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ÖZET

Çalışmada sol-jel geçişi kullanılarak, homojen, kolay sinterlenebilir ve yüksek yoğunlukta ThCb
ve toryum bazlı (Th,U)O? peletlerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Jelleşmeye uygun dayanıklı
ThC>2-UO3 kanşık solleri elde etme amacıyla, öncelikle değişik U mol oranlarında % (0, 5, 10,
20, 30, 35 ve 40) toryum ve uranyumun karışık nitrat çözeltileri hazırlanmıştır. Proseslerde
kullanılan kaynak soller, toryum ve uranyumun ısıtılmış nitratlı çözeltilerinden başlıyarak, bu
çözeltilere herbir uranyum mol oranı için değişik pH set ve nötralizasyon modunda amonyak
çözeltisi ilavesi ile pH kontrolü altında kısmen nötralize edilmesi ile hazırlanmıştır. Kaynak
sollerden hareketle, damlacık oluşum ortamı olarak hekzon- %10 CCI4 karışımı, jelleştirici
olarak ise amonyak seçilerek, çatlama olmaksızın jelleşmeye uygun mikrokürecikler elde
edilmiştir. Elde edilen jel mikrokürecikler, yıkama, yaşlandırma sonrası İPA (İzopropil alkol )
ile muamele edilerek, 85°C'de etüvde kurutulmuş ve hava atmosferinde 300°C'de ısıl işleme
tabi tutulmuştur. Mikroküreciklerin boyutları, küreselliği, yığılma ve daldırma yoğunlukları ve
yüzey alanları saptanmıştır. Peletleme öncesi mikrokürecikler 30°C'de %85 rölatif nem içeren
bir ortamda nem oranı >%18 olacak şekilde nemlendirilmiş, daha sonra peietlenmiştir.
Peletlerin geometrik yoğunlukları ölçülmüş ve daha sonra peletler %75 Ar-%25 Hb
atmosferinde 1090+10 °C'de 150 dakika süresince sinterlenmiştir.

ABSTRACT

The aim of the present study is to prepare homogeneous, sinterable and high density TI1O2 and
thorium based (Th,U)C>2 pellets by using sol-gel transition. For the purpose to obtain of stable
ThO2-UC>3 mixed sols suitable for gelling into crackfree microspheres, first the nitrate
solutions of thorium and uranium at the different mol ratios of uranium (0, 5, 10, 20, 30, 35
and 40 percent) were prepared. The sources sols used for the processes have been prepared by
an ammonia addition method where starting nitrate solutions of thorium and uranium are
heated and partially neutralized by aqueous ammonia under pH control at the different pH set
and neutralization mode for each uranium mol ratio. Crackfree microspheres suitable for
gelation were obtained by using hexone-10 % CCI4 mixture as drop formation medium and
ammonia as a gelling agent. Following the washing and the aging, the formed gel microspheres
were treated with IPA (isopropyl alcohol), dried at 85 °C and then heat-treated in air
atmosphere at 300 °C. The dimensions, sphericity, bulk and apparent densities and specific
surface area of microspheres were determined. Before the compaction the microspheres were
exposed to air in a medium controlled at 30 °C and 85 % relative humidity and humidified to a
moisture ratio > 18% and then pelletized. The geometric densities of pellets were measured and
then the pellets were sintered in 75% Ar-25% H2 atmosphere at 1090110 °C during 150
minutes.
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GİRİŞ

Bileşik oksitin bileşenleri UOo ve ThCb her oranda birbirleri içinde çözünerek (U,Th)O2 katı
çözeltilerini oluşturmaktadırlar [1], Yüksek yoğunlukta ve homojenitede bileşik oksit
fabrikasyonu deneyimleri genellikle konvansiyonel yoldan tozların karıştırılması, peletlenmesi
ve sinterlenmesi aşamalarında yoğunlaşmıştır. (U,Th)O2 peletlerinin yapımı için önce UOo ve
ThCb tozlarını hazırlamak gerekir. UO2 tozlan genellikle ADU (Amonyum Diüranat) veya
AUC (Amonyum Uranil Karbonat)'nin indirgen atmosferde kavrulması ile, ThCb tozlan ise
toryum hidroksit, okzalat, karbonat, nitrat ve sülfat gibi anyonu sıcaklıkla ayrışabilen toryum
tuzlarının kavrulması ile elde edilir [2, 3, 4, 5]. Ancak tek tek oksitlerden katı çözelti oluşumu
etkin bir öğütme ve yüksek sıcaklıkta reaksiyon ile mümkündür. Birçok araştırıcı Th-U
yakıtlarının geliştirilmesinde ana anahtarın homojen bir karışım elde edilmesi oiduğu
görüşündedir [6]. Son yıllarda, ince partikül dıspers sistemlerinde sol-jel geçişini kullanarak
yüksek performans ve güvenilirlikte seramik üretimini amaçlayan sol-jel yöntemi ile seramik
üretimi üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Seramik üretiminde, solün sıvı gibi akışı ve
sonra katılaştırılması sağlanarak sahip olduğu yüksek homojeniteyi kaybetmeksizin jelleşmesi
sağlanır. Seramik bu jelden sinterleme yolu ile üretilir.

