli, uygun nitelikli ThO tozlarının hazırlanması ile ilgili ola-

rak toryum okzalatın farklı çöktürme ve kavurma koşullarının ThO '

nın toz özelliklerine etkisi bir bütün olarak ele alınmış ve ince-

lenmiştir .

DENEYLER

Deneylerimizde kullanılan toryum okzalatlar, toryum nitra-

tın okzalik asit veya amonyum okzulatla çöktürülmesi neticesinde

elde edilmiştir. Bunun için, toryum nitrat, okzalik asit veya amon-

yum okzalat 0,5M olacak şekilde saf suda çözeltileri hazırlanmış,

toryum nitrat çözeltisi bulunan behere okzalik asit veya amonyum

okzalat ilavesiyle toryum, okzalat şeklinde çöktürülmüştür.

İlk aşamada, ThO 'lerin toz özelliklerine etki edebilecek

çöktürme ve kurutma parametrelerinin etkisi incelenmiştir.

ThO-'nın toz özelliklerine etki edebilecek başlıca çöktür-

me parametreleri şunlardır :

I) Çöktürme işleminin kimyasal parametreleri :

a) Çöktürülenin saflığı

b) Çöktürücünün saflığı ve niteliği

II) Çöktürme işlemsel parametreleri :

a) Çöktürme sıcaklığı
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b) Çöktürmeden sonra bekleme süresi (dinlendirme süresi)

c) Karıştırma hızı

d) Okzalik asit ilave hızı

e) Okzalik asit ilave miktarı

Çöktürme işleminin kimyasal parametreleriden çöktürülenin

saflığının elde edilen ThO_ tozlarının özelliklerine etkisini in-

celemek için a) Ticari toryum nitrat, b) Safsızlıklarından arın-

dırılmış toryum nitrat (safsızlıkları giderme, A w a l ' m (13) öner-

diği akım şeması gereğince TBP-kerozen karışımıyla gerçekleştiril-

miştir) . Çöktürücü olarak kullanılan okzalik asit ve amonyum okza-

latın Merck kalitesinde olmalarından dolayı herhangi ek bir deneye

ihtiyaç duyulmamıştır.

Çöktürülen ve çöktürücülerin saflık ve nrtelik]erinin etki-

sinin incelenmesi için toryum nitrattan toryum okzalat çöktürmesi

üç ayrı şekilde yapılmıştır.

. nIL.0 4 2 ( ^ 0 ^ . 2H.0 ) ?W2

Ü4 V lı:2O+A ! " » V " } J 2 C l

T i ç e r i

2) Th(KO, ), .nlLO +2(K.,C_0. . 2!i,0 ) • T!;(Co0, ),. . 2İİ.0 -* ^INO^niLO
J "1 £ £ C -T <- - 1 <" ~ ^ <-

A r l t ı l m ı ş

3 ) T h ( i : C L ) . . n ! i - 0 +2((ÎCK, )„ . C , 0 . JJ 0 ) T h ( C _ O , )„ . 2 K , O + 4;;K. I ; Ü , +n!L,0
Ş> h c "ı c t- $ i- c -i <L t: '•* j ti

A r ı t ı l m ı ş

Bu deneyler için çöktürme, süzme, kurutma işlemleri aşağı-

da belirtilen koşullarda yapılmıştır :

a) Çöktürme sıcaklığı : Oda sıcaklığı

b) Çöktürmeden sonra dinlendirme süresi : 1 saat

c) Çöktürme sırasında karıştırma hızı : 100 devir/dak.

d) Okzaiik asit veya amonyum okzalat ilave hızı : 10 cc/dak.

e) Okzalik asit veya amonyum okzalat ilave miktarı :

Stokiyometrik oranda

f) Süzme : Whatman no: 42 filtre kağıdı ile

g) Kurutma : 105°C'de 20 saat
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Kimyasal analiz ve X-ışınlnrı elde edilen toryum okzalatla--

rın Th(C
o
O.) . 211^0 formülüne sahip olduklarını göstermektedir (1) .

Bu okzalatların termik bozunmaları hava ve diğer atmosferlerde(Ar,

H , N , CO , He vs.)» TGA., TD.,DTA (termogravimetrik analiz,türev-

sel termogravimetrik analiz, diferansiyel termal analiz) ve özgül

yüzey alan ölçüm yöntemleriyle incelenmiş, hava atmosferinde tama-

men ThCL'ye dönüşme sıcaklığının ise 600 C civarında olduğu tesbit

edilmiştir (14). Şekil-2 hava atmosferinde termik bozunma eğrisini

göstermektedir.

Söz konusu okzalatların termik bozunmaları çok büyük benzer-

lik göstermektedir (14).

