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TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK

GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI

ÖZET

Radyoaktif atık yönetiminin son adımı olan atıkların gömüsü konusu, nükleer
endüstrinin en çok tartışılmakta olan konusudur. Hacimce az olan yüksek düzeyli
atıklara oranla, düşük ve orta düzeyli radyoaktif atıklar oldukça fazladır fakat nihai
gömüleri konusunda da fazla sayıda alternatif vardır. Ülkeler, kendi şartlarına göre
geliştirdikleri atık yönetim politikalarına göre, uygun gömü kavramını tatbik ederler.
Ülkemizde henüz böyle bir politika geliştirilmediği için, mevcut yasal durum, sadece
çevreye bırakılan atıklar için deşarj limitleri getirmekle yetinmektedir.

Radyonüklitlerin uzun dönemde hareket noktası gömü tesisidir. Gömü tabanından
toprağa sızan nüklit, buradan doygun bölgeye kadar düşey su hareketi ile taşınır.
Doygun bölgedeki su hareketi ile de uzak noktalara doğru taşınır. Bu suyun doğrudan
insan tarafından içilmesi veya tarımda ve hayvancılıkta kullanılması insana doz yükü
getirecektir. Yüzlerce yıl sonraki nesiller için söz konusu olan bu dozun, şimdiki nesil
için tehlikesiz kabul edilen dozdan daha fazla olmaması, bir prensip olarak, bütün
ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

Radyonüklitlerin topraktaki düşey hareketini etkiliyen en önemli faktör, su hareketidir.
Çalışmamızdaki Darcy hızı, suyun topraktaki düşey hareket hızı olarak tanımlanır.
Radyoaktif atık gömüsünün üstü, su geçirgenliği çok az olan bir malzeme ile
kaplandığında, bu malzeme sağlam kaldığı sürece, Darcy hızı sabit bir değer olarak
kalır. Malzemenin tamamen bozulduğu sürenin sonunda ise, gömü alanındaki Darcy
hızı doğal toprağın geçirgenlik hızına erişir ve gene sabit alınabilecek bir değerdir. Bu
ikisi arasında ise, Darcy hızının nasıl değişeceği belirsizlik arzeder. Genel varsayım,
değişimin doğrusal olacağı şeklindedir yani zaman ekseninde, kapak malzemesine ait
bilinen son Darcy değeri ile, doğal toprağın geçirgenlik hızına ulaşıldığı zamana ait
Darcy değeri, düz bir çizgi ile birleştirilerek, ihtiyaç duyulan ara değerler hesaplanır.

Çalışmamızda, bu konuda yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve Darcy hızındaki değişimin,
doğrusaldan daha iyimser veya kötümser bir şekilde olabileceği vurgulanmıştır. Bu
amaçla doğrusal çizgi yerine., kötümser yaklaşım için y = A ( eLx) ve iyimser yaklaşım
ıçm de y = A (l-e"Lx) eğrileri analizde kullanılmış ve sonuçlar doğrusal yaklaşım
sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Bu amaçla, çalışmamızda kullandığımız bilgisayar
programında değişiklik yapılarak, hesaplama rutinlerinde bu iki eğri ayn ayn
tanımlanmıştır.

fîu çalışmada sunulan radyoaktif atık gömü modeli, ÇNAEM atık işleme tesisinde
İŞ enerek depolanmış radyoaktif atıkların özelliklerine göre ve mevcut yasal durum
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çerçevesinde geliştirilmiştir. Modelimize göre, 75 adet 200 L. lik atık varilinden
oluşan bir gömü ünitesi, radyoaktif madde bulunduran bir tesis olarak kabul edilmiş ve
ünitenin altından bırakılacak radyoaktif madde miktarına, mevcut deşarj limiti
uygulanmıştır (137Cs için bu limit yaklaşık 0.013 Ci/sene'dir). Farklı radyonüklitler
için, bu çalışmada sunduğumuz metoda göre yapılacak analiz ile, kurulması düşünülen
nükleer enerji santralinin düşük seviyeli atıklarının da bu model ile gömüsü
mümkündür.

Çalışmamızda kullandığımız saha bilgileri Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezi (ÇNAEM) sahasına aittir. Bu sahada daha önce değişik zamanlarda yapılmış
sondaj bulguları ile saha toprağının l j 7Cs tutma özelliğine ait bilgiler
değerlendirilmiştir.

Çalışmamızda, hazırladığımız gömü ünitesi üç ayrı kapak malzemesi ile incelenmiştir.
Birincisinde sadece saha toprağı (basit hendek gömüsü), ikincisinde bir kil katmanı
(gelişmiş hendek) ve üçüncüsünde beton + kil birlikte (mahzen) incelenmiştir. Herbir
kapak şekline göre ve en muhafazakar yaklaşımlar ile, gömü tabanından yasal deşarj
sınırlannı geçmiyecek bırakılma için, gömü varillerinde bulunabilecek en yüksek 137Cs
miktarları tespit edilmiştir. Sonuçlar, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ile
karşılaştınlmıştır.

Kapak malzemesi olarak sadece saha toprağının incelendiği basit hendek gömüsünde
Darcy hız profili tüm zamanlar için 10"3 cm/s olarak alınmıştır. Modelimizin bu
kısmında Darcy hızı sabit olduğundan kullandığımız bilgisayar kodunun orjinal hali,
model hesaplan için yeterli olmuştur. Buna göre, basit hendek gömüsü için atık
varillerinde olabilecek en yüksek aktive 0.00344 Ci/varil olarak bulunmuştur.

Kapak malzemesi olarak saha toprağı ve kil katmanının birlikte incelendiği gelişmiş
hendek gömüsünde Darcy hızı ilk 200 sene için 10"7 ve 300 seneden sonra 10°
cm/s'dir. 200 ve 300 seneler arasında doğrusal değişimi esas alan orjinal kod ile
yapılan hesapta 0.75328 Ci/varil aktivite sının bulunmuştur. Darcy hız profilini
değiştirerek kullandığımız kod ile, kötümser değişim varsayımı ile 0.327 Ci/varil
aktivite sınır değeri bulunmuştur.

Modelimizin mahzen gömüsü olarak incelendiği durumda ise Darcy hızı ilk 300 sene
için 10" ve 350 seneden sonra 10"3 cm/s'dir. Bu gömü modeli için orjinal kod ile
4.055 Ci/varil, ve değiştirdiğimiz kod kötümser varsayım ile 2.604 Ci/varil aktivite
miktarları bulunmuştur.

Betonlanarak işlendikten sonra ÇNAEM atık deposunda bekletilmekte olan atık
varillerinde en çok 0.00025 Ci kadar 137Cs aktivitesi bulunmaktadır. Buna göre,
depomuzdaki betonlanmış atık varillerinin, basit hendek türü gömüsünün
yapılabileceği sonucu bulunmuştur.

Başka ülkelerde yapılmakta olan çeşitli gömü türlerine ait atık kabul kriterleri
incelenmiş ve bu çalışmada bulduğumuz sonuçlar karşılaştınlmıştır. Kanada, İngiltere
ve ABD'deki ilgili yasal mevzuat incelenerek Türkiye için bu konuda ihtiyaç duyulan
yasal düzenlemenin ana hatlannın neler olması gerektiği belirtilmiştir.
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A NEW MODEL FOR THE DISPOSAL OF LOW LEVEL

RADIOACTIVE WASTE IN TURKEY

SUMMARY

The disposal of radioactive waste which is the last step of radioactive waste
management has been the most argued subject of the nuclear industry. Comparing
with the high level waste wliich are in small volumes, the low level radioactive waste
are produced in considerable volumes but there are more disposal options for them.
The countries apply the proper disposal concepts according to their waste
management policies that were developed for their conditions. Since such a waste
management policy has not been developed in our country, the existing legal situation
includes only the discharge limits for the waste to be discharged.

The disposal facility is the start point of nuclides to move around. The nuclides are
carried with the vertical water movement down to saturated zone after they leaked to
soil from the bottom of disposal facility. They are carried to far field with the water
movement in saturated zone. A radiation dose burden arises when this water is drunk
by man or used in agriculture and farms. That dose which is subject to future
generations after hundreds of years should be kept in a level that is acceptable as
harmless for the existing generations. This rule has been accepted by the countries as
a disposal principle.

The most important factor effecting the nuclide movement in soil is the water
movement. The Darcy velocity in our study is described as the vertical movement
velocity of water in soil. The disposal unit of radioactive waste is covered with a very
low permeable material therefore Darcy velocity is kept as a constant value while the
cap material keeps its integrity. After the complete disintegration of cap material,
Darcy velocity reaches to natural soil permeability and can again be assumed as a
known value. Uncertainty lays on the duration between these two times on how the
velocity will change. The general assumption is that the velocity change will be linear
meaning that the last known permeability value of the cap material is directly
connected to the first known permeability value of natural soil, in time scale.
Intermediatery values are calculated from that line.

In our study, a new approach has been developed in this subject. It has been pointed
out that the change of Darcy velocity can occur as more optimistic or pessimistic than
the linear change. For this purpose, instead of linear line, a curve of y = A ( eLx) for
the pessimistic and y = A (l-e"Lx) for the optimistic assumptions have been used
during the safety analyses and results have been compared with the results of linear
change approach. For this purpose, the computer code has been modified by inserting
these two different formulae in its calculation routines.
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The disposal model of radioactive waste introduced in this study has been developed
according to the specifications of conditioned radioactive waste in interim storage
building at ÇNAEM (Çekmece Nuclear Research and Training Center) and in the
framework of existing legal situation in the country. According to our model, one
burial unit consists of 75 waste drums (200 L) is assumed as a facility which holds
radioactive materials. The legal discharge limit has been applied at a location beneath
the facility where unsaturated zone and saturated zone connects each other (the limit
is approximately 0.013 Ci/year for 137Cs). Low level waste of the nuclear power plant
which is expected to be erected in near future can also be disposed off with our model
by additional analyses for the different nuclides according to the method introduced in
this study.

The site specific data of this study belongs to the Çekmece Nuclear Research and
Training Center (ÇNAEM) site. Data obtained from previous exploratory wells and
experiments for the absorption capacity of 137Cs with the site soil have been evaluated.

The burial unit of this study has been assessed with three different cap materials.
These are; the simple trench with ordinary site soil, the progressed trench with
compacted clay and the vault with concrete and clay together. Maximum amount of
137Cs activities which are appropriate for the legal discharge limits and can be exist in
the waste drum to be disposed have been found according to each cap materials with
the most conservative approaches. The results have been compared with the various
applications in other countries.

The Darcy velocity profile has been accepted as 10"J cm/s for all the times for the
simple trench burial. The computer code with its original nature was sufficient for the
model calculations since the Darcy velocity was a constant value in that part of the
study. 0.00344 Ci/drum maximum 137Cs activity has been found for the simple trench
burial.

The Darcy velocity has been accepted as 10"7 cm/s for the first 200 years and 10"3

cm/s after 300 years for the progressed trench where the cap material was clay.
0.75328 Ci/drum 137Cs activity has been found with the original code which assumes
linear degradation between the 200 and 300 years. 0.327 Ci/drum 137Cs activity has
been found with the modified code and conservative change assumption.

The Darcy velocity has been taken as 10"7 cm/s for the first 300 years and 10"3 after
350 years for the vault burial. 4.055 Ci/drum 137Cs activity has been found with the
original code and 2.604 Ci/drum with the modified code with conservative approach.

The maximum Cs activity of homogeneously cemented waste drums in ÇNAEM
waste storage building is about 0.00025 Ci. According to our results, the cemented
waste drums in temporary storage building can be disposed in a simple trench type
burial.