Seramik nükleer yakıt yapımında sol-jel geçişinin kullanılması, yüksek homojenite ve
yoğunluğa sahip yakıtların üretiminde diğer yöntemlere kıyasla önemli avantajlar sağlamaktadır.
Sol-jel proseslerinin ortak yönü, uranyum, plütonyum ve toryum gibi ağır metaller içeren
çözeltilerin damlacık halinde dağıtılması ve kimyasal çöktürme yolu ile katılaştınimasıdır. Jel
partikülieri sıcaklık etkisi ile seramik küreciklere dönüştürülmektedir. Genellikle damlacıkların
katılaştırılması veya jelleştirilmesi, ağır metallerin nitrat çözeltilerinin amonyak ile çöktürülmesi
reaksiyonuna dayanır [7]. Sol-jel yöntemi ile elde edilen mikrokürecikler reaktör yakıtı olarak
direkt olarak kullanılabildiği gibi, elde edilen küreciklerin sıkıştırılmış pelet şeklinde basılması
ile de kullanılabilir. U-233'ün refabrikasyonu gözönünde tutulduğunda, U-233'ün işlenmesi, U-
232 ve gama aktif ürünlerinin kontaminasyonundan dolayı ancak sıcak hücrelerde
gerçekleştirilebilir. Bu koşullar altında çekirdek refabrikasyonu uzaktan kumanda ile
gerçekleştirilmelidir. Bu durumda kolay kimyasal koşullar, radyolize karşı kararlı kimyasallar,
enaz proses adımı ve enaz artık madde gereklidir. Geri çevrimden (Th,U)O9 yakıtı üretiminde
önerilen konvansiyonel toz sıkıştırma, peletleme, sinterleme yönteminin oldukça tozlu işlemler
içermesi ve karmaşık ekipman gerektirmesi, alternatif bir yöntem olarak Sol-Jel Mikrokürecik
Peletleme (Sol-Gel Microsphere Pelletization = SGMP) yönteminin geliştirilmesini
gerektirmiştir [8,9].

Çalışmada sol-jel geçişi kullanılarak, kolay siperlenebilir, yüksek homojenıte ve yoğunlukta
ThCb ve (Th,U)O2 yakıtlarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Uranyumu (IV) değerliğine
indirmeksizin ve hiçbir kompleks yapıcı madde kullanmaksızın, sadece toryumun jelleşme
özelliğinden yararlanarak, jelleşmeye uygun dayanıklı soller elde etme amacıyla, öncelikle
U/(Th+U) mol yüzdesi, 0, 5, 10, 20, 30, 35 ve 40 olacak şekilde toryum ve uranyumun nitrat
çözeltileri hazırlanmıştır. Bu çözeltilere ısı ve pH kontrolü altında amonyak çözeltisi ilave
edilerek, herbir oran için değişik pH set ve nötralızasyon modlan uygulanmıştır. Böylece
hazırlanan sollerden hareketle çatlama olmaksızın jelleşmeye uygun mikrokürecikler elde
edilmesinde, damlacık oluşumu ve ön sertleşme ortamı incelenmiş, ön sertleşmede yeterliliğin
sağlanması ve küreselliğin iyileştirilmesinde değişik solventlerin etkileri araştırılmıştır. Elde
edilen jel mikroküreciklerı yıkama, yaşlandırma sonrası IPA(izopropil alkol) ile muamele
edilerek, küreciklerin içerdiği su ile alkolün yer değiştirmesi sağlanmıştır. Mikrokürecikler
paslanmaz çelik tel üzerinde tek tabaka halinde yayılarak, etüvde 85 °C'd'e kurutulmuş, finnda
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300 °C'de hava atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuştur. Mikroküreciklerin boyutları,
küreselliği, yığılma ve daldırma yoğunlukları ve yüzey alanları saptanmış, TGA analizi ile nem
miktarı ve ağırlık kaybı belirlenmiştir. Mikrokürecikler presleme öncesi 30 °C'de % 85 rölatif
nem içeren bir ortamda, nem oranı > % 18 olacak şekilde nemlendirilmiş ve peletlenmiştir.
Peletlerin geometrik yoğunlukları ölçülmüş ve daha sonra peletler, %75 Ar-%25 H2
atmosferinde, 1090 ±10 °C de 150 dakika süresince sinterlenmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Başlangıç Materyalleri

Çalışmada başlangıç maddesi olarak kullanılan ticari toryum nitrat ve ADU, Çekmece Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümünden sağlanmıştır. Manisa-
Köprübaşı Pilot Tesisinde üretilen san pastanın ÇNAEM Nükleer Yakıt Pilot Tesisinde
saflaştırılması ile elde edilen ADU bu çalışmada nitrik asit ile çözülerek ve buharlaştırma yolu
ile ardarda kristalize edilerek uranil nitrat elde edilmiş ve başlangıç maddesi olarak
kullanılmıştır. Ticari toryum nitratın toryum içeriği titrimetrik EDTA yöntemi ile saptanmıştır.
ADU ve elde edilen uranil nitratın uranyum içeriği, 686 Titroprosesör ve 665 Dozimat
ünitelerinden oluşan Metrohm marka otomatik titratör kullanılarak potansiyometrik titrasyon
yöntemi ile saptanmıştır.