Toz özelliklerine gelince, okzalat numuneleri farklı sıcak-

lıklarda alta saat kavrularak BET yöntemine göre azot absorpsiyonuy-

la özgül yüzey alanları ölçülmüştür (15). Ölçüm neticelerinin sağ-

lıklı olması açısından, her ölçün öncesi yapılması gereken degazaj

işlemi, kavurma sıcaklıkları 300 C ve bundan fazla olan numuneler

için 300 C'de 40 dakika süreyle, 300°C'den düşük numuneler için ka-

vurrıa sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık-sürej çifti üzerinde yapılan

denomeler sonucunda saptanan sıcaklık ve sürelerde gerçekleştir il.Tiiş-

tir. Neticeler Şekil 3 ' ta gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, farklı

vekillerde hazır] -inmiş toryum okzalatların kavrulması sonucu eldo

edilen tozların ö::gül yüzey olan ölç tir.: değerleri büyük benzerlik

göstermektedir. Bu nedenle, çöktürme işlenişe] parametrelerinin in-

celenmesi için gerekli okzalatlar, ticari toryum nitratın okzalik

asitle çöktürülmesinden elde edilmiştir.

Çöktürme işlemsel parametreleri arasında çöktürme sıcaklığı

ve dinlendirme süresinin ThO 'nin toz özelliklerine etkisinin ince-

lenmesi için, adı geçen parametreler:

a) Çöktürme sıcaklığı : 5°,20°,50°,90°C

b) Dinlendirme süresi : 20,60,150 dakika ve 24 saat

olarak öngörülmüştür.

Çöktürme ve sonrasında sabit tutulan parametreler şunlardır:

a) Karıştırma hızı : 100 devir/dak.

b) Okzalik asit ilave hızı : 10 cc/dak.

c) Okzalik asit ilave miktarı : Stokiyometrik

d) Süzme: 42 numara Whatman filtre kağıdı ile

e) Kurutma : 105°C'de 20 saat 29



DiğVr taraftan, okzalik asit ilave hızı, miktarı ve karış-

tırma hızının ThO-'nin toz özellikelrine etkisini incelemek için

gerekli okzalatlar 20 C'de 1 saat bekleme süresiyle elde edilmiş-

tir. Bunlara, yukarıda koşulları belirtilmiş bulunan süzme ve ku-

rutma işlemleri uygulanmıştır.

Bu koşullarda hazırlanan toryum okzalatlar, hava atmosfe-

rinde farklı sıcaklıklarda kavrularak tcj özellikleri tesbit edil-

miştir. Bu numuneler için de özgül yüzey alanları, BET yöntemine

göre azot absorbsiyonu ile, morfolojileri SEM (taramalı elektron

mikroskobu) ile tane dağılımı sedimantasyon yöntemiyle (Micromet-

rics marka tane dağılım analizörüyle), kristal yapıları Philips

marka X-ışını diffraktrometresiyle tesbit edilmiştir. Kristalit

boyutları ise X-isini kırınım spektrumlarından itibaren (111) pi-

ki kullanılarak Scherrer (16,17) denklemi yardımıyla hesaplanmış-

tır. Bu denklem, D = — '
a n
 ,— şeklinde yazılabilir. Bu denklemde,

LOSU OÎ

\— Kullanılan radyasyonun dalga boyu, 8= Bragg açısı, 3 5- Kırı-

nım pikinin orta yüksekliğindeki düzeltilmiş kalınlık, D~ Ortala-

ma kristalit boyutu.

Yukarıda belirtilen çöktürme şartlarında hazırlanan toryum

okzalatların kavrulmasından elde edilen toryum dioksitlerin özgül

yüzey alan neticeleri ve elektromikrograf lan Şekil 4-7 ve çizel-

ge 1'de gösterilmiştir.

Bu çizelgede görüldüğü üzere sabit kavurma sıcaklık ve sü-

resinde çöktürme sıcaklığı yüksek olan numunelerin özgül yüzey

alanlarında düşük sıcaklıkta çöktürülenlere nazaran hafif bir dü-

şüş gözlenmektedir. Ancak, bu düşüş çok belirgin bir nitelik arz-

etmemektedir. Çöktürmeden sonra bekleme süresinin etkisine gelince,

adıgeçen çizelgede gözlendiği gibi çöktürmeden sonra 2,5 saatlik

dinlendirmeye tabi tutulan ok2alatların kavrulmasından elde edi-

len ThO-'lerin özgül yüzey alanları diğerlerine nazaran biraz daha

yüksek olmasına rağmen, genelde dinlendirme süresinin özgül yüzey

alanına etkisinde herhangi bir sistematik kural gözlenmemektedir.