Waste acceptance criteria and legislation of some countries have been evaluated,
compared with our results and how a national legislation for Turkey should be faced
have been introduced.
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BOLUM 1

GİRİŞ

Radyoaktif atıklar konusunda bütün ülkelerin kamuoylarında giderek artan bir

hassasiyet gözlenmektedir. Nükleer enerjiye karşı çevrelerin de en çok üstünde

durdukları konu, atıkların çok uzun zaman dilimleri boyunca, güvenli bir şekilde

saklanması gerektiğidir. Böylesi uzun süreler için şimdiden bir takım hesap ve

kabullerin yapılması, özellikle konuya yabancı çevrelerde, şüpheyle karşılanmaktadır.

Radyoaktif maddelerle yapılan bütün çalışmalarda, kaçınılmaz olarak radyoaktif atıklar

da oluşur. Bunun çok az istisnası vardır ve yaptığımız genellemeyi bozmaz. Ancak,

atığın içerdiği radyonüklitler ve bunların konsantrasyonları, yapılan çalışmanın türüne

göre çok farklı olabilir. Çok uzun süreler güvenle saklanması gereken atıklar;

kullanılmış yakıtlar ve yakıtın yeniden işlenmesi sırasında oluşan yüksek seviyeli

radyoaktif atıklardır. Bu tür atıklar, Düşük ve Orta Seviyeli Radyoaktif Atık

(DOSRA)'lara oranla oldukça az hacimdedir (Forsström, 1985) ve (Aybers ve

Bayülken, 1990)

Forsström, 1985'de İsveç'in nükleer programı ve atıkları hakkında bilgi verilmektedir.

Buna göre, ilk nükleer enerji santralini 1972'de işletmeye alan isveç'te, 1985'de 12

adet çalışmakta olan santral vardır. Bu süre içinde işletilen nükleer santrallerden 7.000

ton kullanılmış yakıt ve 90.000 m3 DOSRA oluşmuştur. Bu hacim, atığın işlenip

paketlendikten sonraki gömüye hazır şeklinin hacmidir. Yanabilen ve sıkıştınlabilen

atıklardaki hacim azalması dikkate alınırsa, işlenmemiş atık hacimlerinin çok daha fazla

olması gerekmektedir.

Nükleer endüstrinin güvenle saklanması gereken atıkları içinde hacimce en fazla olanını

yüksek seviyeli olmayan atıklar teşkil eder. Bunlar için genellikle 300-500 senelik

gömüler yeterli olmaktadır. Buna karşılık, hafif sulu bir reaktörün kullanılmış yakıtları

ıçm depolama süresi çok daha uzundur. Reaktörde kullanıldıktan sonra ısı ve yüksek

radyasyon yaymaya devam eden yakıtta, 1000 senelik bekletmeden sonra
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radyoaktivitenin % l'i geriye kalır. Fakat, zehirli etkisinden dolayı, kullanılmış yakıt

100.000 sene çevreden yalıtılmış olarak saklanmalıdır. Bazı atıklar ise sadece 5-10

senelik tesis içinde bekletme ile tehlikeli ömürlerini tamamlarken, öyle radyoaktif

maddeler vardır ki, hiç bir işlem görmeden, radyoaktif olmayan atıklar gibi, belediye

çöplüğüne gönderilebilirler veya kanalizasyona dökülebilirler.

Bütün ülkelerin, bu şekilde işlem yapmadan çevreye verebileceği radyoaktif maddeler

için geliştirdiği yasal düzenlemeler vardır. Yasal düzenleme, radyoaktif maddenin

türüne ve içerdiği radyonüklit çeşidine göre muafiyet sınırlan getirir ve bu sınırlann

altındaki radyoaktif maddeler, yetkili otoritenin kontrolünden 'muaf tutulur. Bunun

anlamı, söz konusu sınırların altındaki radyoaktif maddelerin çevreye verilmelerinde,

insan ve çevre sağlığı açısından hiç bir olumsuz etkinin olamıyacağıdır. Aynca; bir

defada, bir ayda ve bir yılda çevreye bırakılabilecek toplam miktarlar da yasada tüm

detaylan ile belirtilir.

Yüksek seviyede radyoaktif ve çok uzun yan ömürlü radyonüklitler içeren atıklar ve

kullanılmış yakıtlar için düşünülen çare, bunlann mutlaka derin yer altı jeolojik

formasyonlan içine yerleştirilmesi şeklindedir. Bu konuda yapılan araştırmalar oldukça

ileri şamalara gelmiştir fakat hiç bir ülke fiilen böyle bir gömü uygulamasına

başlamamıştır. Bunun en önemli sebebi kamuoyu baskılan ve politik sebeblerdir. Öte

yandan, bu araştırmaların uzun zaman alması ve masraflı olması da dikkate alınmalıdır.

Derin yer altı gömülerinin henüz başlamamış olmasının diğer sebebi ise, bu tür atıklar

için acil bir gömü ihtiyacının olmayışıdır. Çünkü, DOSRA'lara kıyasla, hacimce çok az

olan yüksek seviyeli atıklar ve kullanılmış yakıtlar, geçici depolarda problem

yaratmadan uzun süreler bekletilebilir. Bu sebeplerle, yüksek seviyeli atığı olan

ülkeler, bunlann nihai bertarafi konusunda işi biraz ağırdan almakta ve gömü için aday

formasycinlann güvenlik analizlerini daha titiz yapmaya çalışmaktadırlar.

Ote yandan, DOSRA'ların hacmi, uzun süre geçici depolarda bekletmeyi

zorlaştırmakta ve nihai gömü yerlerinin seçimini daha acil hale getirmektedir. Hacmin

büyük olmasına rağmen, aktivite seviyesi ve radyonüklit yan ömürleri, bu atıklann

gomusü için geniş bir seçenekler listesi sunmaktadır. Herşeyden önce, bu atıklann

erin yer altı katmanlanna gömülmesi bir zorunluluk olmaktan çıkmaktadır

(Templeton ve Diğ., 1994).



Biz bu çalışmamızda 'yüzeysel' kelimesini, toprak yüzeyinin hemen üstü veya 20-30

metreyi geçmiyen toprak derinlikleri için kullanacağız. Ancak, bazı ülkelerde, gömü

sahası için uygun yer bulmada, jeolojik yapının zorlaması ile, yüzeysel gömülerin daha

derin toprak katmanlarına yapıldığı da bilinmektedir. Bu istisnai bir durum olmakla

beraber gene yüzeysel göınü olarak adlandırılır.

İlk yüzeysel gömü uygulaması 1944'de, Oakridge, Amerika'da yapılmıştır. Dünya

üzerinde bu tip yüzeysel gömülerin çok sayıda örneği vardır. Aslında bu örneklerin

hepsi için de 'iyi örnek' denilemez ve özellikle ilk yüzeysel gömüler, yeterli araştırma

yapılmadan ve güvenlik kavramından tavizler verilerek yapılmışlardır. Gelişmiş

ülkelerin bazıları, yaptıkları hatayı, gömü sahasının dolup kapatılmasıdan on beş, yirmi

sene kadar sonra, saha çevresinde özellikle tirityum kaçağı tespit ederek anlamışlardır.

Bu sahaların iyileştirilmesi ve kaçakların önlenmesi çalışması bazı ülkelerde halen

devam etmektedir. Nükleer teknolojide gelişmiş ülkelerin, biraz da kendilerine

duydukları aşın güvenden kaynaklanan bu tatsız tecrübe, daha sonra bu teknolojide

ilerleyecek ülkelerin daha dikkatli olmasını sağlamıştır.

Alınan ders ve kazanılan tecrübe sayesinde, bu tür kaçaklar sadece sayıca çok az olan

ilk gömü' sahalarına özgü olarak kalmış, daha sonra yapılan çok sayıdaki yüzeysel

gömü örneğinde, güvenlik analizi aşın denebilecek bir titizlikle uygulanmıştır. Bunun

sonucu olarak da, bugün yüzeysel gömüler başta ABD olmak üzere, pek çok ülkede

güvenilir bir uygulama olarak kullanılmaktadır.

Ülkeler; doğal kaynaklan, nükleer enerji planları, kamuoyu baskısı vb. sebeplerle

kendilerine özgü atık yönetimi politikaları oluşturmaktadırlar. Bu politikaların

çoğunda, güvenlik analizi veya güvenlik değerlendirmesinin amacı, gömü sahası

çevresinde yaşıyan insanlann alabileceği en yüksek radyasyon dozunun ne zaman ve ne

kadar olacağını hesaplamaktır. Fakat genellikle, alınacak dozu kesin olarak

hesaplamak yerine, bu dozun belli bir değerin altında kalacağını göstermek güvenlik

analizi için yeterlidir. Çünkü kesin hesap ancak kesin veriler ile yapılabilir ki, ileride

görüleceği üzere, hesap için gereken çok fazla sayıdaki veriyi kesin olarak derlemek

oldukça zordur.



Bu durumda yapılan işlem, en kötümser verilerin kabul edilmesidir. Muhafazakar

yaklaşım olarak da adlandırılan bu durum aslında tercih edilen bir yol değildir. Çünkü

bu yaklaşım, depoya konabilecek radyoaktif atık miktarını öylesine sınırlar ki, veya

maliyeti öylesine arttırır ki, planlanan depo uygulanabilir olmaktan çıkar. Bu sebeple,

mümkün olduğu kadar fazla verinin deneysel yollarla bulunması kaçınılmazdır.

Deneyle bulunmuş veriler için bile hata hesabı ve hatanın kötümser tarafta olanını kabul

etmek güvenli olan yoldur.

Gömü sahası çevresinde yaşıyan insanların alabileceği en yüksek radyasyon dozunu ve

bunun zamanını hesaplıyabilmek için, radyonüklit hareketinin ve insana ulaşım

yollarının incelenmesi gerekir. Bir taraftan, gömü sahasının özellikleri ışığında bu

tasarlama yapılırken, diğer yandan, tasarlanan şekle göre saha bulmak gerekebilir.

Yapılan tasarlamanın detayları arttıkça, saha hakkında daha fazla veriye ihtiyaç

duyulur. Bu tasarlamanın; radyonüklitin yer altındaki hareketi ile ilgili olan kısmına

Model', radyonüklitin insana ulaşım yollan ve sebep olacağı radyasyon dozu ile ilgili

kısmına ise 'senaryo' denir.

Model ve senaryolar benzer hesaplama tekniklerini kullanan farklı tahminlerdir. Konu

hakkında daha detaylı bilgiler ileride verilecektir. Burada önemli olan, kullanılan

modelin seçilen sahaya uygun olması veya seçilen saha için en uygun modelin

geliştirilmesidir. Senaryo için de, bölge halkının yaşayış şekli ve beslenme geleneği

dikkate alınmalıdır.

Radyonüklitlerin hareket noktası atık deposudur. Depo tabanından toprağa sızan

nüklit buradan doygun bölgeye kadar dikey su hareketi ile taşınır. Doygun bölgedeki

su hareketi ile de uzak noktalara doğru taşınır. Bu suyun doğrudan insan tarafından

içilmesi veya tarımda ve hayvancılıkta kullanılması insana radyasyon dozu yükü

getirecektir. Yüzlerce yıl sonraki nesiller için söz konusu olan bu dozun, şimdiki nesil

için tehlikesiz kabul edilen dozdan daha fazla olmaması, bir prensip olarak, bütün

ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

1-1 Radyoaktif Atık Yönetiminin Son Adımı

Radyoaktif atık yönetiminin son adımı, atığın nihai olarak depolanmasıdır. Temel

olarak bu depolama, atığın yeterli güvenlik garantisi ile depolama tesisine



yerleştiriirnesidir. Eu yerleştirme, atık tekrar yerinden çıkarılmayacak veya çok ırajn

sürelerle bakım ve ilgi gerektirmeyecek şekilde yapılır. Doğal ve yapay engeller ile

radyonüklitlerin çevreye yayılmalannı sınırlayıcı tedbirler alınır.

Bir kısım engeller belirli bir süre için kesin radyonüklit sızdırmazlığı sağlar, (örneğin,

atığın paketlendiği metal kaplar). Bazı engeller ise depodan radyonüklit bırakımını

geciktirmek amacıyla kullanılır, (örneğin atık paketleri arasına konulan absorplayıcı

özellikteki toprak türleri). Kesin sızdırmazlık veya geciktirme süreleri sırasında

radyonüklitler bozunarak, aktivite açısından tehlikesiz hale gelirler. Bunu sağlıyacak

şekilde ve gömülecek atığın özelliklerine göre, engeller sistemi planlanır.

