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ÖZET

Nükleer yakıtların ışınlanma verimini değerlendirmek için, yakıtın: ne kadar fisyona ve
transmutasyona uğradığının ölçülmesi gereklidir. Birim uranyum kütlesi başına açığa çıkan - -
enerjinin (yanma oranının) bilinmesi yakıt verimliliği hesabını yapabilmek için gereklidir ve •
ışınlanma sırasında fisyona uğrayan ağır metallerin yüzdesinin ölçülmesiyle tayin edilebilir.
Tercih edilen yöntem fisyon ürünü bir ağır element (genelde 14SNd) seçilerek fisyon izleyicisi
olarak bu metalin yüzdesini tayin etmektir. Ancak termal reaktör yakıtlarında başlangıçtaki
ağır metal yalnız uranyum olduğundan,. ̂ 'U tüketilmesini ölçmek de yeterli hassasiyette
sonuçlar verir. ^ U tüketilmesini ölçmek için ışınlanmış ve ışınlanmamış yakıtta izotopik
uranyum tayinleri yapmak gerekir. Bu tayinler için uygulanan yöntem, uranyum yakıt
ortammdaa ayrıldıktan sonra.termal iyonizasyonlu, kütle speteemetEesi-ile^zotopifctasjiirf^
yapmaktır Ayırma yöntemleri arasmda solvent ekstraksiyonu, iyon. değişimi ve. anyon değişimi:
kromatografisi sayılabilir. Diğer bir yanma oranı tayin metodu Yüksek Performanslı Likit
Kromatografi (HPLC) kullanarak lantan tayin etmektir. Bu metodun prensibi 139La izotopunun
fisyon sonucu oluşan tek kalıcı ve uzun ömürlü La izotopu olmasına dayanır. Tek izotop
olduğundan lantan. miktarı kimyasal olarak tayin edilebilir.

ABSTRACT

Measurements of the extent of fission are important to determine the irradiation
performance of a nuclear fuel. The energy released per unit mass of uranium (burnup) can be
determined from measurement of the percent of heavy atoms that have fissioned during
irradiation. The preferred method for this determination is choosing: a suitable fission monitor
(usually 148Nd) and its determination after separation from the fuel matrix. In thermal reactor
fuels where the only heavy element in the starting material is uranium, uranium depletion can
be used for burnup determination. ^ U depletion method requires measurement of uranium
isotopic ratios of both irradiated and unirradiated fuel. Isotopic ratios can be detemined by
thermal ionization mass spectrometer following separation of uranium from the fuel matrix:.
Separation procedures include solvent extraction, ion exchange and anion exchange
chromatography. Another fission monitor used is 139La determination by HPLC. Because La is
monoisotopic (139La) in the fuel, it can be determined by chemical analysis techniques.
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GİRİŞ

Nükleer yakıt çalışmalarında, yakıtın ışınlama performansının bilinmesi açısından yanma
oranı tayin edilmesi önemli bir parametredir. Yanma oranının bir tarifi de başlangıçta yakıtta
bulunan her 100 ağır atom (kütle numarası>225) başına oluşan fisyon sayısı olarak verilir [1].
Yanma oranı tayini ise ışınlanmış yakıtın çözülmesi, uygun bir fisyon monitörü seçilerek
matriksten ayrılması ve tayini ve/veya ana aktinidlerin tayini aşamalarından oluşur. En yaygın
olarak kullanılan analitik teknik, izotop seyreltmeli kütle spektrometresidir. Bu teknik hem
hassasiyeti hem de tek izotopları tayin edebilme özelliğinden dolayı tercih edilir.

Uygun fisyon monitörleri arasında fisyon sonucu oluşan nadir toprakların toplamının
tayini, 148Nd tayini, ^ U tüketilmesi ve, 139La tayini sayılabilir. 148Nd fisyon izleyicisi U ve
(U,Pu) yakıtlar için yaygın olarak kullanılır, çünkü ^ 'U ve " ^ u verimleri hemen hemen eşittir.
Ancak toryumlu yakıtlar için bu özellik geçerli değildir. Toryum-uranyum dioksit karışık
yakıtlarında fisil maddeler, ışınlanmamış yakıta katılan a 5 U veya ^'Pu ve ışınlanma sonrası
oluşan 2 3 U dur. a 3 U için l4SNd verimi ^ U veriminden %34 daha düşüktür [2]. Bu yakıtlar
için uranyum, toryum ve neodimin ayrılmasından sonra i45+146Nd toplamının, uranyumun ve
toryumun kütle spektrometresi ile izotopik tayini uygulanır.