Uygulanan Genel Proses

Çalışmada sol-jel yöntemi ile nükleer yakıt yapımına esas TI1O2 ve (Th,U)C>2 mikrokürecikleri
yapımında, öncelikle U/(Th+U) mol yüzdesi % (0, 5, 10, 20, 30, 35 ve 40) olacak şekilde nitrat
çözeltileri hazırlanmıştır. ThC>2 ve (Th,U)Û2 peletleri, nitrat çözeltilerinden başlayıp, Şekil 1.
'deki proses akım şemasında görülen aşamalardan geçirilerek elde edilmiştir.

Sol hazırlama

Sol hazırlama düzeneği yağ banyosu, termostatlı ısıtıcı, sol üretim kabı, soğutucu, pH ölçüm
bölümü, sirkülasyon pompası, titroprosesör ve dozimattan oluşmuştur. Sol üretim kabı yağ
banyosu içerisinde 100 °C 'ye ısıtılmış ve solün bir kısmı pompa yardımı ile üretim kabı ve pH
ölçüm kabı arasında soğutucudan geçirilip sirküle ettirilerek, pH ölçümleri 32 °C'de
gerçekleştirilmiştir. pH ölçümü ve set değerleri titroprosesör tarafından kontrol edilmiş ve
amonyak ilavesi dozimat sistemi ile yapılmıştır. pH önceden set edilen değerin üzerine
çıktığında amonyak ilavesi durdurulmuş ve pH 'in set edilen değerin altına düşmesi ile amonyak
ilavesine devam edilmiştir. U/(Th+U) mol yüzdesi %(0, 5, 10, 20, 30, 35 ve 40) olarak
ayarlanan nitrat çözeltilerinin solleri bu sistemde amonyak ilavesi ile, değişik nötralizasyon
modlarında ve pH setlerinde hazırlanmıştır. (Th+U) başlangıç konsantrasyonları, %85
nötralizasyon sonrası 1.0 mol/L düzeyinde olacak şekilde, 1.6 mol/L olarak tasarlanmıştır. Bu
tasarıma uygun olarak, herbir U/(Th+U) mol yüzdesi için kullanılacak amonyak
konsantrasyonları (8.89-4.44x) mol/L eşitliğinden yararlanılarak hesaplanmıştır (x=U/(Th+U)
mol oranı).

Damlacık oluşumu vejelleşme

İstenilen çapta ve uniform mikrokürecikler elde etmede damlacık oluşturma sistemi önemlidir.
Damlacık oluşumu için 0.6 mm çapında paslanmaz çelik bir nozzle kullanılmıştır. Nozzle ucu
içinden sol dışından hava geçişine olanak tanıyan bir adaptör içerisine yerleştirilmiştir. Damlacık
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oluşturmada sol peristaltik bir pompa yardımı ile çeşitli akış hızlarında damlatma ucuna
verilmiştir. Oluşan damlacıklar jelleşme öncesi ön sertleşmeye uğratılmalıdır. Ön sertleşmenin
sağlanmasında, damlacık oluşum ortamı olarak; içinde amonyağın ön sertleşmeye yeterli
düzeyde çözündüğü, yüzey gerilimi yüksek ve sol ile arasındaki yoğunluk farkı az olan uygun
bir organik solvent seçimi önemlidir. Damlacık oluşum ortamı olarak 3 farklı ortam
incelenmiştir:
-izoamil alkol/toluen'in % 10, 20, 30, 40'lık karışımları,
-hekzon (metil izobütil keton),
-hekzon-%10 CCI4 karışımı.

Çalışmada, damlacık oluşum ortamı olarak hekzon-%10 CCI4 karışımı, jelleşme ortamı olarak
ise 8M amonyak çözeltisi kullanılmıştır.Yapılan incelemelerin sonucunda damlacık oluşumu ve
jelleşmeye uygun boyutlarda bir sistem tasarlanmış ve imal ettirilmiştir. Cam kolon ~ 1 litre
kapasiteli (h=60 cm, d=5cm) olup, bir vana ile (<f)=0.5 cm) toplama kabına (V=250 mL)
bağlantılıdır. Kolonun üst kısmına damlacık oluşturma sistemi monte edilmiştir. Hazırlanan
soller peristaltik bir pompa yardımı ile damlacık oluşturma sistemine verilmiştir. U/(Th+U) mol
yüzdesi % (0, 5, 10, 20, 30, 35 ve 40) olarak hazırlanan soller söz konusu sistem koşullarında
jel mikroküreciklerine dönüştürülmüştür.

