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ÖZET

Transuranik elementler gün geçtikçe değişik ülkelerin toplumlarının ve politikacılarının
dikkatim çekmektedir. Çünkü; nükleer santrallarda bu elementlerin üretiminin önlenmesi
kaçınılmazdır. Toksisiteleri yüksek ve yan ömürleri uzun olduğundan çevrenin kirlenmesi
açısından büyük çapta tehlikeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, nükleer bilimlerle uğraşan
bilimcilerin bu maddeleri saklama konusunda ya da uygun ortamlarda gelecekteki neslin
güvenliği için depolanması üzerine değişik yöntemlerin geliştilmeleri gerekmektedir. Özellikle
atom ağırlıkları uranyumdan büyük olan yapay radyoaktif elementlere ilişkin tehlike
kaçınılmazdır. Bu çalışmada, transuranik elementlerin "oluşturduğu sorunlar ve bu problemlerin
çözümü için kullanılan geri kazanım proseslerinin bazılarının bir özet açıklaması sunulmaktadır.

ABSTRACT

Transuranic elements are concern to society and politician of different countries. Because the
production of these elements in nuclear power plants is not prevented. Due to the high toxicity
and long half-life, they may cause dangerous results on a large scale to environmental
pollution. For this reason, nuclear scientist should develope different processes to storage of
these materials for security of the next generation. Especially, the risk related to synthetic
radioactive elements whose atomic weights are greater than uranium. In this paper, a brief
account of the causation problems of transuranic elements and some of recovery process which
is use for solution of these problems is presented.
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GİRİŞ

Radyoaktivitenin bulunuşundan önce 1896'a kadar sadece 83 kimyasal element
bulunmuştur. Daha sonraki çalışmalar göstermiştir ki onların çoğu tek tüf çekirdeğin bir kaç
izotupun karışımı idi ve nüklitler tablosunda siyah renkte gösterilmişlerdir. Radyoaktivitenin
buluşundan sonra ömürleri kısa olan yedi element; polonyum, radyum, radon, fransiyum,
astatin, aktinyum, ve protaktinyum, toryumun parçalanmasından bulunmuştur. O ?afnana kadar
uranyumdan ağır hiçbir element bulunmamıştır. Çünkü uranyum'dan sonra gelen elementlerin
yarı ömürleri çok kısa olması nedeniyle tümü yok olmuşlardır yani yer kabuğunda yokturlar.
Bu varsayım bugün onaylanmıştır. 1934 yılında yani 63 yıl önce suni radyoaktivite
bulunmuştur. Ferdric ve Irne Jolliye Curi, Mari Curi tarafından bulunmuş olan polonyumun
alfalan ile alüminyumu bombardıman ederek ikincil partiküllerin ve Chadwick tarafından
bulunmuş olan nötrondan başka positronlann yayımlandığını görmüşlerdir hatta kaynağın
uzaklaştırılması ile positronlann yayımlanmasının kesilmediğini de saptamışlardır.
Radyoaktivitede olduğu gibi positromın şiddeti zamanla eksponansiyel olarak değişmektedir.
Jolliyet - Curi çifti bu olayı aşağıdaki reaksiyon gibi açıklamışlardır;

k a r a r ü

böylece P-30 ilk suni radyonüklit olarak elde edilmiştir. Bu yöntemle İtalyen fizikçisi olan
Enriko FERMI (n,y) reaksiyonu ile meydana getirdi. Bir hafta içerisinde 60'den fazla
radyonüklit keşfedildi ve Fermi (a,n) kaynağından elde edilen nötronlar ile uranyumu
bombardıman ettiğinde anormal olarak aktiviteleri yüksek olan çekirdekler meydana gelmiş ve
aşağıdaki proses ile kendi <arsayımını açıklamıştır;

yada

Fermi'ye göre meydana gelen ağır uranyum izotopları yavaşça transuraniklere dönüşmektedir.
Çünkü p- yayılmasını bulmuştur. Bu yayılma sırasında bir nötron bir protona dönüşmekte ve
meydana gelen nüklidin atom sayısıda bir birim artış göstermektedir. Dolayısıyla Fermi ilk
transuranik elementi 63 yıl önce bulmuş ve oluşumunu doğru bir şekilde açıklamıştır. 1940'ta
yani 6 yıl sonra transuranik elementlerin tümü açığa kavuşmuştur.