Termal reaktör yakıtlarında başlangıçtaki tek ağır metal uranyum olduğunda fisyon
izleyicisi olarak ^ U tüketilmesi kullanılabilir. Bu yöntem hem ışınlanmamış hem de ışınlanmış
yakıttaki uranyum izotop oranlannın ölçülmesine dayanır [3]. Hassasiyeti kabul edilebilir
sınırlarda olan bu metod 148Nd metoduna göre çok daha hızlıdır.

Diğer bir fisyon monitörü 139La dur. Bu metodun prensibi 139La izotopunun fisyon
sonucu oiuşan tek kalıcı ve uzun ömürlü La izotopu olmasına dayanır. Tek izotop olduğundan
lantan miktarı kimyasal olarak tayin edilebilir. Fisyon monitörü olarak lantan stabil oluşu ve
yakıt içinde göç etmeyişi, bir düşük kütledeki fisyon ürününün (13SBa'un ) düşük termal nötron
tesir kesitli oluşu, fisyon veriminin nötron enerjisi ile fazla değişmemesi açısından uygundur.
Kütle spektrometresi ile lantan tayini, hem 138Ba girişmlerinden hem de ilave edilebilecek tek
lantan izotopu olan l38La ran yüksek zenginlikte bulunamamasından yaygın olarak kullanılmaz.
Analitik yöntem olarak Yüksek Performanslı Likit Kromatografi (HPLC) kullanarak lantan
tayin edilebilir. Bu yöntemde zıt fazlı kolonlar üzerine dinamik olarak kaplanmış iyon
değiştiriciler kullanılır ve hem ayırma hem de analiz aynı işlemle sağlanmış olur. 2 3 3U ve ^ U
verimleri yaklaşık olarak eşit olduğundan toryumlu yakıtlara da uygulanabilmesi ve ekonomik
olması bu metodun özellikleridir [1,2]. Işınlanmış yakıtlar fasa ömürlü fisyon ürünlerinin
bozunmalan için en az 6 ay soğutularak sıcak hücrede bir bölümü kesilp tartılır. Zarfi ile
birlikte tartılan yakıt (-20-25 g) emsine göre belli molaritede HN0 3 veya 0.05M HF ilave
edilmiş HN0 3 ile 12-16 saat süreyle çözülür. HN0 3 çözücüsü kullanıldığında zarf malzemesi
zirkonyum çözünmeyeceğinden çözünme işlemi bittikten sonra kalan zirkonyum tartılarak
yakıtın net ağırlığı bulunur. Çözülen yakıt tayinin yapılacağı aletin sınırlarına uygun bir
konsantrasyona seyreltilir.

Fisyon monitörü olarak ^'U, 148Nd veya 139La seçilip tayinler izotop seyreltmeli kütle
spektrometresi ile yapılacaksa tayin edilecek izotopun mutlaka yakıt ortamından ayrılması
gerekir. Ayırma yönteminin çeşitli araştırma ve güç_reaktörü yakıtlarına uygulanabilir olması,
sıcak hücrelerde rahat kullanılabilmesi, ug seviyesindeki uranyumu diğer elementlerden iyi
ayırabilmesi ve kütle spektrometresi flamanına ayrılmış uranyum numunesi yüklenirken tekrar
eldivenli kutuya ihtiyaç olmaması şartlan aranmaktadır. Çeşitli ayırma yöntemleri arasında
solvent ekstraksiyonu, iyon değişimi, bu iki yöntemin birleştirilmesi, likit likit kromatografi ve
iyon değişimi kromatografisi sayılabilir.

Seyreltilmiş yakıtın ayırma işlemleri bittikten sonra analiz edilecek kısmı sıcak hücrenin
dışına alınabilir [3,4]. Bu çalışmada ^ U tüketilmesi ve uranyum izotop oranlarının kütle
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spektrometresi ile tayini ve 139La'un HPLC tayini ile yanma oranı hesaplanması anlatılacaktır.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada iki farklı yöntem kullanılarak yanma oranı tayin edilmiştir. Bunlardan
birincisi kütle spektrometresi, ikincisi de HPLC yöntenJdir.