Yaşlandırma, yıkama ve kurutma

Çöktürme sonrası jel mikrokürecikleri toplama kabına alınmış ve 1 gece boyunca 8M amonyak
çözeltisi içerisinde yaşlandırmaya bırakılmıştır. Jel mikrokürecikleri çöktürme reaksiyonundan
dolayı NH4NO3 içerirler. Bu nedenle mikrokürecikler yıkama işlemine tabi tutulmuştur.
Yıkama işleminde mikrokürecikler, h=80cm, d=2cm boyutlarında bir cam kolon içerisine
yerleştirilmiştir. Seyreltik amonyak çözeltisi alttan pulslu bir pompa yardımı ile verilerek yatağın
akışkanlaştınlması sağlanmıştır. Yıkama çözeltisi olarak mikroküreciklerin hacminin 15 katı
seyreltik amonyak çözeltisi ( %1'lik) kullanılmıştır. Kurutma öncesi ıslak mikrokürecikler
izopropil alkol (IPA) ile muamele edilerek, küreciklerin bünyesindeki suyun IPA ile yer
değiştirmesi sağlanmıştır. Daha sonra jel mikrokürecikleri, etüvde 80 meş'lik paslanmaz çelik
teller üzerinde, 85°C'de kurutularak izopropil alkolün uçması sağlanmıştır.

Isıl işlem ve nemlendirme

Isıl işlemin sıkıştırma ve sinterlemeye etkilerini incelemek amacıyla, kurutulan TI1O2
mikrokürecikleri hava atmosferinde, değişik sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutularak peletlenmiş
ve HO0°C'de 3 saat süresince, finnda hava atmosferinde sinterlenmiştir. Ham pelet ve sinter
yoğunlukları ölçülmüştür. Nemlendirmenin sıkıştırma ve sinterlemeye etkisini incelemek için
ise, 300°C'de ısıl işlem görmüş TI1O2 mikrokürecikleri nem odasında değişik oranlarda
nemlendirilerek, peletlenmiş ve 1100°C'de 3 saat süresince, finnda hava atmosferinde
sinterlenmiştir. Ham pelet ve sinter yoğunlukları ölçülmüştür.

Peletleme ve sinterleme

Isıl işlem görmüş ve nemlendirilmiş mikrokürecikler, ÇNAEM Nükleer Yakıt Teknolojisi
Bölümünde bulunan Hidromode Marka, yerli yapım (Hidrolik Mak.San.A.Ş.) çift yönlü
sıkıştırmalı pres kullanılarak pelet haline getirilmiştir. Peletlerin basılmasında 6 mm ve 10
mm'lik kalıplar kullanılmıştır. Peletlerin geometrik yoğunlukları hesaplanmıştır. Peletler %75
Ar-%25 H2 atmosferinde 1090±10 °C'de 150 dakika süresince sinterlenmiştir. Sinterlenmiş
peletlerin yoğunlukları ve poroziteleri m-ksilen daldırma yöntemi kullanılarak saptanmıştır.

136



BULGULAR VE TARTIŞMA

Başlangıç Materyalleri

Çalışmamızda başlangıç maddeleri olarak kullandığımız ticari toryum nitratın titrimetrik EDTA
yöntemi ile belirlediğimiz Th içeriği % 40.1+ 0.1, ADU 'nun potansiyometrik titrasyon yöntemi
ile belirlediğimiz U içeriği ise % 77.2+ 0.01 'dir.

Sol hazırlama ve Jelleşme

ThCb ve ThO2-UÛ3 sollerinin üretim koşullan ve jelleşme davranışları Çizelge 1. 'de
verilmiştir.