Radyoaktif atık yönetiminin tüm adımlan için milli bir strateji geliştirilmesi, sistemin

güvenli ve etkili olabilmesi için şarttır. Her ülkenin kendi amaç ve ihtiyaçlan için

geliştirdikleri stratejiler farklı olabilir, fakat insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin

korunması değişmeyen ilkelerdir. Bu ilkeler genel olarak, atığın aktivitesini zararsız

hale getirmeye yetecek süre güvenli ve yalıtılmış bir ortamda bekletmekle sağlanır.

Bunun için en pratik yöntem atığın uygun ortamlara gerekli sızdırmazlık engelleri

sağlanarak gömülmesidir.

Nihai gömü adımlan genel olarak şunlardır: Planlama, yer seçimi, tasanm, inşaat,

işletme, kapatma ve kapatma sonrası işlemleri. Bu adımlann hepsi için de; güvenlik

değerlendirmesi ve kalite temini sağlanmalıdır (Han, 1995).

1.2 Yüzeysel Gömülerin Tarihçesi

DOSRA gömüleri için dünyada ilk kullanılan saha, Oakridge, Tennessee'dedir. Bu

saha 1944'de kullanılmaya başlanmıştır. Buranın gömü sahası olarak seçilme sebebi,

aynı sahada çalışmakta olan başka nükleer tesisler olmasıdır. Atıklar bu sahaya,

sıkıştırma veya katılaştırma gibi işlemler yapılmadan gömülmüştür ve sızdırmazlık için

herhangi bir mühendislik tedbiri alınmamıştır.

1950 ve 6O'lı yıllann başında, nükleer programlan başlıyan diğer ülkeler de benzer

yaklaşımlar kullanmışlardır. ' Bu yıllarda, atığın radyoaktivite içeriğine getirilen

sınırlamalar, atığı taşıyan ve gömen kuruluşlar tararından konulmuştur. 50'li yıllann

sonlarında, gömü sahası seçiminin daha titiz yapılması gerektiği anlaşılmaya



başlamıştır. İngiltere'de Drigg sahasmda 1957'de yapılan jeolojik ve hidrojeolojik

çalışmalar, gömünün saha içinde hangi yerde olacağını ortaya çıkarmış ve kil

katmanının olduğu kısımlar tercih edilmiştir. Drigg sahasına 1959'dan bu yana 860.000

m3 atık gömülmüştür ve 33 hektarlık toplam sahanın yansı dolmuş durumdadır

(Claughton, 1996)

Gelecek nesillere risk bırakılmaması veya risk söz konusu ise, gelecek nesillere, mevcut

neslimiz için tehlikesiz kabul edilen sınırlardan daha fazla risk bırakılmaması, bir

prensip olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden sonra, DOSRA gömüleri için bile,

10.000 sene veya daha uzun süreler için performans değerlendirmesi yapılmaya

başlanmıştır. Böylece, uluslararası güvenlik hedeflerini sağlamaya yönelik olarak,

çoklu engel (multi-barrier) kavramı gelişmeye başlamıştır. Buna göre, atık formunun

kendisi; çimetolanmış, sıkıştırılmış ve paketlenmiş olarak birinci engeldir.

Radyonüklitler bu engeli aştıktan sonra paketler arasındaki dolgu maddesi tarafindan

bir süre engellenecektir. Daha sonra beton koruganlar ve sonra depo altındaki kil

katmanı veya saha toprağı tarafindan hareketleri geciktirilecektir. Toplam geciktirme

süresi, radyoaktivitenin ihmal edilecek düzeylere düşmesi için yeterli olmalıdır.

Yüzeysel gömülerde kazanılan yaklaşık 50 yıllık tecrübenin ve gelişmelerin ışığında,

şimdi, doğal ve yapay engeller ile, DOSRA'lann güvenli bir şekilde yüzeysel toprak

katmanlarına gömülebileceği konusunda uluslararası bir fikir birliği vardır. Yüzeysel

depolara kısa ömürlü radyonüklitlerin yanında sınırlı miktarlarda uzun ömürlü

radyonüklitler de konulabilir. Uzun ömürlü alfa veren radyonüklitlerin sınırlı

miktarlarından fazlası (sınırlı miktar genellikle bir paket içinde 4000 Bq/g veya gömü

hendeğinde toplam ortalama 400 Bq/g'dır) için yüzeysel gömü yerine derin jeolojik

gömü ortamları gereklidir.

Halen 5 ülkede basit yüzey hendekleri işletilmektedir; Ekvador, Hindistan, Pakistan,

Güney Afrika ve ABD. Bunlar içinde en uzun geçmişe sahip olanı ABD'dir ve dördü

kapatılmış ikisi işletilen 6 basit yüzey hendek gömüsü vardır. İşletilen sahalar Richland

ve Barnwell'dir (IAEA, 1994a). Her ne kadar IAEA'nm kaynağına girmemişse de,

Rusya ve diğer Sovyet bloku ülkelerde bu tür gömü şeklinin sıkça uygulandığı

bilinmektedir (Coyle, 1996).



Düşük seviyeli radyoaktif atıkların yüzeysel gömüleri ile ilgili b» çalışmanın amacı ve

kaynak araştırması Bölüm 2'de verilmiştir. Radyonüklit taşınmasını etkiliyen temei

olaylar ise Bölüm 3'de incelenmiştir. Radyonüklitin gömü ünitesindeki hareketi ve

ünite altına ulaştıktan sonra, topraktaki hareketi, 'Kaynak Terimi Analizi' adı altında

Bölüm 4'de sunulmuştur. Bölüm 5 ve Bölüm 6'da, model ve saha seçimleriyle ilgili

kavramlar incelenerek genel kurallar verilmiştir.

Yerel şartlara ve mevcut atık miktarına göre tasarladığımız gömü ünitesi modeli Bölüm

7'de tanıtılmıştır. Bölüm 8'de model ile ilgili hesaplamalar ve karşılaştırmalar, Bölüm

9'da sonuçlan ve yorumu verilmiştir. Bölüm 10'da yüzeysel gömüler ile ilgili yasa

taslağı anahatlannın saptanması için yapılan bir çalışma verilmiştir. Bölüm 11 'de ise

öneriler sunulmuştur.

Çalışmamızda kullandığımız data ile ilgili açıklamalar, konuların akışı içinde yeri

geldikçe verilmiştir. Darcy hızlarına ait rakamsal değerler Bölüm 8.2'de, diğer data

ise, örneğin Ek A. l'de türetilmesini ve çözüm yöntemlerini verdiğimiz sıvı faz

transport denkleminde geçen terimler (toprağın nem oranı ve yoğunluğu, difüzyon

katsayıları, ı y 7Cs'un dağılım katsayısı, sınır koşullan) Ek A.2 ve Ek B.2'de verilmiştir.



BOLUM 2

KAYNAK ARAŞTIRMASI VE ÇALIŞMANIN AMACI

2.1 Kaynak Araştırması

Yaptığımız kaynak araştırmasında takip ettiğimiz sıra şöyledir:

a) Amerikan NRC (Nuclear Regulatory Commission) Komisyonunun, Amerika'daki

atık gömü sahalarının kontrolü ve yeni açılacak gömü sahalarının lisans denetimi için,

araştırma merkezlerine resmi olarak hazırlattığı bilgisayar kodlan ile söz konusu

kontrollere esas teşkil etmek üzere hazırlattığı dokümanlar.

b) OECD-NEA-'Committee on Radioactive Waste Management', Radyoaktif Atık

Yönetimi Komitesi'nin ilgili yayınlan.

c) IAEA'nın ilgili yayınlan

d) Radyoaktif Atık Yönetimi konusunda yapılan uluslararası sempozyumlar.

e) Radyoaktif atık gömüleri konusunda IAEA'nın düzenlediği uluslararası kurs

dökümanlan ve bu kurslarda tanıtımı ve uygulaması yapılan bilgisayar kodlan.

f) Nükleer Bilimlerin dışında kalan, örneğin; yeraltı sulan, toprak katmanlan, suyun

topraktaki hareket hızı v.b. konularda, İTÜ kütüphanesine gelen süreli yayınlar

taranmıştır.

Kaynak araştırmamıza göre atık gömülerinin güvenlik analizlerinde en çok incelenen

model 'depo-kuyu' modelidir (IAEA, 1995). Bu model Bölüm 5'in sonunda

anlatılmıştır. Model, gömü yapıldıktan sonra çevrede yerleşecek insanlann su kuyusu

açarak çıkardıklan suyu içtikleri ve kullandıktan varsayımına dayanır ve bu insanlann

alabilecekleri en yüksek dozu (peak dose) ve zamanını hesaplamayı amaçlar. Eğer
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bu'unan sonuç tatminkar değil?e, tasanm parametrelerinde iyileştirmeler yapılarak

hesaplar tekrarlanır. Rasladığımız diğer modellerin hepsi de 'depo-kuyu' modelinin

farklı türleridir.

2.2 İlgili Bilgisayar Kodları

2.2.1 Femwater, Bit

Kodun tanıtımı ve data girişi Sullivan ve Suen (1989)'da verilmektedir. Orjinal

program paketi OECD NEA Data Bank'dan temin edilebilir (Package-Id:

NESC1144/01). Program, DOSRA gömü sahalarından radyonüklit bırakılmasını

hesaplamaktadır. Alt programlardan 'Femwater' doygunsuz bölgede su hareketini

inceler. BLT (Breach, Leach, Transport) ise doygunsuz bölgede kaynak terimi analizi

ve radyonüklit taşınmasını inceler. Karmaşık yapıda olan BLT kodunu çalıştırmak için

fazla data girişine ihtiyaç vardır. BLT kodu tüm prosesleri iki boyutlu olarak

incelemektedir. Kozak ve Diğ. (1990a)'da BLT kodunun diğer kodlarla kıyası ve

eleştirisi yapılmıştır. BLT ve DUST kodlan aynı kişi tarafından geliştirilmiş olup,

DUST kodu daha yeni ve uygulaması kolay olanıdır.

2.2.2 Diğer Kodlar

Literatürde rasladığımız diğer kodlar DUST ve BLT gibi sadece kaynak terimi analizi

için değil, tüm sistem için hazırlanmış daha büyük kodlar veya yüksek seviyeli atık

gömülerini incelemek için hazırlanmış kodlardır. Bu kodlar içinden sadece kaynak

terimine ait olan hesap sonuçlarını çıkarmak mümkündür fakat ayrı bir uğraş

gerektirmektedir. Bunlar içinde Amerikan NRC tarafından kullanılan isim yapmış

kodlar şunlardır:

NEFTRAN (Network Flow and TRANsport in Time-Dependent Velocity Fields):

Kod yüksek seviyeli atıkların doygunsuz poroz ortamlardaki gömüsünü incelemek için

hazırlanmıştır. Olague ve Diğ. (1991)'de bu kod hakkında detaylı bilgi ve örnek

problem çözümleri verilmektedir.

RESRAD: Sadece atık gömüleri için değil, kontamine olmuş topraklan da inceliyebilen

program çok detaylı ulaşım yollan ve doz hesabı yapabilmektedir. Yu ve Diğ.

(.1993) te kod hakkında çok geniş bilgi ve uygulama örnekleri sunulmaktadır.



Konu hakkındaki bilgisayar kodlarının çokluğu ve herbirinin çalıştırılması için de az

çok uzmanlık gerekmesi karşısında, bu kodlan birbiri ile kıyaslıyan ve hangi durum için

hangi kodların daha kullanışlı olduğunu inceliyen çalışmalar da yapılmıştır. Kozak ve

Dig. (1990a) ile Chu ve Diğ. (1991) bu tür çalışmalara ait teknik raporlardır. Bu

raporlarda; DISPERSE, FEMVVATER/BLT, VAM2D, CREAMS, AIRDOS-EPA,

LADTAP II, GENII, PAGAN kodlan birbiriyle kıyaslanmıştır.