Doğada Bulunuştan

U-238'in kendiliğinden fisyonu sebebi ile plutonyum-239 atomal olarak uranyum
cevherinde bulunmaktadır. Bu radyonüklidin uranyum cevherindeki miktan çok az olup ve her
1010 atom uranyum başına bir atom plütonyum oluşmaktadır. Bir kaç yıl önce ABD'de Pu-
244'ü primordial olarak nadir toprak elementlerin cevherlerinde bulmuşlardır. Bu buluşla
bugüne kadar bu izotopun sadece yüzde lO^Tıti cevherlerde tanımlayabilmişlerdir. Bunun tam
tersi uzayda supernova patlamaian sonucu ve kuvvetli nötron ışınlamalarının etkisi ile çok
miktarda transuranik elementler meydana gelmektedir. Bunun sonucunda meydana gelen
kaliforniyum-254'ün parçalanma hızından gidilerek yıldızların ışık spektrumlanmn uzun zaman
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içerisinde ortadan kayıp olma zamanını bulunabilir. Sabit olan gezegenlerin nötron bulutunun
şiddeti çok yüksek olup ve cm2 başına 10 2 7 nötron olarak varsaydır. Yani gezgenlerin herbir
atomunun çekirdeği yüzlerce kez nötronla bombardıman edilmektedir. Aynı şekilde hidrojen
bombasının patlaması sonucu mili saniye düzeyinde çok kısa sürede bir cm2lde 102 4 nötron
oluşmakta ve dolayısıyla transuranik elementlerin meydana gelmesi mümkün olmaktadır. Bu
yüzden 1952 yılında (ABD; Bikini) hidrojen bombasının denemesinden sonra patlamanın
olduğu yerden alınan toprak örneklerin analizi sonucu iki transuranik element olan einsteinyum
ve fermiyum keşfedilebilmiştir. Bilimsel olarak U-238, 19 nötrondan fazlasını absorbe
edememekte ve dolayısıyla 0- parçalamayı gerçekleştirememektedir. Çünkü; a) uranyum
çekideğindeki son nötronun alması için nötron bağlanma enerjisi negatiftir, b) yüzüncü element
olan fermiyum kendiliğinden fisyon sonucu parçalanmakta ve dolayısıyla p- parçalanmayı
yapamadığından 101'inci element meydana gelmemektedir. Dolayısıyla atom sayısı 100'den
fazla olan elementleri nükleer reaktörlerde uranyumun nötronlarla bombadımanı sonucu ve
(n,y) reaksiyonuna göre üretilmeleri söz konusu olmayıp, bu elementlerin meydana getirilmesi
için hızlandırıcılar kullanılmalıdır.

Transuranik Elementlerin Özellikleri

Bu elementlerin kimyasal özellikleri ve onların bileşimleri, radyoaktivite özelliği ve
yüksek radyoaktivite ve biyolojik toksisiteleri yanında önemsizdir. Bu elementlerden sadece
birkaçı teknik açıdan önemlidirler. Sanayide; birinci derecede nükleer santrallerde yakıt
malzemesi olarak daha sonra ise ısı kaynağı, radyoizotop pillerin ve nötron kaynakların
oluşturulmasında kullanılmaktadırlar. Transuranik elementler serisindeki en önemli
radyonüklidler, Pu-239 fissil madde, Pu-238 radyoizotop pillerin ısı kaynağı, ve en son
kaliforniyum-252 nötron kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kanser tedavisinde
kaliforniyum-252'ye batırılmış olan iğneler kullanılabilmektedir. Ancak yüksek radyoaktivite
toksisite ve uzun yan ömürleri nedeniyle bu elementlerle çalışmak yüksek maliyet
gerektirmektedir.

Oluşturdukları Sorunlar

Kuşkusuz şu gerçeğe dikkat edilmelidir ki nükleer reaktörlerde sürekli meydana gelen
transuranik elementleri içeren yüksek aktiviteli atıkların camlı kapsüllerde saklanmaları ve bu
atıklardan sürekli yayımlanmakta olan ışınlar sonucu camın çözünürlüğünü arttırması nedeniyle
çevreye sızması tehlike oluşturmaktadır. Bu olay, Almanya'nın kuzeyinde bulunan yıkılmış bir
tuz madeninde olduğu gibi, atıklar ihtiva eden kapsüllerin saklandığı yerlerin deniz suyunun
altında kalması durumunda sözkonusudur. Deniz suyunun genelde alfa yayımcısı olan
transuranik elementler ile kirlenmesi durumunda bu elementlerin insan vücudunda depolanması
söz konusudur.