Elde edilen jel mikrokürecikleri yıkama, yaşlandırma ve kurutma sonrası 300°C 'de ısıl işleme
tabi tutulmuştur. Nemlendirmenin sıkıştırma ve sinterlemeye etkisinin incelenmesi sonucu
kürecikler ısıl işlem sonrası >%18 nemlendirilerek peletlenmiştir. Peletier %75 Ar-%25 H2
atmosferinde 1090+10 °C'de 150 dakika süresince sinterlenmiştir. Çizelge 2. 'de herbir
U/(Th+U) mol oram için hazırlanmış peletlerden en yüksek sinter yoğunluklarına sahip peletler
temel alınarak, ham pelet ve kaynak mikrokürecik yoğunlukları, sıkıştırılabilirlikleri ve yüzey
alan değerleri verilmiştir. Görüldüğü gibi sinter yoğunlukları U/(Th+U) mol oranına bağlı
olmayıp, ham pelet yoğunluğuna, bu da kaynak mikroküreciklerin yığılma yoğunluklarına
bağlıdır. En yüksek sinter yoğunluğu, en yüksek yığılma yoğunluğuna sahip kaynak
mikroküreciklerden, en düşük sinter yoğunluğu ise en düşük yığılma yoğunluğuna sahip kaynak
mikroküreciklerden elde edilmiştir. Kaynak mikroküreciklerin yüzey alan değerleri
incelendiğinde çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu da küreciklerin çok poröz, kırılgan ve
gevrek bir yapıda olması ile uyumludur. Daha önce yapılan bir çalışmada [10] dış jelleşme yolu
ile elde edilen UO3 ve ThC>2-%25 UO3 mikroküreciklerinin yapısının da elde ettiğimiz
küreciklere benzer olduğu, değişen kalsinasyon koşullarının, kürecik boyutunun, presleme
parametrelerinin ve bağlayıcı ilavesinin, pelet integrasyonu üzerinde etkili olmadığı
saptanmıştır. Bu tür küreciklerde jel yapı içerisindeki suyun IPA ile yer değiştirmesi ve daha
sonra IPA'nm buharlaştırılarak uzaklaştırılması işlemi, mikroküreciklerin yapışmasını
engelleyerek, yumuşak ve geniş mikrokürecikler elde edilmesini sağlar. Bu yumuşaklık SGMP
prosesi için önemlidir ve peletleme işlemini kolaylaştırır. Bu işlemlerin yanısıra, göz önünde
tutulması gereken en önemli hususlardan birisi de, ısıl işlem sırasında ve sonrasında kaynak
mikroküreciklerin yeterince nemli bir atmosferde tutulması gereğidir. Kaynak
mikroküreciklerden sağlam peletler elde etmek ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir.

Elde edilen (Th,U)O2 bileşik oksitlerinin sinterleme sonrası katı çözelti oluşturup
oluşturmadığını belirlemek amacı ile %5, 10, 20, 35 oranlarında U içeren peletlerin XRD
spektrumlan DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Bölümündeki Perkin Elmer marka XRD
cihazında alınmıştır. Örneklere ilişkin d^y ve 20 değerleri TI1O2, UCb ve
(Thrj 75,Uo 25)C>2+x e il'Şkm ASTM değerleri ile karşılaştırmalı olarak Çizelge 3 'de
verilmiştir.

SONUÇLAR

Sol hazırlama koşullan incelendiğinde, değişik ön nötralizasyon ve pH set modlan uygulanarak
yapılan kısmi nötralizasyonlarda, daha yüksek kısmi nötralizasyon değerlerine ulaşıldığında, bu
sollerden elde edilen mikroküreciklerin çaplarındaki büzülmelerin daha iyi olduğu
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görülmektedir. Ancak uranyum içeriği arttıkça uranyumun koagülasyon özelliği ve çökme
eğiliminden dolayı kolloide dönüşmesi zorlaşmakta ve yüksek kısmi nötralizasyona
ulaşılamamaktadır. % 40 U içeren sollerde kısmi nötralizasyon en fazla % 69.2 'ye ulaşmasına
rağmen kabul edilemeyecek çökmeler görülmüş ve bu sollerden elde edilen mikroküreciklerin
jel davranışlarının da kötü oluşu nedeniyle pelet basılmamıştır.

Jelleşmeye uygun mıkrokürecikler büyük ölçüde kolloid fraksiyonunca yüksek ve kolloid
boyutunca büyük kaynak sollerden elde edilebilmektedir. Uranyum toryumdan daha zor
kolloide çevrilebilmekte ve kolloid formunda daha çok çökme eğilimi göstermektedir.
Uranyumun uygun boyutta kolloide çevrilmesi toryuma oranla daha zordur ve uranyumun
kolloid fraksiyonu artan uranyum içeriği ile azalırken, toryumunki hemen hemen hiç
değişmemektedir. Bir kademe pH set nötralizasyonu genellikle iki kademeli pH set
nötralizasyonuna göre daha yüksek kolloid fraksiyonu vermektedir. Bu nedenie % 30, % 35 ve
% 40 U içeren sollere bir kedeme nötralizasyon uygulanmıştır. Uranyum içeriği % 20 !den
büyük olan sollerin oluşumunda uranyumun koagülasyon özelliği önemli bir etkendir. Daha
yüksek ön nötralizasyon (Pn*) daha küçük boyutlu kolloıdler vermektedir. Daha küçük kolloid
boyutu ise daha fazla kolloid anlamına gelmekte ve pH set değerine geri dönüşler daha kısa
sürede olmaktadır. Yine kolloid fraksiyonunu arttırmak amacıyla, artan uranyum içeriğine bağlı
olarak ön nötralizasyon oranlan daha yüksek tutulmuştur.