Bu kodlann bir kısmında yer altı nem hareketi başlıbaşma ayn bir konu olarak

incelenmiştir. Bu inceleme için toprağa ait bazı önemli parametrelerin bilinmesi

gerekmektedir. Örneğin; özellikleri farklı birden fazla toprak katmanı olup olmadığı,

bunların doygunluk geçirgenlikleri, derinlemesine nem profili, bölgenin yağış

ortalaması, en şiddetli anda yağış miktan ve sıklığı, güneş ısısıyla yüzeyden buharlaşma

miktan, yüzeydeki bitki örtüsü ve buharlaşmaya katkısı vb.

Bu kadar saha bilgisinin toplanması yıllarca süren pahalı araştırmaları gerektirmektedir.

Halbuki; nüfus sıklığı, deprem aktivitesi, yeraltı su derinliği ve iklimin genel yapısı gibi

saha seçiminin ilk adımında ele alman çok daha önemli ve kolay temin edilen bilgiler

vardır. Bu ilk değerlendirmenin sonunda gömü adayı olabilecek sahalarda en

ucuzundan başlıyarak, masraflı çalışmalara girişilebilir.

Bundan sonraki çalışma, buralara atığın gömülüp gömülmiyeceği değil, ne miktarda

atığın gömülebileceği konusunda yapılır. Çünkü teorik olarak, ilk değerlendirmede

yeterli bulunan sahalar gömüye adaydır ancak detaylı analizler eğer buralara istenen

miktarda gömü yapılamıyacağını gösteriyorsa, bu sahalara gömü yapmak ekonomik

değildir.

İşte bu yüzden, detaylı kodlann ihtiyaç duyduğu çok sayıdaki parametre yerine, eldeki

az sayıdaki data ve bazı varsayımlar ile ilk değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu

varsayımlann olabilecek en kötümser varsayımlar olması gerekmektedir. Daha sonra

yapılan detaylı saha analizleri ile, önce yapılan kötümser varsayımlann gerçekçi

değerlerinin bulunması amaçlanır. Kötümser varsayımlar ile gömüye aday olamayan

sahalar için pahalı araştırmalara'girmek gereksizdir.
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Biz çalışmamızda, bu nedenle fazİ3 saha bilgisi ve uygulama pratiği açısından fazla

uzmanlık gerektirmeyen bir kod seçtik. Ancak seçtiğimiz kodun Darcy hızı

konusundaki varsayımından tatmin olmıyarak, daha kötümser ve daha iyimser

varsayımlar için kodun hesap rutininde değişiklik yaptık. Bu değişikliğin detayları

ileride sunulacaktır.

2.3 Çalışmanın Konusu ve Amacı

Ülkemizde nükleer santraller ile ortaya çıkacak DOSRA'larm gömüsü için şu ana

kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Radyoaktif atık gömülerine ilişkin bir yasal

düzenleme de bulunmamaktadır. Sadece radyoaktif atıklar için muafiyet sınırlan ve

deşarj limitleri belirlenmiştir ve bunlar da genellikle IAEA'nın öngördüğü limitlerdir.

Bu çalışmanın yapıldığı tarih itiban ile, ülkemizde radyoaktif atıklann gömüsüne ilişkin

bir yasa olmadığı için, çalışmamıza esas olabilecek en yakın yasal düzenleme deşarj

limitleridir. Yani atık deposu bir nükleer tesis olarak kabul edilip, bu tesisten yer altı

sulanna kanşabilecek radyonüklitlere, mevcut deşarj limitleri uygulanarak güvenlik

analizi yapılabilir. Umulur ki, Türkiye bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi nükleer

enerjiyi kullanmaya başlamadan önce tamamlar.

Ancak, nükleer politikamızdaki belirsizlik ve değişkenlik, yakın bir gelecekte

ülkemizde nükleeer santrallarin kurulmayabileceği ihtimalini de göstermektedir. Bu

durumda, nükleer santral orijinli olmayan radyoaktif atıklanmızın durumu gündeme

gelmektedir. Aktivite ve hacimce bir güç reaktörünün atıklanndan çok daha az olan

elimizdeki mevcut atıklar ve bunlara önümüzdeki yıllarda eklenecekler, güç

reaktörümüz olmasa dahi, bir radyoaktif atık gömü sahası seçimi ve güvenlik analizi

için şimdiden çalışmaya başlamamız gerektiğini göstermektedir.

Bu nedenle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 1997 - 2000 yıllannı kapsıyan çalışma

planında, bu konu yer almış ve saha seçimine ilişkin ilk taslak raporun tamamlanması

öngörülmüştür. Dileğimiz, yaptığımız doktora çalışmasının, söz konusu rapora önemli

katkılar sağlamasıdır.

Yapılan model çalışmasının, hem ileride yapılması muhtemel yeni yasal

düzenlemelerden sonra geliştirilebilir olması ve hem de mevcut yasalar aynen
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kaldığında ve nükleer santral kurulmadığında, elimizdeki atıkların gömüsü için

uygulanabilir olması gerektiği düşünülerek, çalışmamızda, doygunsuz bölgenin, tam

doygun bölge ile birleştiği noktada deşarj limitleri esas alınmıştır. Bu durum, Bölüm

7.2'de açıklanmaktadır.

Depo güvenlik analizi sırasında incelenen üç basamak; 1. doygunsuz bölgede taşınım

ve depo içi olayları 2. Doygun bölgede taşınım ve 3. İnsana ulaşım yollandır. Bu üç

basamak sıra ile ve ayrı ayrı incelenir. Bizim çalışmamız birinci basamakla ilgilidir ve

bulduğumuz sonuçlar ileriki çalışmalar için hareket noktası olacaktır.

Bu çalışmada; basitçe açılmış bir çukurdan, gelişmiş bir depo tasarımına doğru üç

ayrı gömü anlayışı incelenmiş ve her bir durum için, ne kadar 137Cs içeren atığın seçilen

sahaya gömülebileceği bilgisayar kodu kullanılarak tayin edilmiştir. Böylece, 137Cs

için, radyoaktivite konsantrasyonu açısından, atık kabul şartlan (waste acceptance

criteria) belirlenmiştir.

Yaptığımız çalışmanın amaçlan şunlardır:

a) Türkiye henüz radyoaktif gömü alanı tesis etmiş değildir. Çalışmanın genel amacı;

ülkemizde gerçekleştirilecek bir gömü tesisinin fiziksel ve yasal tüm sorunlannı

ortaya koymak ve çözümünü göstermek,

b) Gömü alanlannda Darcy akış hızının farklı bir şekilde modellenmesini

gerçekleştirmek,

c) Gömü sahası araştırmasının uluslararası kabul edilmiş adımlarının yerel bir gömü

sahasına uygulanmasını göstermek (bak. Tablo 6.1 ve 9.1) ve ÇNAEM atık işleme

tesisinde depolanan ve sayılan gittikçe artan radyoaktif atık varillerinin gömüsü için,

Türkiye şartlarına uygun bir model oluşturmak, yerel deşarj limitlerini esas alarak,

gömülebilecek radyoaktif atık miktarını tespit etmek,

d) Yurdumuzda güncel ve acil bir konu olan radyoaktif gömülerle ilgili yapılacak

çalışmalara dayanak sağlıyacak bilimsel bir referans oluşturmak,
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e) Ülkemizde radyoaktif gömülerle ilgili yasal mevzuat eksikliğinin giderilmesi için

hukukçular dışında konu uzmanlarının da çalışma yapması ve konuya katkıda

bulunması gerektiğine inanıldığından, bu çalışmada söz konusu yasal düzenlemenin

anahatlannı saptayan bir araştırma sunulmaktadır.

Çalışmamızın özgünlüğü konusuda ise özet olarak şunları söyliyebiliriz;

a) Modelimiz için yararlanılan DUST kodu değiştirilerek, farklı Darcy hız profilleri

denenmiş, böylece iyimser ve kötümser sonuçlar elde edilmiştir. Darcy hızı için

böyle bir modelleme, kaynak araştırmamıza göre, daha önce yapılmamıştır.

b) Çalışma özellikle, Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan toplanarak, ÇNAEM atık işleme

tesisinde işlendikten sonra, depoda bekletilmekte olan radyoaktif atıkların gömüsü

dikkate alınarak yapılmıştır.

c) Radyoaktif atıklann toprak katmanlanna gömülmesi konusunda ülkemizde yapılan

ilk çalışmadır.

d) Gömü sahalannın belirli bir radyonüklite ait dağılım katsayısı, o yerin toprağının bir

karakteristiğidir. Çalışmamızda gömü sahasının dağılım katsayısı kullanıldığından

sonuçlar sahaya özgüdür.

e) Türkiye'nin gömülerle ilgili yapması gereken yasal düzenleme konusunda yapılan bir

araştırmanın sunulmuş olmasıdır.
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BOLUM 3

TAŞINIMI ETKİLEYEN MEKANİZMALAR

Yer altında radyoaktif kirliliğin hareketi şu olaylar ve proseslerden etkilenir; Su akışı,

dispersiyon, difiizyon, radyoaktif oluşma veya bozunma, jeokimya (çözünürlük ve

yüzeyde tutunma), kaynak ve yutma (source-sink, atık formundan bırakılma). Burada

taşınımı etkileyen mekanizmaların tanımlan verilecektir.

3.1 Yüzey Tutunması (sorption) ve Dağılım Katsayısı

Yüzey tutunması, depo güvenlik analizlerinde kullanılan anlamıyla çok geneldir ve katı

yüzeyi ile sıvı fazda çözünmüş radyonüklit arasındaki tüm heterojen reaksiyonların

etkisini kapsar. Bu reaksiyonlar başlıca; chemisorption, physisorption, çökelme ve

iyon değiştirmedir. Bu reaksiyonların her birinin tek tek etkisi ve incelenmesi yerine,

güvenlik analizlerinde bütün bu etkiler tek bir lineer tutunma faktörü ile (IQ)

tanımlanır. Bunun bir sebebi her bir reaksiyon için yeterli data olmayışı ve bu datalan

ayrı ayrı elde etmenin güçlüğü ve diğer sebebi de yeterli data olsa bile, her bir etkinin

ayn ayn modellenmesinin güçlüğü ve ayrıca modelleme yapılsa bile gerekli bilgisayar

kullanım süresinin uzunluğu sebebiyle modellerin pratik uygulama değerlerinin

olmıyacağıdır. Böylece, her ne kadar 'K^1 basitleştirilmiş bir yaklaşım ise de güvenlik

analizinde kullanılabilecek en iyi yaklaşımdır. K '̂nin tanımı şöyle verilir;

Kd = Ckalı / CS1V1 (3.1)

Burada;

K<ı = radyonüklitin dağılım katsayısı (hacim/kütle)

Ckat, = katı faz (toprak)'daki konsantrasyon (aktivite/toprak kütlesi)

Csıvı = sıvı fazdaki konsantrasyon (aktivite/hacim)

Aoprağın yüzeyde tutma özelliği hem uzaysal olarak hem zamansal olarak bilinmeyen

Şekilde değişebilir. Ayrıca radyonüklitler de değişen yer altı ortamlarında metal
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değerliklerini değiştirebilir ve bctylece kimyasal özellikleri de değişir. Bu yüzden ICj

değerleri dikkatle kullanılmalıdır. Homojen topraklar için, homojenliğin bozulduğu

noktaya kadar tek Ka değerfkullanılabilir.

IQ = O'ın anlamı, bütün kütlenin çözeltide olmasıdır. Düşük K<j değerleri, çabuk

taşınma hızlarını ifade eder. Kd büyüdükçe taşınma yavaşlar.