Kütle spektrometresi ile yapılan ölçümlerde 38 cm yarıçapında 90 sektörlü 16 aşamalı
elektron çoğaltıcı dedektörlü Nuclide Corp S.O. 2.2 kütle spektrometresi kullanılmıştır.
Flamanlar Cathoden üçlü flaman sistemi yan flamanlar tungsten veya tantal orta flaman renyum
olan kullanılır. Orta flaman bölgesel saflaşştınlmış renyumla (Rhenium Alloys) değiştirilmiştir.
Kullanılan HN0 3 çift distile, bütün diğer kimyasallar reaktif saflığındadır. Deneylerde deiyonize
su kullanılmıştır. İyon değiştirici membran kağıtları Acropor kuvvetli anyon değiştirici
membrandır. Membran kağıtlar 1 mm'lik diskler halinde kesilip dengeye gelmesi için analiz
öncesi 1 saat 2.5N HNO3'te bekletilir. Ayrılıp hazırlanmış yakıt numuneleri ve NBS
standartlarından alman -50 ng/ul lik kısımlar düşük sıcaklıkta (37°C) azot atmosferi altında
kuruluğa kadar buharlaştırılır. Kalıntı 7.5N HNO3 ile 1 mi tamamlanır ve önceden asitle
dengeye getirilmiş membran diskleri ilave edilerek 1 saat bekletilir. Diskler ucu ince çekilmiş
cam çubuk yardımıyla üçlü flamanlann orta Elamanına yüklenir. Düşük elektrik akımı (1-2 A)
geçirilerek yavaşça kurutulup, 2-4 A akım ~2 saniye geçirilip kül edilir. Üçlü flaman kütle
spektrometresine yüklenerek orta flamandan 4.5 A akım geçirilip gaz giderilerek, bu işleme
basınç < 8x10"4 Pa düşene kadar devam edilir. Orta flamanın akımı yavaş yavaş arttırılarak
uranyum bölgesi taranır. Uranyum pikleri bulunduktan sonra orta flaman akımı yükseltilerek
sıcaklığı !700°C'ye getirilip optik pirometre ile ölçülmüştür. Manyetik alan seçilerek iyon
demeti orta flamana odaklanır. Odaklama için U ana izotopu seçilip, verdiği pikin her iki
yanındaki yan yükseldik bulunarak pik tepe noktasına ayarlanır. Bu bölge ABBA düzeninde -
30 defa taranır.

Cihazın kalibrasyonu seçilen uranyum izotop oranlan için NBS (National Bureau of
Standards) % 0.5-93 arahğındaki izotop standartları kullanarak yapılmıştır. Bu izotoplar 2 3 5U,
2 3 8U, ve cihazın sıfir seviyesinin tespitidir. Sıfır seviyesi tespiti yeni üçlü flamanın, orta renyum
flamanında uranyum izotop oram ölçülerek bulunur. İzotop oranı sonuçlan aynca kütle
diskriminasyonu yönünden kontrol edilir. Bu kontrollerde hem ana iki izotop oranı 1:1
olduğundan hemde 3 kütle birimi aralıklı olduğu için NBS500 standardı kullanılmıştır. Cihaz
belli aralıklarla kalibre edilir. İzotop oranı hesaplan ve buna bağlı olarak yanma oranı aşağıdaki
formüllerden hesaplanır.

(2)

Burada Aj a s U atom oranı, A8

 2 3 8U atom oranı ve R4;8 ^ U / ^ U , R*, ^ U / ^ U , R^ 236U/238U,
R8,g " 'U/ 2 3 8 ! ! izotopları oranlandır. Bu formülde B 5 U için atom oranı hesaplanırken R8/S=l
alınmıştır çünkü doğal uranyumda en bol bulunan izotop 2 3 8U dir. Yüksek zenginlikte
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uranyumla çalışılırken R ^ l alınıp diğer oranlar R^, Rj^, R,^, R^ olarak değiştirilir. A
değerleri 100 ile çarpılarak % atom değerleri bulunur ve N ile gösterilir. Yanma oranının
hesaplanması için formül (3) kullanılır.

F,=- 8 5 g — — (3)
5 d + «)

Bu formülde N°g ışınlanmamış yakıttaki a *U atom yüzdesi, R°5/8 ve Rs/8 ışınlanmamış ve
ışınlanmış yakıttaki ^ U ' u n ^ U ' a izotop oranlandır. <x5 ̂ U ' u n (n,y) yakalama/fisyon tesir
kesitleri efektif oranıdır (3-5],

HPLC İLE YANMA ORANI TAYİNİ

HPLC ile yanma oranı tayininde yakıttan çözme işlemleri aynıdır. HPLC kendisi bir
ayırma tekniği olduğundan aynca tayini yapılacak elementin yakıt ortamından ayrılmasına
gerek yoktur. Ancak kullanılan çözeltiler ve seyreltmeler farklı olduğundan numunenin ve
standartların uygun olarak hazırlanması gerekir. Çözme ve çözelti hazırlamada çift distile
asitler ve deionize ve bidistile su kullanılmıştır. Bütün HPLC çözeltileri 0.45-um filtrelerden
süzülür. Kullanılan a-hidroksi izobütirik asit (HIBA), sodyum n-oktansülfonat (C8SO3") ve
2,7-bis(o-arsenophenylazo)-l,8-dihidroksinaftalen (ArsenazoIII) reaktiflerinden stok
çözeltiler hazırlanarak HEBA ve Arsenazo III kuvvetli katyon değiştirici reçinenin FT
formundan, C8SO3~ ise reçinenin NH4