Uygun olmayan soller kullanıldığında jelleşmede çatlamalar olmaktadır. Çatlamalar düşük
uranyum içeriklerinde mikro parçalara dağılma, yüksek uranyum içeriklerinde ise çukur veya
göbek şeklindedir. Düşük kolloid fraksiyonlarında büzülme daha fazladır. Henüz yeterince
nötralizasyona uğramadığı için ortamda kalan uranil nitrat, jelleşme ortamında katılaşma
sırasında, sollere nazaran daha fazla büzülmekte ve çatlamalara neden olmaktadır. Soldeki
uranyumun toryuma kıyasla daha kolay koagüle olma özelliği vardır. Jelleşme sırasında
katılaşan partiküller, artan uranyum içeriği ile daha güçlü bağlanır ve bu da büzülmeye önderlik
ederek, çatiamasız jelleşme olanağını arttırır. Daha küçük kolloid boyutlarında da çatlama
olmaksızın jelleşme olanağı sağlar.

Damlacıkların küresel yapılarını koruyarak jelieşmesi için ön sertleşmeye uğratılması
gerekmektedir. Ön sertleşmenin sağlanmasında damlacık oluşum ortamı olarak , içinde
amonyağın ön sertleşmeye yetecek düzeyde çözündüğü, yüzey gerilimi yüksek ve sol ile
arasındaki yoğunluk farkı az olan uygun bir organik solvent seçimi önemlidir. Hekzon ve
karbon tetraklorürün uygun bir oranda birlikte kullanımının, küresel yapıyı sağlamada yeterli
arayüzey gerilimini ve amonyak çözünürlüğünü sağlayacağı ayrıca sol ile damlacık oluşum
ortamı arasındaki yoğunluk farkını bir miktar azaltacağı düşünülmüştür. Hekzon-%10 CCI4
karışımının, sistemde herhangibir değişiklik yapılmaksızın yoğunluk farkını bir miktar azalttığı,
küresel ve çatiamasız jelleşme için yeterli arayüzey gerilimi ve amonyak çözünürlüğü sağladığı
saptanmıştır.

Jel mikrokürecikleri çöktürme reaksiyondan dolayı NH4NO3 içerirler. Partiküllerin içerisinde
çözünmüş bulunan bu tuz tamamen uzaklaştınlmadığı taktirde, yüksek sıcaklıkta kurutma
sırasında, ekzotermik dekompozisyona uğrayarak çatlamalara neden olmaktadır. Bu nedenle
mikrokürecikler kolonda akışkan yatak oluşturacak şekilde, mikroküreciklerin hacminin 15 katı
seyrettik amonyak çözeltisi (%1'lik) ile yıkama işlemine tabi tutulmuştur.

Kurutma işleminde, ortamın nemi önemlidir. Çok kuru bir ortamda .yapılan kurutmada,
küreciklerin dış yüzeyi daha çabuk kuruyarak su geçirmez bir tabaka oluşturmakta, dolayısı ile
içeride hapis olan su buharının çıkışının engellemesi sonucu oluşan basınç, küreciklerin
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çatlamasına sebep olmaktadır. Çatlamayı engellemek için, kurutma ortamının nem oranı kontrol
edilmeli ve kürecikler kurutmadan hemen sonra oda sıcaklığına maruz bırakılmamalıdır.
Soğutmanın kontrollü atmosferde yapılmaması, küreciklerin hidrofilik yapısı nedeni ile nemi
güçlü ve kontrolsüz şekilde absorblamalarma ve bu nedenle çatlamalarına yol açmaktadır.

Jel mikroküreciklerinin, jel yapısı içindeki suyun izopropil alkol (İPA) ile yer değiştirmesi ve
daha sonra alkolün buharlaştmlarak uzaklaştınlması yolu ile kurutulması yukarıdaki sorunları
ortadan kaldırmaktadır. Bu işlem aynca mikroküreciklerin yapışmasını engelliyerek, yumuşak
ve geniş mikrokürecikler elde edilmesini sağlamaktadır. SGMP yöntemi için bu yumuşaklık
gereklidir, peletleme işlemini kolaylaştırır. Kurutma öncesi ıslak mikrokürecikler izopropil alkol
(IPA) ile muamele edilerek, küreciklerin bünyesindeki suyun IPA ile yer değiştirmesi
sağlanmıştır. Daha sonra jel mikrokürecikleri, etüvde 80 meş'lik paslanmaz çelik teller üzerinde
85°C'de kurutularak, izopropil alkolün uçması sağlanmış ve sonuçta çatlama olmaksızın
yumuşak kürecikler elde edilmiştir.