3.2 Adveksiyon

Çözünmüş radyonüklitin su hareketi ile taşınmasıdır, 'convection' olarak da

isimlendirilir. Güvenlik analizlerinde, yer altı ortamındaki suyun sadece hidrolik

kuvvetlerle, yani yapay bir zorlama yapılmadan akması söz konusudur. Sadece

adveksiyonun söz konusu olduğu radyonüklit taşınmasında, taşınma hızı su akış hızına

(Darcy Hızı) eşittir.

3.3 Difiizyon

Difuzyon, çözünmüş iyonik türlerin taşınmasında temel prosestir. En genel ifadesi 1.

Fick yasası ile verilir.

(3.2)

Burada, difüzyonla olan akının konsantrasyon gradyenti ile orantılı olduğu

görülmektedir. J; = difîizif akı (Kg/s.m2), D; = orantı sabiti (difüzyon katsayısı,

difîizivite, m2/s), tek boyut için konsantrasyon gradyeni VQ = dC{/dx dir. Q, i. türün

konsantrasyonudur (Kg/m3). Poroz ortamla kimyasal etkileşmelerin olmadığı

difuzyon, 'etkin' difüzyon olarak adlandırılır ve etkin difüzyon katsayısı, porozitenin ve

difiizyon yolundaki engellerin sebep olacağı değişmeleri de içerir. Kimyasal

tutunmaların dahil edildiği difüzyon katsayısı 'görünen' (apparent) katsayıdır.

Yukarıda verilen Fick kanunu aslında çok basitleştirilmiş bir ifadedir. İdeal olmayan

Çözelti davranıştan, gradyentin lineer olmaması gibi durumlar ihmal edilmiştir. Aslında

gömü tesisi performans değerlendirmesi yapılırken bu etkilerin hepsi ihmal edilir.

Önemli olan, her bir radyonüklitin geçiş yolundaki her bir malzeme için etkin difüzyon

katsayılarını tanımlamaktır. Eğer sahaya özgü deneysel data hazır değilse, pratik
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olarak genellikle, suda ölçülen (intrinsic) difözyon katsayıları kullanılır. Bu yaklaşım,

difüzyonun taşınmaya katkısının gerçekte olduğundan çok fazla bulunmasına sebep

olur. Çünkü etkin difüzyon katsayıları, sudaki değerlerden çok daha küçüktür. Bazen

suda ölçülen difüzyon katsayıları, porozite etkisini hesaba katan formüllerle birlikte

kullanılarak, etkin difüzyon katsayıları hesapla bulunabilir fakat yöntem her saha için

uygun olmryabilir. Su ile yapılan difüzyon katsayısı ölçümleri kötümser (muhafazakar)

tutumu sergiler, dolayısı ile güvenliğe karşı olan bir tutum değildir.

3.4 Dispersiyon

Radyonüklitlerin gözlenen yayılmasıdır. Yayılma adveksiyon hızı ile olur. Yer altı

sistemlerindeki taşınım incelenirken, dispersiyon kelimesi iki fiziksel olayın toplamım

ifade etmek için kullanılır. Birincisi moleküler difüzyondur ve yukarıda bahsedilmiştir.

İkincisi mekanik dispersiyon diye bilinir ve radyonüklitin hareketi sırasında geçtiği

yolun kıvnmlı veya gözenekli olmasından kaynaklanan farklı yerel hızlar da dahil edilir.

Mekanik dispersiyon kavramı, küçük yerel hız değişmelerini temsil eden yaklaşık bir

incelemedir. Bir boru içindeki su akışı düşünülürse, akış hızının boru kenarlarında

daha yavaş olduğu ve burada kirletici yayılmasının öncelikle suyun akışından

kaynaklandığı ayrıca kenarlara yaklaştıkça oluşan hız farklılıklarından dolayı bir

karışma ve yayılma olacağı bilinmektedir.

Benzer şekilde, gözenekli ortamdaki dispersiyonda da görünen makroskobik hızla,

küçük hız değişmelerinden kaynaklanan yayılma hızı arasında (ortalama hız

tanımlanarak) ilişki kurulabilir.

Dispersiyonun en genel ifadesi matematiksel olarak moleküler difüzyona benzer,

Jdisp,; = - D d i s p V Q (3.3)

J(iisp,i = i radyonüklitinin dispersif akısı (Kg/s.m2)

Ddisp = dispersiyon katsayısı (m2/s)
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Bu yaklaşımda biMnmiyen bızlann rasgele dağıldığı ve normal (Gaussian) dağılıma

uyduğu varsayılır.

Dispersiyon katsayısı lokal şartlara göre çok kolay değişebilen bir değerdir. İzleyici

testi ile bulunan değerler sadece testin yapıldığı alana özgü olup bu alanın dışındaki

diğer yerler için geçerli değildir.

3.5 Radyoaktif Oluşma ve Bozunma

Radyoaktif bozunma zincirlerinin güvenlik analizindeki önemi, oluşan ürünlerin taşınım

özelliklerinin farklı olmasıdır. Eğer zincir tam olarak hesaplanırsa, N üyeli zincir için N

adet denklem çözmek gerekir (Bateman denklemleri). Zincirin sadece istenen üyeleri

için hesap yapan çok az bilgisayar kodu vardır, arzu edilen tüm zincir için hesap

yapmaktır fakat bu pratik olmıyabilir.

Taşınım denklemlerinde kullanılacak zincir üyelerinin hesabı için iki yaklaşım vardır.

1. Zincir üyelerinin ana nüklit ile radyoaktif dengede olduğu kabul edilir ve taşınım

denklemi sadece ana nüklit için yapılır ve buradan diğer aktiviteler doğrudan bulunur.

Eğer zincir üyelerinin yan ömrü, ana nüklitinkinden çok kısa ise ve taşınım süresi

dengeye ulaşmak için yeterliyse, bu mükemmel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım her

durum için geçerli değildir ve konservatif olup olmadığı tartışılabilir.

2. Ana nüklit ve zincir üyelerinin aynı şekilde ve aynı hızda taşındıkları (eşit Kj

değerlerine sahip) varsayılır. Böylece ana nüklit için çözülen taşınım denkleminden

sonra Bateman denklemleri ile zincir üyelerinin miktarları bulunur.

Pratikte, radyoaktif oluşma ve bozunma dispersiyonla birleştirildiği zaman, hangi

parametreler setinin diğerinden daha konservatif olduğuna karar vermek çok zordur.

Büyük dispersiyon değerleri, kısa yan ömürlü nüklitlerden yüksek doz değerleri

oluşmasına sebep olurken, küçük dispersiyon değerleri uzun yan ömürlü nüklitlerden

yüksek doz değerleri çıkarma eğilimi gösterir. Bu konuda bozunma zincirleri için bir

genelleştirme yapmak oldukça zordur.
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3.6 Diğer Taşınım Prosesleri

Yer altında taşımmı etkileyen daha pek çok fenomen vardır. Bunlar arasında; osmoz,

yoğunluğun sebep olduğu edveksiyon, kolloidal taşınım, iyonik türler arasında çok

bileşenli etkileşmeler sayılabilir. Bu fenomenlerin etkisi, hemen hemen bütün güvenlik

analizi çalışmalarında ihmal edilir. İncelenen radyonükit konsantrasyonlarının aşırı

derecede seyreltik olması, bu etkilerin ihmal edilişini haklı çıkanr (Sullivan ve Kozak,

1996)
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BOLUM 4

KAYNAK TERİMİ ANALİZİ

4.1 Kaynak Terimi Bileşenleri

Kaynak terimi (source term), gömü tesisinden radyonüklitlerin bırakılma hızı olarak

tanımlanır. Bırakılma sıvı ya da gaz fazında olabilir. Sıvı fazındaki bırakmaya oranla,

gaz fazındaki bırakma çok azdır ve sınırlı sayıdaki radyonüklit için geçerlidir.

Bir kaç farklı depolama anlayışı geçmişte kullanılmıştır veya halen kullanılmaktadır.

Bunlar; yerüstü mahzenleri, yeraltı mahzenleri, toprak yığılı beton depolar,

kullanılmayan maden yatakları, dikine açılan oyuklara gömü (shaft disposal) ve

yüzeysel toprak katmanlarındaki hendek gömüleridir (shallow land trench burial). Her

anlayış kendine özgü farklı kaynak terimi özelliklerine sahiptir. Burada sunulan

kaynak terimi bileşenleri, hendek gömüsünü esas almaktadır.

4.1.1 Radyonüklit Envanteri

DOSRA'lann oluştuğu yerler çok farklıdır. Nükleer Santraller, tıp endüstrisi,

üniversiteler, endüstriyel uygulamalar, araştırma merkezleri v.b. Buna bağlı olarak

atığın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanısıra, hacmi, ve radyoaktivite içeriği de

farklı olmaktadır. Atık işlenmesi sonucunda da buna bağlı olarak farklı özellikte atık

formları oluşur. Modelleme sırasında özellikleri birbirine benziyen atık formları aynı

gurupda incelenir.

Atık paketleri üzerinde bir etiket olması hemen her ülke için zorunlu bir uygulamadır.

Etiket olmaması veya eksik bilgi olması durumunda, paketlerin radyonüklit içeriği için

spektrometrik analiz veya konservatif tahminler yapılmalıdır. Toplam doza, yer altı

suyu ile taşınım yoluyla en çok katkısı olan nüklitler, uzun ömürlü, suda kolay

Çözünen, kolay taşman radyonüklitlerdir. Bunların başında; 1 2 9I, "Tc, 14C, 36C1
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gelmektedir. Yayılma ortamı uj'gun kimyasal şartlar» sağlıyorsa uranyum ve türevleri

de doza önemli katkılarda bulunur.

Envanter kelimesi, saha dolup üstü kapatıldıktan sonra gömü içindeki radyoaktif

madde miktarını ifade eder. Kaynak terimi analizinde, envanter, tüm gömü sahasını

temsil edecek ortalamalar olarak alınır veya atık, özelliklerine göre guruplar halinde

incelenir.

4.1.2 Radyonüklit Bırakma Hızı (Kaynak Terimi) Faktörleri

Gömü tesislerinin tasarımında temel hedef, atık bulunan kısma su girişini mümkün

olduğu kadar engellemek veya azaltmaktır. Bunu sağlıyan ana elemanlar aşağıda

sıralanmıştır.

Tasarlanmış Yapılar (Engineered Structures): Demir çubuklarla kuvvetlendirilmiş

beton duvarlar, zemin ve çatı tasarımları bu guruptadır. Böylece sadece su girişi değil

fakat, toprak altı hayvanları, bitki kökleri ve bilmeden insan girişleri de önlenmiş olur.

Kapaklar (Caps or covers): Atıkların üstüne konulan, gelen yağmur suyunu gömü

sahası üstünden yanlara çelmeyi amaçlıyarak tasarlanmış tabakalardır.

Atık kaplan (Containers): Atık gömüsü için kullanılan dış kaplardır. Tahta sandıklar

ve adi saç varillerlerden başlayıp farklı çelik türleri, metal alaşımları ve yüksek

yoğunluklu polietilen'e kadar çok farklı malzemeler kullanılmıştır.

Atık Formu (Waste Form): Kontamine malzemenin fiziksel ve kimyasal şeklidir,

işlenmiş ve işlenmemiş olarak iki kısma ayrılır. Atık formunun fiziksel ve kimyasal

özellikleri, atık formunun bozulma süresini etkiler.

Kaynak terimi değerlendirilirken, tasarlanmış yapıların bozulmasıyla (degradation)

depo içine suyun girip atık kabıyla temas etmesi, atık kabının bozulmasıyla suyun atık

lormu ile temas etmesi, atık formundan bırakılma, gömü sahası tabanından su ile

taşınma konulan incelenir.
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4,1.3 Kimyasal Etkiler

Atık kabının performansı su ve hava sızdırmazlığı ile ölçülür. Kabın performansı ortam

rutubeti ve kimyasal şartlara bağlıdır. Bu yolla kap bozulurken reaksiyonlar bölgenin

kimyasal yapısını özellikle redoks ve pH şartlarını değiştirir. Kabın ve atık formunun

çürümesi, atığın bulunduğu bölgedeki su hareketini etkiler.