+ formundan geçirilerek saflaştınlır. Kolon sonrası reaktifi
olarak kullanılan Arsenazo III çözeltisi konsantrasyonu 1.5x10"* mol/L olacak şekilde 0.1
mol/L HNO3 ve 0.01 mol/L üre ile hazırlanmıştır. Bu çözelti, düşük ölü hacimli bir kanştmcı
ara parça yardımıyla 0.5 mL/dak. akış hızında eluanta katılır.

Doğrudan HPLC ölçme yöntemi için yakıt çözeltileri simüle edilerek standartlar
hazırlanmıştır. Uranyum standardı NBS doğal uranyumdan La standardı yakılarak tekrar
saflaştmlmış ve diğer yöntemlerle analizi doğrulanmış "Spec Pure" lantan oksitten hazırlanır.
Sıcak hücreye bağlı bir eldivenli kutuda bulunan HPLC sisteminde analiz edilmiştir. Deneyde
Spectra Physics pompa (model 8700), 100 uL lik numune halkası olan Reodyne numune
vanası (Model 7125), her ikiside 5 um Supelcosil LC-18 zıt fazla doldurulmuş 2 cm koruyucu
kolon ve 15 cm analitik kolonlar (4.6mm iç çaplı), sabit dalgaboylu (658nm) dedektör Waters
Associates (Model 441) ve Spectra Physics entegratörden (SP4100) oluşan HPLC sistemi
kullanılmıştır. Kolon çıkışı Arsenazo III reaktifi, ISCO M3 14 şırınga pompa ile ilave edilmiştir.
HPLC sistemi iki sıcak hücreye bağlı bir eldivenli kutuya yerleştirilmiştir. Çözülmüş yakıt
numunesinden alman yaklaşık 1 gramlık numune ucu ince çekilmiş polietilen ampul içinde
tartılır. Bu numune La konsantrasyonu ~3xl 0"5 mol/L olacak şekilde HPLC hareketli faz
çözeltisi ile seyreltilir. Seyrelmiş numuneden ~ 1.5 mi kapaklı plastik şişeye alınarak eldivenli
kutuya geçirilir. 100 uL lik numune halkası, önce 500 \ıL su ile yıkanıp sonra 300 fjL numune
doldurulur ve vana açılarak numune kolona verilir. Elüe eden çözelti 1x10'2 mol/L amonyum
n-oktansülfonat ve 0.3 mol/L HEBA çözeltileri kanşımının pH'ı NH4OH ile 3.8 e ayarlanarak
hazırlanıp ve 2 ml/dak hızında kolona verilir. La iyonlan kolon çıkışında Arsenazo III ilavesiyle
658 nm de tayin edilir. Kalibrasyonda konsantrasyon aralığında hazırlanan lantan
standartlannm pik alanlan hesabı kullanılır. Kullanılan eihazlann şematik düzeni Şekil 1 de
verilmiştir.

HPLC ile yanma oranının hesaplanması fisyon monitörünün yakıttaki tayin edilen
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konsantrasyonuna bağlıdır. Ağırlık tayinine dayalı bu yöntemde yakıt numunesinin ağırlığı
başlangıçta yakıttaki ağır elementlerin bir ölçüsü olarak kullanılır [1,2]. Yanma oranını
hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır.

Bu formülde F fisyon atom yüzdesi (yanma oranı), (FM) fîsyon monitörünün mol/kg olarak
tayin edilen konsantrayonu, M yakıtın ışınlanmadan önceki etkin molekül ağırlığı ve Y^, fisyon
monitörünün etkin verimidir.

SONUÇ

HPLC ile yanma oranı tayini, diğer yöntemlere göre yaklaşık 10 kat daha hızlıdır. Metodun
avantajları arasında daha ucuz olması, çalışanların daha az radyasyona maruz kalması, kendi bir
ayırma yöntemi olduğundan bakılacak elementin yakıt ortamından ayrılmasına gerek kalmaması
ve çeşitli yakıtlara uygulanabilmesi sayılabilir. Metod <% 1 hassasiyette ışınlanmış UO2 yakıtta
fisyon monitörü 139La'nın tayininde kullanılabilir. Kütle spektrometresi ile elde edilen
sonuçlarla kıyaslandığında HPLC yönteminde %2 sapma görülmektedir. Bu hatanın fisyon
verimlerindeki belirsizlikten kaynaklandığı sanılmaktadır.
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