Sinteriemede sağlam ve yüksek yoğunlukta peletler elde edilmesi için, kaynak mikrokürecikler
ısıl işleme tabi tutularak, ham pelet özelliklerinin sinterlemeye uygun hale getirilmesi gereklidir.
Yapılan denemeler sonucunda, 300°C'de uygulanan ısıl işlemin amaca uygun olduğu, daha
düşük sıcaklıklarda sıkıştınlabiürliğin iyi ancak ham pelet dolayısıyla sinter yoğunluğunun düşük
olduğu, daha yüksek sıcaklıklarda ise ham pelet yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen düşük
sıkıştînlabilirlik nedeniyie peletlerin sinterleme sırasında çatladığı gözlenmiştir.

300°C'de ısı! işlem görmüş mikroküreciklerin yapılan ve peletlenme davranışları alışılagelmiş
yöntemlere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Küreciklerin yüzeyi camsı, gevrek
yapıdadır ve küçük porlar içermektedir. Yüzey alanları 140-190 m2/g gibi yüksek
değerlerdedir. Kürecikler sıkıştırılınca dağılmakta ve bu küreciklerden elde edilen peletler
çatlama ve ufalanma eğilimi göstermektedirler. Ulaşılabilen en yüksek yoğunluklar %80TD
civarındadır. Kalsinasyon koşullan, kürecik boyutu, presleme parametreleri ve bağlayıcı
ilavesinin pelet integrasyonu üzerinde etkisi çok az olmaktadır. Peletlerin yoğunluk kazanması
genel olarak tek tek küreciklerin büzüşmesi ile olmaktadır. Sol hazırlama, jeiteşme ve kurutma
koşullan yoğunluklarda etkili olmaktadır. Yüksek yoğunlukta pelet eldesi küreciklerin
karakteristiklerine (kürecik boyutu, yığılma yoğunluğu, sıkıştmlabilme) bağlıdır. Bu
karakteristikler öncelikle sol-jel hazırlama ve kurutma koşullanna bağlı olup, peletleme
davranışlannı önemli ölçüde etkilemektedir.

Nemin mikrokürecikler arasında ve içinde yağlayıcı, bağlayıcı gibi davrandığı ve yoğunluğu
arttıncı etkisi olduğu saptanmıştır. Nemlendirmenin % 15 civannda yapılması uygundur. Daha
yüksek nem oraniannda sıkıştmlabilme ve ham pelet yoğunluğu, mikroküreciklerin su içeriğinin
direnci yüzünden bir miktar azalmaktadır.

Peletlerin sinter yoğunluklan ham pelet yoğunluklanna bağlı olarak artmaktadır. Ayni ilişki
peletlerin ham yoğunluklan ile mikroküreciklerin yığılma (bulk) yoğunluklan arasında da
görülmektedir. Değişik uranyum oraniannda hazırlanan mikroküreciklerin yığılma yoğunluklan
temelde final sol konsantrasyonu, damlacık yançapı ve ısıl işlem sonrası mikrokürecik çaplanna
bağlıdır. Isıl işlem sırasında mikroküreciklerin çaplanndaki farklı büzülmelerin, değişik
koşullarda elde edilen sollerin kolloid fraksiyonları ve kolloid boyutları ile ilgili olduğu
bilinmektedir.

Ar-%25 H2 atmosferinde 1100 °C 'de 150 dakika süresince yapılan sinteriemede ulaşılabilen en
yüksek yoğunluk % 81 TD ile Th-%0 U peletlerinde, en düşük yoğunluk İse % 68.2 ile

139



nemlendirilmeksizin basılan Th-%30 U peletlerinde görülmüştür. Sinterlemenin, porlann
istenilen düzeyde kapanması için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır» Sinterleme ile yoğunlaşma
sadece mikrokürecikler içinde olmakta, mikrokürecikler arasında ise olmamaktadır. Bu, yüksek
açık porozite olması ile de uyumludur. Bu durumda elde edilen sinter yoğunlukları da düşük
olmaktadır. Yüksek yoğunlukta peletler elde etmek için yeterli sinterleme koşullan olmamasına
rağmen, herbir U/(Th+U) oranında elde edilen bileşik oksitlerin tümünde kolaylıkla katı çözelti
oluşumu sağlanmıştır. Birçok araştırıcı, Th-U yakıtlarının geliştirilmesinde ana anahtarın
homojen bir karışım elde edilmesi olduğu görüşündedir. Çalışmamızda, oldukça tozlu işlemler
içeren ve karmaşık ekipman gerektiren konvansiyonel toz sıkıştırma, peletleme, sinterleme
yöntemine kıyasla, tozsuz çalışma, proseste akış kolaylığı, yüksek sinterlenebilirlik, homojenlik
ve kolay katı çözelti oluşumu gibi önemli birçok avantaja sahip olan SGMP (Sol-Gel
Microshere Peiletization) yönteminin uygulanması ile U/(Th+U) oranı %(0-35) aralığında, pelet
yapımına uygun özelliklerde mikrokürecikler elde edilmiştir. Kaynak mikroküreciklerden elde
edilen ham peletlenn 1100°C'de, Ar-%25 Ho atmosferinde 150 dakika süresince sinterlemesı
sonucu (Th,U)Û2 peletlerinde gerekli homojenite ve katı çözelti oluşumu sağlanmıştır.
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Çizelge 1. ThCb ve ThO?-UCh Sollerinin Üretim Koşullan
U/ (Th+U) (% mol)
(Th+U) Kons. (mol/L)
NHdOH Kons. (mol/L)
Ön Nötralizasyon Pn*(%)
Max. pH
J.Kademe Nötralizasyon
pHset
Nötralizasyon Hcı(%/dak)
Max. pH
İsıtma süresi (dak.)
Son adım bekleme (dak.)
Kısmi Nötralizasvon Pn(%)
(Th+U)Kons. (mol/L)
//. Kademe Nötralizasyon
pHset
NolraHzasvon Hızı(%/dak)
Max. DH