Çoğu kimyacının yapay elementler ile gram düzeyinde çalışma düşleri gerçekleşirken,
transuranik elementler araştırma reaktörlerinde yüksek nötron akısı ile ve güç reaktörlerinde
çok büyük miktarlarda kendiliğinden üretilmektedir. Bu elementlerin üretimleri çevre için
tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle gelecekteki nesillerin iyonlaştırıcı ışmlara karşı kontrol ve
korunması için yeni teknolojiler bulunmalı ve oluşturmalıdır. Bugünkü nükleer teknolojiye göre
bu elementlerin elde edilmeleri sorun oluşturmamaktadır. Ancak, onların ortamdan
uzaklaştırılması radyokimya teknolojisinin problemlerinden biri olmuştur.

Uzun yan ömürlü radyoaktif atıkların varlığı sonsuz bir tehlikedir. Çünkü, yüksek
düzeyde ışınlaması olanlar 250.000 yıl aktif ve öldürücü olarak kalır ve bu süre içerisinde
tamamen depolanarak saklanmalıdır. Ancak bu yolla tehlikesiz olur. Sonuç olarak, bizim
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görevimiz şu anki nesillerden tehlikeyi uzaklaştırmakla birlikte gelecekteki binlerce nesillerin de
korunmasını sağlamaktır. Eğer radyoaktif atıkların üretimi bugün sona ererse bu olay söz
konusu olabilir, ancak eğer böyle devam edilir ise döngü meydana gelecek ve bu tehlike her
zaman için devam edecektir. Diğer bir konu ise radyoaktif atıkların sürekli gömülmeleri için şu
ana kadar Mç bir kanun, kural ve milli standardın bulunmaması ve bu olay için belirli bir
mekamn mevcut olmayışıdır.

Atıkların toprak altına gömülmeleri 1945 yılından sonra başlamakla birlikte güvenilir bir
yöntem değildir. Çünkü zamanla erozyonla ve sızıntılarla aynca deprem ve diğer doğal afetlerle
bu atıklar yeryüzüne sürüklenebilirler. Böylece doğamn kirlenmesine sebep olabilirler. Bu
yüzden nükleer atıklar, atom ve nükleer silahlardan daha büyük ve karmaşık bir sorun
oluşturmaktadır.

Nükleer Atıkları Bertaraf Etmek İçin Prosesler

Transuranik elementlerin geri kazanımı için, tercihen heterojen atakların büyük
hacimlerinin transuranik içeriğinin ölçülmesi gereklidir. Temel olarak, bu ölçümler için üç yol
vardır; a) alfa bozunumu yanında gama ve x-isiru spektrumlannın, b) kendiliğinden fisyon ile
oluşan radyasyonun ve c) fisyon ile oluşan radyasyonun kullanımı. Transuranik elementlerin
geri fcaramnu, özellikle, karışık oksit yakıtın tekrar fabrikasyonundan oluşan katı atıklar için
önemlidir. Geri kazanımda plütonyum major elementtir ve Am-241 yan ürün olarak geri
kazanılabilir. Diğer transuranik elementler genel olarak minor düzeyde bulunmaktadırlar.
Dünya genelinde araştırıcılar, transuranik elementlerin saklanması konusunda immobilizasyon
üzerinde çalışmakta ve değişik yöntemler geliştirmektedirler. Aynca, değişik ülkelerde, elden
çıkartma türlerinin immobilizasyon derecesi için kurallar konmaktadır. A.B.D.'de düşük düzey
aüğm eklen çıkartılmasından önce immobilizasyonu hakkında hiçbir resmi talimat olmamasına
rağmen çoğu yerde uygulanmaktadır. Almanya'da herhangi bir düşük düzey atığın elden
çıkartılmasından önce immobilize edilmesi konusunda yönergeler mevcuttur. Özellikle, uzun
süreli düşük liç edilebilirliği üzerinde durulmaktadır. Düşük düzey atıklar için uygun
immobilizasyon ürünlerinin aralığı yüksek ısı oluşumu söz konusu olmadığından yüksek düzey
aüklannınkinden daha geniştir, immobilizasyon prosedürü camlaşmanın yanısıra, çimentolama,
bitüminizasyon ve polimerizasyonu içerir.