Atık formunun performansı, içindeki radyonüklitlerin yüzeyde temas eden suya

bırakılmasını kontrol etmesiyle ölçülür. Radyonüklitlerin bırakılması ve diğer atık

formu bileşenleri, yerel kimyasal çevreyi değiştirebilir. Taşınma prosesleri, kimyasal

şartlardan (çözünürlük, yüzey tutulması, v.b.) şiddetle etkilenir. Kimyasal ortam,

çözünürlük limiti ile yüzeyde tutulma reaksiyonlarını ve böylece taşınımı etkiler.

Çözelti reaksiyonlarına ilaveten kolloidal tanecikler oluşabilir. Kolloitler çapı on

mikrondan küçük askıdaki taneciklerdir ve kendiliğinden oluşur. Kolloitler çözünmüş

maddelerden farklı taşınım özelliklerine sahiptir ve radyonüklitin hareketliliğinin

artması için önemli bir mekanizma olabilir.

Kimyasal ortam, atık formundan bırakılma üzerinde de en önemli etkiye sahiptir.

Örneğin radyonüklit, gömü ortamında çok az çözünen bir malzeme içinde

sabitleştirilmişse, radyonüklitin bırakılma hızı da çok yavaş olacaktır.

Yukarıdaki açıklama, tüm detayları içeren mekanizmalara dayalı bir kaynak terimi

modellemesi yapmanın karmaşıklığına ışık tutmaktadır. Güvenlik analizinde, bu kadar

detayın analize katılması ne gereklidir ne de arzu edilir. Güvenlik analizinin temel

amacı, depodan radyonüklit bırakılması ile insana ulaşacak doz yükünün kabul

edilebilir sınırlar içersinde kaldığını göstermek veya bu sınırlar içersinde kalması için

neler yapılması gerektiğine ışık tutmaktır. Bu yüzden, analizciye düşen sorumluluk,

çeşitli prosesleri inceledikten sonra hangilerinin en önemli olduğuna karar vermek ve

bunları içeren modelleri seçmektir. Bırakılma ve taşınım datası, temsil edici tek değer

olarak da girilebilir.
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4.1.4 Atık Kaplan

Şekil, hacim ve yapı malzemesi olarak çok fazla çeşit vardır. ABD'de 1987-1989

yıllarında her yıl 80.000 atık kabının gömüldüğü, hacimlerinin 0.00026 m3'den 20 m3 'e

kadar değiştiği, %75'den fazlasının da karbon çeliğinden yapılmış 0.2 m3'lük variller

olduğu bildirilmiştir (Sullivan, 1996a).

Kaynak terimi değerlendirmesinde, kabın sağlam kaldığı ve atık formunu su temasından

tam olarak izole ettiği süre önemlidir. Her kap için tek tek inceleme yapmak yerine,

burada da guruplandırma yapılabilir.

Kabın bozulmasında iki ana mekanizma söz konusudur. Birincisi belli bir anda

bozulmadır (catastrophic). Bunun için ya analizcinin tahmin ettiği bir süre verilir ve bu

sürenin sonunda bu guruptaki bütün kapların etkisiz kaldığı varsayılır, veya malzeme

kalınlığı ve korozyon hızı kullanılarak yapılan basit hesapla tamamen bozulma süresi

bulunur. Burada, malzemenin tam korozyona uğradığı süre yerine, çok inceldiği süreyi

esas almak gerekir fakat bunun ispatlanmış bir ölçüsü yoktur. Analizcinin, hem hesap

hem varsayım yapması zorunludur.

İkinci mekanizma lokal bozulmadır. Kabın tamamen bozulmasından önce, bazı

kısımlarının belirli büyüklüklerde bozulduğu varsayılır. Malzeme hataları, kabın ek

yerleri, kaynak yerleri veya kabın darbe gören yerleri daha çabuk bozulabilir.

Sullivan (1993) ve Sullivan (1996a)'da, çeşitli atık kabı malzemelerinin dayanım

süreleri konusunda yapılan araştırmalar geniş şekilde incelenmiştir. Amerikan

'National Institute of Standarts and Technology' enstitüsü, 1.27xlO'3 m kalınlığındaki

karbon çeliğinden yapılmış 0.2 m3'lük tipik varillerle, yeraltında 100 farklı toprak

ortamında yaptığı testlerde varillerin toprak türüne ve şartlarına göre 10 ile 140

senelik sürelerde bozulduğunu rapor etmiştir. Fakat darbeli kısımlar için süre birkaç

yıla kadar düşmektedir.

Bu sebeple, karbon çeliği (0.8-1 mm saç) variller için atık formunu hiç korumadığı ve

gömü sahasının kapatıldığı andan itibaren varillerin tamamen etkisiz kaldığı

varsayılabilir. Bu varsayım, toprak altındaki ortamda korozyon hızı hakkında güvenilir
b l lgi yoksa, olabilecek en kötümser yaklaşım olarak sık sık kullanılır. ABD'de 'high
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integrity container' sınıfi büyük kapların, yasal olarak, korozyon hızı ve malzeme

kalınlığı hesabma dayanılarak yapılan dizaynı, en az 300 sene toprak ortamında su

iırnıazkğını sağlayabilmelerini öngörmektedir (Sullivan, 1996b).

Öte y a k ^ b i r kabın 200 seneden uzun ve bir kaç bin seneden kısa ömürlü olmasının

insana u l a ş ü ^ d o z yükünü etkilemediği bilinmektedir. Yani dikkate alınması gereken

radyonüklitlerinçöfci^j200 senelik kap dayanıklılığı yeterli olmakta, az sayıdaki çok

uzun yarı ömürlü radyoml^taycinse kabm 200 veya 1000 sene dayanıklı olması

arasında, insana ulaşacak doz açıs ıncH^|M|^)ir fark bulunmamaktadır (Kozak ve

Diğ., 1993). Bu durumda, herhangi bir k a w H B | f c | ^ ^ i n sene dayanıklılığını

ispatlamaya çalışmak zaten anlamsızdır, ayrıca mevcut teknıHB^^glflle^bir ispat

imkansız görülmektedir.

Çoğu güvenlik analizlerinde, kap ömrü için katastrophic yaklaşımlı bir süre alınır.

Lokal bozulmaları modelliyebilecek yeterli bilgi yoktur.

4.1.5 Atık Formları

Atık formu, kontamine malzemenin atık kabı içindeki son fiziksel durumu olarak

tanımlanır. Atık kaplannda olduğu gibi, burada da her bir formu tek tek incelemek

pratik değildir ve atık formları benzer özelliklerine göre guruplandırılır. Aynı guruba

giren, örneğin katılaştmlmış atık formu için farklı malzemeler kullanılmış olabilir;

çimento çeşitleri, bitumen, vinil-ester styrene v.b. Aynı bırakma mekanizmasına sahip

atık formları aynı guruba alınır. Örneğin katılaştınlmış atık formları difüzyon

kontrolündeki bırakma ile modellenir. Analizde, hangi atık formlarının hangi

radyonüklitleri ve en fazla aktiviteyi içerdikleri önemlidir. Radyonüklit envanteri bu

açıdan önemlidir.

4.2 Atık Formu Performansı: Sıvı Faz

Sıvı fazdaki radyonüklit bırakılması için aşağıdaki dört mekanizmadan biri veya bir kaçı

geçerlidir:

• Çözünürlükle sınırlı bırakılma (solubility limited release)

Oransal yüzey durulaması (surface rinse with partitioning),
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• Diflizyon,

e Çözünme (dissolution), veya uniform bırakılma

4.2.1 Çözünürlükle sınırlı bırakılma (solubility limited release)

Bu model çözünürlük sınırına (doyma sının) ulaşıncaya veya bütün envanter

bırakılıncaya kadar bir anda bırakılmayı esas alır. Çözünürlüğün sınırladığı bırakma

modeli bütün atık formları için ve her bir nüklide özgü uygulanabilir. Bu model

genellikle suda düşük çözünürlük değerlerine sahip radyonüklitler için bırakılma hızını

kontrol eder, (örneğin, uranyum ve diğer aktinitler için ).

Çözünürlükle sınırlı bırakma modeli sık sık diğer bırakma mekanizmaları modelleri ile

bağlantılı olarak kullanılır. Böyle durumlarda verilen çözünürlük sının aşılmadıkça,

bırakılma diğer mekanizmalar ile gerçekleşir. Sınır aşılırsa, konsantrasyon çözünürlük

sınınna eşit kalacak şekilde, bir miktar çökelme olacağı kabul edilir. Çökelek kütlesi,

taşıma mekanizmaları nükliti ortamdan uzaklaştırdığı zaman, yeniden çözülecektir.

Radyonüklitin, çözünürlük sınınna ulaşıncaya kadar suda çözüneceği ve bunun sabit

olarak devam edeceği, gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım, diğer yaklaşımlan

sınırlayıcı bir üst değer olarak kullanılır.

4.2.2 Oransal Yüzey Durulaması

Oransal yüzey durulaması, su ile temas olur olmaz, atık formundaki bütün envanterin

bırakılmaya hazır olduğunu varsayar, sadece atık formu ve temas eden arasında denge

kesri söz konusudur. Çözünürlükle sınırlı bırakılmanın aksine, bu modeldeki bırakılma

zaman içinde sabit bir değer olmıyabilir dolayısı ile zamana bağlı farklı bırakılma

oranlan kullanılabilir.

Atık kabının sağlam kaldığı sürece, radyonüklitler çeşitli tutunma mekanizmalan ile

atık formu içinde tutulurlar. Bu faktörlerin hepsini hesaba katacak şekilde,

radyonüklitin atık formundaki miktarının çözeltideki miktanna olan oranı, denge oranı

olarak kullanılabilir. Bu oransal faktör, atık formunun özellikleri ve yerel kimyasal

Şartlara bağlıdır ve pek çok fiziksel prosesi topluca kapsadığı için gerçekçi tahminler

yapmak zor olabilir.
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Oransal faktör, sistemdeki radyonüklit dağılımını ifade eder. En aşın durumda oran

katsayısı sıfır alınır. Bu durumda atık formundaki bütün envanterin su ile temas eder

etmez suya geçtiği varsayılır. Bu varsayım bırakılmanın üst sınırını bulmak için sık sık

kullanılır, veya diğer bırakılma mekanizmalarını destekleyecek yeterli data yoksa

kullanılır.

Oranlı modeller atık kabı bozulduğu anda kısmen büyük bir bırakılma ve daha sonra

envanter tükeninceye kadar daha yavaş bırakılma ile karekterize edilir. İlk bırakılma,

henüz temiz olan suyun atık formuna deymesiyle, kabul edilen oran sağlanacak şekilde

olur. Sonraki yavaş bırakılma ise atık formundan uzaklaştırılan miktar ve denge kesri

arasındaki ilişki tarafindan kontrol edilir. Ayrıca sıfır bırakmanın olduğu bir nokta

vardır (radyonüklit çözünmesi durmuştur) ve bırakmanın negatif olduğu bir bölge

vardır (atık formu çözeltiden nüklit absorplar).

4.2.3 Difüzyon Kontrolündeki Bırakma

Katılaştınlmış atık formundan radyonüklit bırakılması (leaching) genellikle difüzyonun

hakim olduğu bir proses olarak açıklanır. Bu çalışmada depolanan variller silindirik

geometriye sahiptirler, bu nedenle difüzyon olayı silindirik geometri için incelenecektir.

Bu modelde atık formunun dış yüzeyindeki radyonüklit konsantrasyonu sıfır kabul

edilir. Böylece, atık formu dışındaki radyonüklit taşınımının, difuzyonla atık yüzeyine

kadar taşınan radyonüklitleri ortamdan uzaklaştırmaya yetecek kadar hızlı olduğu

varsayılmış olur. Bu varsayım, gerçek şartlara uymamakla birlikte, atık formundan

difuzyonla olabilecek en hızlı radyonüklit bırakılması olasılığını değerlendirmiş olur.