Diğer taraftan, Çizelge l'de çöktürme işlemi sırasında ok-

zalik asit verme hızı, miktarı ve karıştırma hızının ThO_,'nin toz

özelliklerine belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir.
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Morfolojik incelemelere gelince, Sekil 6'da yorulduğu

üzere sabit sıcaklık ve sürede kavrulmuş okzalatlardan elde edi-

len oksitlerin iıiorfolojeleri ile bunların elde edilmesi için kul-

lanılan okzaiatların morfolojileri arasında bi
:
yük benzerlik bu-

lunmaktadır. Çöktürme sıcaklığı arttıkça okzaiatların ve oksitle-

rin ortalama boyutları akttmaktadır. 5° ve 20°C'de çöktürülen ok-

zalatlardan elde edilen oksitler, 50° ve 90°C'kilere nazaran daha

homojen bir gürünürr. arzetmektedirler. Ayrıca, elektromikrograflar-

dan elde edilen ortalama tane boyutları ile sedimantasyon yöntemi

ile elde edilen ortalama tane boyutları arasında büyük bir uyum

gözlenmektedir (18).

Diğer taraftan, aynı şekilde görüldüğü üzere çöktürmeden

sonra bekleme süresi tanelerin morfolojisine fazla etki etmemek-

tedir.

Çöktürme parametrelerinin etkisini inceledikten sonra,ka-

vurma parametrelerinin ThO-'nin toz özelliklerine etkilerini in-

celemek gerekmektedir.

Toryum okzalatın kavrulmasında göz önüne alınacak paramet-

reler şunlardır :

a) Kavurma sıcaklığı

b) Kavurma süresi

c) Kavurma atmosferi

Yaptığımız deneylerde kavurma işlemleri, hava atmosferinde

gerçekleştirilmiş, değişik atmosferlerin etkileri incelenmemiştir.

Zira, Th(C_O.) . 2H,,O'nun termik bozunması sırasında, aşağıdaki

global bozunma denkleminden anlaşılacağı üzere, CO ve CO., gazları

çıkmaktadır.

T h ( C
2
O

4
)

2
 . 2H

2
O - T h O

2
+ 2 C O

2
 + 2CO + 2H

2
O (14)

Ancak, CO gazı Boudouard denklemi gereğince 2C0
 =
» C+CO 'e

dönüşmektedir. Burada oluşan serbest karbon, hava ve oksitleyici

atmosferlerde yüksek sıcaklıkta yanabilmesine rağmen, Ar, He, N

gibi atmosferlerde yanmak için gerekli oksijeni bulamamakta, bu

nedenle adıgeçen gazlar altında termal bozunmaya uğramış örnek-

lerde yüksek sıcaklıklarda dahi C'nın mevcuduyetine rastlanmakta-
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dır (18) - Bu nedenle bütün deneylerimizde kavurma atmosferi ola-

rak hava atmosferi seçilmiştir.

Kavurma sıcaklığının ThO
2
'nin toz özelliklerine etkisi,ka-

vurma süreleri sabit tutularak, kavurma süresinin etkisi ise ka-

vurma sıcaklığı sabit tutularak incelenmiştir. Elde edilen neti-

celer Şekil 4-5 ve Çizelge l
;
de gösterilmiştir.

Adıgeçen tablo ve şekillerde görüldüğü gibi, 600°C'den iti-

baren yüksek sıcaklıklara doğru çıkıldıkça özgül yüzey alanı hız-

la düşmektedir. Ayrıca, Şekil-5'teki veriler yardımıyla çizilen
S T

log (-ğ ) = f ( — ) eğrisinin doğrusallık göstermesi (Şekil-7)
max max

(S:T sıcaklığında özgül yüzey alanı, T rThO-'nin ergime sıcaklığı

( K), S : maksimum özgül yüzey alanı)yüzey alanının sıcaklıkla
max

üstsel bir şekilde azaldığını, bu ise,olayın termiksel aktive bir

olay olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan, sedimantasyonyönterniyle yaptığımız tozların

tane dağılım ölçümleri sıcaklık arttıkça tanelerin ortalama boyut-

larının 600°C hariç, sıcaklıkta artma temayülü gösterdiğini, fakat

bu artışın çok az olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tane dağılimınm

çok dar bir bölge içerisinde yer aldığı gözlenmektedir (18).

X-ışınları yardımıyla tesbit ettiğimiz ortalama kristalit

boyutları sıcaklık arttıkça, kristalitlerin ortalama boyutlarının

büyüdüğünü göstermektedir (Çizelge 2). X-ışınları kırınım spekt-

rumları ise kırınım piklerinin sıcaklık arttıkça inceldiğini gös-

termektedir (Şekil 8).

SEM'de yapılan morfoloji çalışmaları kavurma sıcaklığı art-

tıkça 700° ile 900°C arasında tozların şekillerinde herhangi dik-

kate şayan bir değişimin olmadığını, bununla beraber, 600 C'de el-

de edilen tozların morfolojilerinin tamamen farklı olduğunu göster-

mektedir. 600 C'de elde edilen tozlar ise agglomere bir durum arz-

etmektedirler (Şekil 6).