Yakıt döngüsünün kapatılması açısından kullanılmış olan yakıtların geri kazanımı,
atıkların bertaraf edilmesi ile kullanılmış olan uranyumdan özellikle uranyum ve plütonyumun
karışık oksitlerinden yakıt yapımı arasında bir köprü kurmaktadır. Bu oiay, ileri reaktör
türlerinden yüksek sıcaklıktaki reaktörler ve ayrıca hızh üretken reaktörlerden yararlanmayı
mümkün kılar.

Geri kazanımın temel anahtarı uranyum ve plütonyumun birbirinden ve her ikisinin de
yüksek aktiviteli fisyon ürünlerinden ayrılmasıdır. PUREX prosesi (ekstraksiyon yöntemi ile
uranyum ve plütonyumun geri kazanım prosesi) tüm dünyada kabul edilen bir prosesdir.
Değişik ülkelerde ör. ABD, İngiltere, Fransa ve doğu ülkelerden bir kaçında 1954 yılından beri
yüzbinlerce ton kullanılmış olan nükleer yakıtlar bu yöntemle işlem görülmüştür. Bu işlemden
elde edilen ürünler değişik amaçlar için kullanılmıştır, ör. 800.000 ton uranyum askeri amaç
için, yaklaşık 25.000 ton uranyum Magnox ve AGR reaktörleri için (ingiltrede), en az 2.000
ton hafif su reaktörlerin yakıt çubuklarının yapımı için (daha fazla Fransa'da) kullanılmıştır.

PUREX prosesi temelde değişik düzeydeki kullanılmış atıklar (düşük, orta, yüksek,
süper yüksek) için kullanılmaktadır. PUREX prosesinde kütle transfer şematik gösterimi
Şekil l'de verilmiştir.

320



tail gas

HW07

tail oas
{HNO,

fail nae
9

1s i
cycle

U.TBP
(jFP) 2nd cycle (f-p) 3rd cycle

U.TBP u.TBP

// 7. PUREX prosesinde kütle transfer şematik gösterimi

İkinci proses ise ABD'de savunma silahlardan çıkan atıkların islenmesi için özellikle
transuranik elementlerin giderilmesi için geliştirilmiş olan TRUEX prosesidir. TRUEX (Trans
Uranium Extraction) prosesi, nitrik asitlerle klorlanmış nükleer atık çözeltilerinden tüm
aktinitlerin uzaklaştırılması için bir genel aktinit elcstraksiyon / geri kazanım prosesidir. Yüksek
verimli, flexsibie olması ve mevcut proses tesisleri ile uyum sağlayabilmesinden dolayı TRUEX
ABD'rün belirli savunma amaçh nükleer atıklarını uzaklaştırmak için çok önemli bir proses
haline gelmiştir.

TRUEX, özellikle karbamoilfosforil sınıfı ve CMPO denilen oktil(fenil)-N,N diisobutil
karbamoilmetilfosfin oksite ait bifonksiyonel ekstraktantların gelişmesi için birleşmiştir. CMPO,
TRUEX solvent elcstraksiyon prosesinde anahtar reaktiftir. CMPO, karbamoilfosforil (CP)
sınıfına ait olup, Am(HI) ve Eu(TJI)'un nitrat ortamından ekstraksiyonu üzerine temel
anlaşmaların bir sonucu önem kazanmıştır. Karbamoilmetilfosfonatlann Am(III)'un yüksek
derişindi nitrik asit ortamından ekstrakte edilme yeteneğinin, şelatlama nedeniyle olmadığı ve
bunun bir (intramoJeküler) moleküler tamponlama etkisinden ileri geldiği açıklanmıştır. Bu
buluş göstermiştir ki, CP sınıfındaki daha etkin ekstraktantların dizaynı için molekülün
karbamoil kısmı üzerinde değil temelde fosforil oksijeni üzerinde durmak gerekir.
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Şekil 2. Temel TRUEX proses ayrıştırma şeması.
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