Fakat pek çok gerçek durumlar için, atık formu dışındaki konsantrasyon değeri,

difuzyonla bırakılmayı etkileyecek kadar yüksek değerlere asla ulaşamaz. Ayrıntılı

bilgi Ek A.2'de verilmiştir.

4.2.4 Çözünme (dissolution) bırakılması

Bu modelde, radyonüklitlerin çözeltiye geçmesi, atık formunun çözünme hızı ile

kontrol edilir. Bu model daha çok, aktif hale gelmiş metallerden ve camlaştınlmış

atıklardan bırakılmayı hesaplamak için uygulanır. Pratikte çözünme hızı deneysel
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dataya dayalı sabit bir değerdir, metalik korozyon hızı veya camın çözünme hızı vb.

değerler alınabilir. Atık formunun geometrisi ve sabit çözünme hızı ile envanterin

bırakılma kesri hesaplanabilir.

4.3 Atık Formu Performansı: Gaz Fazı

Uygun çevresel şartlarda; 3H, 14C, 85Kr, 1 2 9I ve 222Rn'nin hepsi gaz fazında bulunabilir.

Radyoaktif gazların oluşması çevreye gaz fazında difuzyon ve edvektif taşınma

mekanizmalarıyla bırakılmaya sebep olur.

Atık formundan gaz fazında bırakılmanın hesabı için ilgili proseslerin her birinin

değerlendirilmesi gerekir. C-14'ün biyo bozunma yolu ile karbondioksitle veya

metanla bırakılması ( H-3 de metanla bırakılabilir ), ve bu gazların oluşma hızı,

gömülen organik malzemenin türü ve miktarının detaylı analizini gerektirir. C-14

envanterinin küçük bir kısmının (%5-10 ) gaz fazında bırakılabildiği bilinmektedir, bu

data sık rastlanan envanterler ve biyolojik bozunabilir malzemeler için geçerlidir. Daha

az oranlarda H-3 gazının bırakılacağı tahmin edilmektedir. Radyolizin çok az

miktarlarda gaz ürettiği ve ihmal edilebileceği bilinmektedir. Rn-222'nin bırakılması

ana nüklitin bozunma hızından ve atık formu bilgisinden hesaplanabilir. Katılaştınlmış

atıklar için Rn-222 gazı atık formu boyunca difüze olmak zorundadır. Katılaştınlmış

atık formlarında gazların difuzyonu, sıvılannkinden çok daha hızlıdır.

4.4 Radyonüklit Oluşumu

Radyonüklitlerin çoğunun bozulması diğer radyoaktif ürünlerin oluşmasını sağlar.

Yeni oluşan ürünler farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olacağından farklı

bırakılma ve taşınma özellikleri gösterirler. Özellikle thoryumun bozunması ile oluşan

ürünler thoryumdan daha çözüngen ve hareketli olduğu için önemlidir. Özellikle de

Rn gazının üretilmesini sağlayan 2 3 0Th serisi önemlidir. Doğal bozunma zincirleri

için diğer önemli bir konu da radyoaktif dengeye ulaşmak için gerekli sürelerin çok

uzun olmasıdır. Örneğin, ^ U ' d e n kaynaklanan 222Rn'nin aktivitesi milyonlarca sene

boyunca artmaya devam edecektir.
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4.5 Taştnım

Atık formundan bırakılan radyonüklitler, gömü tesisinin tabanından aşağıya doğru göç

ederler. İlgili prosesler; edveksiyon, dispersiyon, difüzyon, radyoaktif bozunma ve

yüzeyde tutunmadır. Bu prosesler sıvı ve gaz fazlar için uygulanır. Gömü tesisindeki

akış, kapak ve tasarlanmış engellerden gelir, atıkların çevresinden geçerek tesis dışına

çıkar. Akışı kısıtlayan pek çok farklı malzeme vardır. Aynca, bu hetoroj enlikler ve

tasarlanmış yapılardaki çatlaklar gibi lokal etkiler, gömü alanına uniform olmayan akış

gelmesine sebep olabilir. Çoğu güvenlik analizinde ise, kaynak terimi bölgesindeki

akış, yatışkın (analiz süresi boyunca zamandan bağımsız) ve uniform akış olarak

incelenir.

4.5.1 Sıvı Fazda Taşınım

Gömü tesisinden bırakılmanın modellenmesinde en basit yaklaşım, radyonüklitlerin atık

formundan bırakılır bırakılmaz, gömü tesisinden de bırakıldıklarını varsaymaktır. Bu

yaklaşımın konservatif olması ve özellikle taşınımla ilgili parametrelere ait pek çok

datayı ihtiyaç dışı bırakması, yaklaşımı cazip kılmaktadır. Fakat böylece, gömü

tesisinden bırakılma için oldukça erken süreler bulunacaktır. Örneğin eğer, herhangi

bir radyonüklit için gömü tesisini dibe kadar geçme süresi 10 sene ise ve tüm envanter

tesis içinde uniform olarak dağılmış ise, bırakılma atık kaplarının etkisiz kalması ile

başlar. Eğer atık formundan bırakılmayı tesisten bırakılma olarak alırsak, tesisteki tüm

envanterin bir anda tesis dışına çıktığını varsaymış oluruz. Halbuki 10 yıllık taşınım

süresi hesaba katıldığında, bırakılma 10 yıllık süreye yayılacaktır.

Modellemedeki karmaşayı azaltabilecek diğer bir varsayım, dispersiyon ve difuzyon

proseslerini ihmal edip, taşınmanın sadece edveksiyonla olduğunu kabul etmektir. Bu

yaklaşım, gömü tesisini belli sayıdaki karışma hücrelerine böler. Her hücre için kütle

oengesi yapılarak; edveksiyon, yüzeyde tutunma ve radyoaktif bozunmanın dikkate

alındığı taşınma hızı hesaplanır. Atık formundan bırakma için uygun şartlar altında,

(oranlı yüzey durulaması veya zamana yayılmış uniform bırakma için), analitik

Çözümler elde edilebilir (Kozak ve Diğ., 1990b).

Difıizyon, tasarlanmış yapıların dizayn edildiği gibi davrandığı ve edveksiyon akışını

Çok küçük olacak şekilde sınırladığı süre boyunca, önemli bir taşınma prosesi olabilir.
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Dispersiyon ise, radyonüklit yayılması, ortalama akış hızlarına yakın hızlarda oluyorsa

önemli bir taşınma prosesi olabilir. Bu, özellikle kısa yan ömürlü radyonüklitler için

önemlidir ki, alıcı ortama ulaşmadan bozunurlar.

Güvenlik analizlerinde çoğunlukla, gömü tesisinde uniform akışı kabul eden tek

boyutlu taşınma modeli kullanılır. Eğer lokal etkiler önemliyse (atık kaplan etrafındaki

akışlar, akış engelleyicileri, geri dolgu malzemesindeki ve tasarlanmış yapılardaki

çatlaklar, v.b.) iki veya üç boyutlu modeller gerekli olabilir. Böyle daha detaylı

modeller, çok sayıdaki farklılığı çok uzun sürelerle simule etme konusunda pratik

olmıyabilir. Bu durumda, uniform olmayan akışların etkisini de temsil edecek bir tek

akış hızı seçimi, haklılığı ve geçerliliği gösterilerek, uygulanabilir.

Sıvı fazda taşınım hesaplan ile ilgili formüller Ek A. l'de verilmiştir.

4.5.2 Topraktaki Darcy Akış Hızları

Model bölgesindeki düşey nem hareketi Darcy hızı olarak ifade edilmektedir (bak. 4.18

bağıntısı). Belirli bir toprak için suya doygun haldeki iletkenlik değeri sabit olmasına

karşılık, toprak kurumaya başladıkça Darcy hızı yavaşlar. Doygunluk ve hız arasındaki

ilişki lineer değildir. Darcy hızını etkiliyen önemli yerel şartlar vardır: Toprak yapısı,

iklim, bitki örtüsü, yüzeydeki eğim v.b.'dir.

Radyoaktif atıkların gömülme şekli ne olursa olsun yer altı gömüsünün ömrünü ve

gömüden muhtemel sızmayı etkileyen en önemli faktör toprak yüzeyi altındaki su

hareketidir. Bu yüzden yer seçimi sırasında en az yağmur alan bölgeler tercih

sebebidir. Ya da yer altı su katmanının mümkün olduğu kadar derinde olması arzu

edilir.

Toprak yüzeyinden su katmanı yüzeyine kadar olan kısım doygunsuz bölge (veya

kısmen doygun) olarak adlandınlır, (semi saturated zone, unsaturated zone, vadose

zone tabirleri ile hep aynı bölge kastedilir). Bu bölgenin kalınlığı jeolojik ve

hidrojeolojik şartlar ve yerel iklime göre değişir. Kurak iklimlerde su tablasının

derinliği toprak yüzeyinden yüzlerce metre derinde olabilir.
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Bu bölgedeki nem hareketini sadece düşey doğrultuda ve tek boyutlu olarak incelemek

yeterlidir ve iki veya üç boyutlu değerlendirmelere kıyasla ihmal edilecek kadar

önemsiz farklar elde edilir. Ayrıca tek boyutlu inceleme, diğerlerinden daha

muhafazakar yaklaşımdır çünkü ikinci ve üçüncü boyutlardaki hareket nem hareketini

yavaşlatan faktörlerdir.

Görünen Akış: Doygunsuz bölgedeki hidrolik geçirgenlik, toprak doygunluğunun bir

fonksiyonudur. En az doygun bölgeden tam doygun bölgeye gelinceye kadar, her

farklı doygunluk değeri için farklı geçirgenlik değeri olacaktır. Bu durumdaki dikey

akış için Darcy kanunu şöyle verilmektedir, (IAEA, 1995),

dv|/(9)

+ 1] (4.1)

dz

V z: akışkanın varsayılan (superficial) hızı (m/s)
0 : nem oranı (boyutsuz)
K(0) : hidrolik geçirgenlik (nem oranının bir fonksiyonu, m/s)
\j/: negatif kapiler basınç (m)

Parantez içindeki ikinci terim yerçekimi gradyenti ile ilgilidir ve yatay akışlar için

geçerli değildir. Bu denklemi kullanabilmek için, 0 ve \|/ arasındaki ilişkinin bilinmesine

gerek vardır. Pek çok toprak çeşidi için bu ilişki lineer değildir. Eğer toprak tabakası

doygunluğa ulaşırsa, basınç gradyeni tabaka boyunca sıfir olur ve iletkenlik,

doygunluk iletkenliğine eşit olur. ^ 0 ) = ! ^ . Bu durumda, tabaka boyunca dikey

Darcy hızının büyüklüğü

V2 = 1 ^ (4.2)

ki buradan, farklı tabakalar içinde geçirgenliği en az olanın, alt tabakalardaki akış hızını

sınırladığı sonucu çıkar. Akış hızı sadece, bu tabaka üzerinde su birikimi varsa daha

büyük olabilir. Ayrıca tabakada yer yer olabilecek doygunsuz kısımlar da akış hızını

azaltabilir.

Bu yaklaşımlar Darcy hızını ya da görünür hızı (superficial) hesaplamakta kullanılır.

Fakat suda çözünmüş radyonüklitler toprakta bu hızla hareket etmezler. Hidrojeolojik
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çalışmalarda herhangi bir kirleticinin gerçek hareket hızı için aşağıdaki oranlar

kullanılır.

Vp=Vz/9 (4.3)

Vp çözünmüş kirleticinin edvektif taşınımını hesaplamak için kullanılan hızdır ve 0 ise

toprağın hacimsel nem oranıdır, (doygun bölgedeki yatay akış için G yerine toprağın

efektif porozitesi kullanılır).

Kirleticinin yer altı suyundaki hareketini etkileyen en önemli olaylar; edveksiyon,

difüzyon ve bazı heterojen fenomenler; sorpsiyon, çökelme ve dispersiyondur.