Sabit sıcaklıkta, kavurma süresinin tozlar üzerindeki etki-

si Şekil.7'de görülmektedir. 700°c'de 1 saat kavrulmuş tozların mor-

folojisi daha fazla sürede kavrulmuş bulunanlardan farklı bir görü-

nüm arzetmektedir.
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TARTIŞMA

Literatürde çöktürme malzemelerinin ThO 'nin toz özellik-

lerine etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Ancak, yap-

tığımız deneyler, çöktürme malzemelerinin ThO 'nin toz özellikle-

rine etkisi olmadığını göstermektedir.

çöktürme işlemsel parametrelerinin etkisine gelince, örne-

ğin dinlendirme süresinin tanelerin büyümesine neden olabileceği

düşünebilinirse de neticelerimizde bu faktörün değişmesinin pek

bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak, White (12) dinlendirme süresi-

nin artışıyla özgül yüzey alanlarının arttığını belirlemiştir.

Karıştırma hızının artışı tanelerin küçülmesine neden ola-

bileceği düşünebilinir. Fakat, neticelerimizde ise böyle bir so-

nuca varılmamıştır. White (12) çok farklı hızlarda (350 devir/dak

ve 17000 devir/dak)'de çalışmasına rağmen farklı neticeler bula-

mamıştır .

Çöktürme sıcaklığının bilhassa tozların morfolojilerine et-

kisi gözlenmiş, çöktürme sıcaklığı arttıkça tanelerin boyutlarının

büyüdüğü görülmüştür. Bu hususta, bu çalışma ile diğer bazı yazar-

lar arasında görüş birliği olmasına rağmen, tozların tane boyutla-

rı hususunda henıfikirlik bulunmamaktadır. Tarafımızdan, örneğin

50°C'de çöktürüliıüş numunelerden 700 C' de elde edilen tozların ta-

ne boyutlarının 1 ̂ m civarında olduğu tesbit edilmiş olmasına rağ-

men, Allred (10) ise 2,3 A<m olarak bulmuştur.

Kavurma sıcaklığının etkisine gelince, literatüründe neti-

celerini özetlediğimiz Şekil.4, 20°C'de çöktürülmüş okzalatlardan

elde ettiğimiz ThO 'lerin özgül yüzey alanlarının daha yüksek de-

ğerlere sahip olduklarını göstermektedir. Bununla beraber, bütün

yazarlar arasında müşahade edilen ortak nokta, Özgül yüzey alanı-

nın sıcaklıkla azalmasıdır. Ortalama tane boyutlarının ve morfoloji-

lerinin sıcaklıkla önemli derecede değişmemesi, kristalit boyutları-

nın artması,tanelerarası sinterleşmeden ziyade Allred (10) ve Foex

(19)'le mutabık olarak tane içi kristalitlerin birleşmesini telkin

etmektedir.

33



SONUÇLAR

Bu çalışmada, (U,Th)O_ ve ThO^ seramik nükleer yakıt pe-

letlerinin yapımına esas ThO_ tozlarının istenilen niteliklerde

üretimi için toryum okzalatın çöktürme ve kavurma parametreleri-

nin ThO^'nin toz özelliklerine etkisi incelenmiş, sonuçta;

1. Çöktürme parametrelerinin değişimi, ThO
2
 tozlarının

özgül yüzey alanı ve kristalit boyutuna belirgin bir şekilde et-

ki etmemektedir.

2. Çöktürme parametreleri arasında en çok çöktürme sıcak-

lığı tozları morfolojisine etki etmekte, çöktürme sıcaklığı art-

tıkça tozların boyutları büyümektedir.

3. Okzalatların morfolojisi ve boyutlarıyla, bunlardan

elde edilen oksitlerin morfoloji ve boyutları arasında benzerlik

bulunmaktadır.

4. Kavurma sıcaklığı, ThO-'nin toz özelliklerine, bilhas-

sa özgül yüzey alanı ve kristalit boyutuna etki etmekte, kavurma

sıcaklığı arttıkça özgül yüzey alanı küçülmekte, ortalama krista-

lit boyutu büyümektedir. Elde edilen neticeler özgül yüzey alanı-

nın kavurma sıcaklığıyla azalmasının taneler arası sinterlesmeden

ziyade tane içi kristalitler arası sinterlesmeden ileri geldiğini

telkin etmektedir.

5. Tozların özgül yüzey alanlarının kavurma sıcaklığıyla

eksponansiyel bir şekilde azalması, olayın termiksel aktive bir

olay olduğunu göstermektedir.

6. Sıcaklık sabit olmak üzere kavurma süresinin artması

tozların özgül yüzey alanlarının azalmasına sebep olmaktadır.
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