Isıtma süresi (dak.)
Kısmi Nötralizasyon Pn(%)
(Th+U)Kons. (mol/L)
Çökme'
Jel Davranışı2

0a

1.6
8.89
50
2.95

2.75
2.00
2.80
105
30
55.6
1.14

3.05
2.00
3.20
125
69.4
1.07
A

0
1.6
8.89
50
2.95

2.75
2.00
2.85
310
35
77.0
1.03

3.05
0.17
3.15
50
85.0
1.00
A

5

1.6
8.67
55
3.05

2.75
2.00
2.85
170
35

62.0
1.11

3.20
0.13
3.20
100
70.6
1.06
A

10
1.6
8.45
55
3.00

2.75
2.00
2.83
155
30
57.8
1.13

3.05

20a

1.6
8.00
65
2.99

2.75
2.00
2.91
90
30
70.6
1.06

3.05
0.13 |2.00
3.06
145
74.5
1.04
A

3.18
90

83.1
1.00
C

20

1.6
8.00
65

3.01

2.75
2.00
2.83
115
30

69.2
1.07

3.05
0.18
3.05
65
76.4
1.03
A

30

1.6
7.56
65
2.95

2.90
2.00
2.93
180
30
70.6
1.06

-

-
-
-

A

35

1.6
7.34
65

2.95

2.90
2.00
2.95 ,
180
30
74.0
1.04

-

-
-
-

B

40

1.6
7.11
65
2.95

2.95
2.00
3.09
210
100
69.2
1.07

-
-
-
-
-

B

° %0 ve%20 U içeren sollerin hazırlanmasında ön denemeler
' Hacım (%) Hazırlamadan 1 hafta sonra'. A(O), B(<0.2). C(>0.2)
-' :Saptanamadı, : İyi. .: Kötü

Çizelge 2. %0-35 U İçeren Kaynak Mikroküreciklerin Yüzey Alanı

Değerleri ile Peletlerine ilişkin Yoğunluklar

%u
0
5
10
20
30
35

Pm
(%TD)
28.20
17.05
25.96
23.55
12.24
16.79

Pff

(%TD)
41.35
32.59
39.25
36.59
24.25
32.42

Pu'Pnı

1.46
1.91
1.51
1.55
1.98
1.96

Pa
(%TD)
62.42
52.54
59.81
59.30
55.37
55.40

P«
(%TD)
81.04
72.33
79.89
77.22
68.17
71.15

*Yü?.cv Alam
(BET)(m2/g)

140
170
144
154
190

178

* 300°C'de ısıl işlem görmüş mikroküreciklere ilişkin yüzey alanı değerleri
p m : 300°C'de ısıl işlem gönnüş mikroküreciklerin yığılma (bulk) yoğunlukları
po : Ham (green) pelet yoğunlukları p p / p m : Sıkışünlabilirlik
p a :300°C'de ısıl işlem görmüş mikroküreciklerin görümir(apparent) yoğunlukları
p s :Sinterlenmiş(1100°C) peletlerde ulaşılabilen en yüksek yığılma yoğunlukları

Çizelge 3. Örneklerimize İlişkin d^\ ve 26 Değerlerinin ThO?,

(ThQ 75,Urj 25)<- )2+X e İlişkin ASTM Değerleri ile Karşılaştırılması

UOo ve

ThO,
d( 'A)
3.234
2.800
1.980
1.689
1.616

20
27.560
31.930
45.870
54.264
56.932

UOi
d(°A)
3.158
2.735
1.934
1.649
1.579
1.367

26
28.230
32.700
46.900
55.680
58.400
68.600

(Tho 7̂ ,L>7i ?̂ )O:> n?
d(°A)
3.210
2.781
1.966
1.676
1.605
1.390

20
27.790
32.180
46.170
54.760
57.400
67.300

(Th.U)O, *
d(°A)
3.22
2.78
1.97
1.68
1.61
1.39

20
27.68
32.17
46.03
54.58
57.16
67.30

% 5, 10. 20, 35 oranlarında U içeren örneklerimizin XRD diyagramlannda saptanan değerler aynıdır.
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