Edveksiyon, kirleticinin 4.22 denkleminde verildiği şekilde su ile hareket etmesidir.

Gerçek Akış: Akış için yukarıda verilen Darcy yaklaşımı, bazı durumlarda gerçek saha

topraklan için uygulanamaz. Darcy kanunu homojen ortamlar için geçerlidir. Eğer

saha toprağı, homojen değilse veya homojenliği bozan unsurlar ihmal edilebilecek

kadar az değilse, bu durumda Darcy kanunu geçerli olamaz. Bununla birlikte Darcy

kanunu, heterojen ortamlar için de geçerli olan kanunun çıkarılmasında başlangıç

noktasıdır. M'yi düşey su akısı olarak tanımlayarak, yukarıda verilen 4.20 denklemini

hatırlarsak,

dvj/(6)

M = - K(9) [ + 1 ] (4.4)

dz

ve süreklilik denklemi

m dM
= (4.5)

dt dz

4.4 ve 4.5 denklemlerini M'yi elimine edecek şekilde birleştirirsek ve

Çs d9/dv|/ tanımlamasını yaparsak
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50 d K(9) 36
- + K(0) . = 0 (4.6)

a & ç ÖZ

4.6 denklemi tanınmış Richard denklemidir. Denklem, toprak içinde derinlemesine

nem dağılımını hesaplamak için kullanılır. Bu dağılımın zamana bağlı olarak bulunması

bize nem hareketini verir. Sadece z boyutu için yazılan denklem, istenildiğinde diğer

boyutlar için de yazılıp iki veya üç boyutlu olarak da kullanılabilir (Hills ve Diğ.

1989a).

4.6 denkleminin gerçek toprak şartlan için çözümü kolay değildir. Doygunsuz akış

için Ç değeri su gecikme eğrisinden (soil-water retention curve) elde edilir ve

topraktaki su oranına bağlı olarak değişir. Bu değişim, lineer olmadığından ve her

toprak türü için de farklılık gösterdiğinden, gerçek saha toprağı ile yapılan deneylerle

elde edilebilir.

Su gecikme eğrisini elde edebilmek için 0, K ve \j/ arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekir.

Bu amaçla yapılmış çalışmalar arasında en çok kullanılanı Van Genuchten

denklemleridir, (Van Genuchten, 1980) ve (Sisson ve Van Genuchten, 1991). Bu

denklemlerin kullanılabilmesi için gerçek sahadan alman toprak örneklerinde;

9S= Toprağın doygunluk nem oranı
8r= Kuru toprağın nem oranı (en kurak mevsimde toprakta bulunabilecek nem oranı)
Ksat=Toprağm doygunluk su iletkenliği (m/s),

değerleri ölçülmelidir. Bu bilgilerden hareketle, incelenen toprak için 9 - y ve 9 - K

grafikleri çizilebilir. Fakat denklem takımlarındaki sabitlerin, toprakla yapılan kolon

deneyleri sonucunda bulunması, çoğu zaman tercih edilen yoldur.

(4.6) numaralı Richard denkleminin çözümü için pek çok araştırmacı farklı yöntemler

önermiştir. Bunlar içinde; Dagan ve Breşler (1983) ve Breşler ve Dagan (1983), 0 -

V - K ve su akısı değerlerini derinlik ve zamanın bir fonksiyonu olarak bulabilmek

amacıyla homojen kolonda dikey akış için basitleştirdikleri çözümü, farklı sahalara ve

heterojen katmanlara uygulamışlar ve tatminkar sonuçlar almışlardır. Bu çalışma,

tarımsal arazilerde sulamanm etkinliği ve ne kadar suyun ne kadar dibe gittiğini görmek

amacıyla yapılmıştır.
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Hills ve Diğ. (1989a) ve (1989b), çöller ve benzeri çok kurak yerler için Richard

denkleminin çözüm güçlüğünü incelemiş, çok fazla bilgisayar zamanı gereken

hesaplamalar için kabul edilebilir varsayımlar önermiştir. Çözüm tekniği olarak sonlu

fark yöntemini kullanarak heterojen toprak tabakalan için örnek problem uygulamaları

vermiştir.

Yeh Jim (1989), Cooley (1983), Zarba ve Diğ (1990), Huyakorn ve Diğ. (1984),

Warrick (1975), Kabala ve Milly (1990), muhtelif çözüm yöntemleri sunmuşlardır.

Doygunsuz bölge akış modellerinde, yağmur hızı ve bunun yıl içindeki dağılımını tam

olarak modellemek zor görünmektedir. Bir defada yağacak en şiddetli yağmur miktarı

ve bunun yıl içindeki tekrarlama sıklığını tahmin etmek oldukça zordur. Ayrıca, bu

yağışın tamamı toprağa girme imkanı bulamaz. Toprağın geçirgenlik hızını aşan

yağışlar, kenarlara akar veya yüzeyde birikir.

Buna karşılık, belli bir bölgenin yıllık ortalama yağışı geçmiş yıllarda tutulan

kayıtlardan hareketle kolayca bulunabilir. Bu yüzden yağış miktarını ve şeklini ayrıca

modellemek yerine, hemen hemen bütün doygunsuz bölge akış modellerinde, ortalama

yıllık yağış, sınır şartı olarak kabul edilmiştir (steady-influx assumption). Bu varsayım,

çok kurak yerler ve çöller için hatalı olabilir fakat diğer bölgeler için uygun ve yeterli

olduğu bildirilmiştir.

Doygunsuz bölge akışında; farklı toprak tabakalan, kil katmanlanndaki çatlaklar, arazi

şekli, kapiler etkiler ve yatışkın olmayan durumlar, kısmen yatay akışa sebep

olabilirlerse de hakim akış dikey yöndedir. Bu yüzden seçilen saha jeolojisi fazla

karmaşık değilse tek boyutlu dikey akış denklemlerinin kullanılması tavsiye edilmiştir

(Kozak ve Diğ. 1989)

Bu çalışmada alınan Darcy hızlannm değerleri 8.3'de verilmiştir.

4.5.3 Gaz Fazda Taşınım.

Sıvı fazdakine benzer şekilde burada da en basit yaklaşım olarak, gaz oluşur oluşmaz,

tesis üstünden atmosfere bırakıldığı varsayılabilir.
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Daha detaylı analiz gerekli ise, taşınım, tesisin dizaynı ve tasarlanmış yapılann

özelliklerine bağlı olacaktır. Eğer tesis içinde boşluklar yoksa, barometrik basınç

değişikliklerinin etkisi çok az olacaktır ve taşınım difüzyon hakimiyetinde olacaktır.

Bu durumda güvenlik analizi, tasarlanmış engellerden yüzeye olan difîizyon hızını

bulmaya yönelir.

Çoğu gömü tesislerinde, tesis içine ölçme borulan (monitoring wells) yerleştirilir. Bu

borular, radyoaktif gazın kaçması için doğrudan ulaşım yolu olabilir. Eğer çevresel

atmosferik basınç, depo içi basıncından küçükse, bunun pompalama etkisi ile gaz çıkışı

meydana gelir.

Tesis dışında (atmosfere çıkınca) ise alıcı ortama olan taşınım süresi bir yıldan çok

daha kısadır. Bazı tesislerde, ölçme borulan tesis içine kadar uzanmaz ve

engelleyicilerin üstünde kalır. Bu durumda pompalama etkisiyle taşınım daha az

olacaktır çünkü radyonüklit tesis içini ve engelleyicileri difiizyonla geçtikten sonra

borulara ulaşabilir. Fakat çimento katmanlanndaki radon taşınımının barometrik

pompalama etkisiyle olduğu bilinmektedir.

Genel olarak; edveksiyon, dispersiyon, difiizyon, radyoatif bozunma ve yüzeyde

tutunma, gazın hareketini kontrol eden mekanizmalardır.

4.5.4 Diğer Taşınma Modelleriyle Bağlantı

Kaynak terimi modellemesi, toplam güvenlik analizinin sadece bir bileşenidir. Kaynak

terimi model sonuçlan, analizdeki diğer proses modelleri ile birleştirilir. Kaynak terimi

ve diğer proseslerle olan temel bağlantılar şunlardır.

a) Gömü yapılan bölgeye su girişi konusunda yapılan modeller, dikey su akış hızını

elde etmek içindir. Bu bilgi, kaynak terimi modelinin giriş datası olarak kullanılır.

b) Atık formu, atık kabı ve gömü tesisinin, taşınımı etkileyen kimyasal kontrol

parametreleri (örneğin Ka, çözünürlük v.b.) jeokimyasal kodlarla veya deneysel data

ile bulunmalıdır. Bu bilgiler de, kaynak terimi modelinin giriş datası olarak

kullanılır.

c) Kaynak terimi modelinin sonuçlan (radyonüklit bırakılma hızlan), yeraltı suyu ile

taşınım modellerinin giriş datası olarak kullanılır.



d) İnsana ulaşan doz yükü ve bunun zamanını hesaphyan modeller ise, yeraltı suyu

taşınım modellerinin sonuçlanm kullanırlar.

Kullanılan bilgisayar kodu bu modellerin hepsini, bir kısmını veya sadece birini

hesaphyor olabilir. Bu çalışmada yararlanılan DUST kodu, kaynak terimi analizi için

geliştirilmiştir.
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BOLUM 5

MODEL SEÇİMİNDE EGEMEN KAVRAMLAR

5.1 Giriş

Bir radyoaktif atık deposu için yapılacak güvenlik analizinin hedefi, en çok doz alması

muhtemel kişinin alacağı doz miktarını bulmaktır. Analiz, pek çok fiziksel, kimyasal ve

biyolojik proseslerin incelenmesini gerektirmektedir. Doygunsuz bölgede yağmur

suyunun hareketi, kapak malzemesinin, engelleyicilerin, atık formunun performansları

ile doygunsuz ve doygun bölgelerdeki taşınım, aynca çeşitli ulaşım yollanndan insanın

alacağı doz miktarlan, bunlara örnek olarak sayılabilir. Bu yüzden, analiz için uygun

araçların seçilmesi önemli bir konudur.

Güvenlik analizi modellerinde iki ana yaklaşım vardır. Birincisinde, her bir adım için

ayn geliştirilmiş bilgisayar kodlan kullanılır ve bir kodun çıktı değerleri bir başka

kodun giriş datası olarak kullanılır. Mevcut kodlann pek çoğu bu şekilde

hazırlanmıştır. Farklı adımlar için ayn kodlar kullanmak, analizciye en uygun kodlan

ayn ayn seçme imkanı verir. Fakat, her kod birbiriyle doğrudan data alışverişi

yapamayabilir, bu durumda datanın yeni kod için düzenlenmesi gerekir.

ikinci yaklaşımda tüm sistem tek bir kod tarafindan incelenir fakat bunu yapan çok az

sayıda kod vardır. Burada getirilen kullanım kolaylığı göz ardı edilemez fakat fazla

sayıdaki giriş verileri hazır olmıyabilir. Hesaplama rutinlerini basitleştirerek bilgisayar

çalışma süresini kısaltmaya yönelik varsayımlar incelenen durum için geçerli

olmıyabilir. Hesaplama sırasında kodun kullandığı kendi değerleri (default) incelenen

durum için hatalı sonuçlar verebilir.

Model seçiminde ilk adım, cevaplanacak soruyu tanımlamaktır. İkinci adım kavramsal

(conceptual) modeli geliştirmektir. Üçüncü adımda, kavramsal modele uygun

matematiksel modelin hazırlanması gerekir.
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Çok az sayıda data mevcut olduğu durumlarda sadece hangi radyonükîitin en büyük

doza sebep olacağı konusu incelenir. Bu başlayış şekli, çoğu durum için geçerlidir ve

sonraki safhalar için hangi datalann toplanması gerektiği konusuna ışık tutar. Data

çoğaldıkça, daha karmaşık modeller kullanmaya doğru gidilebilir. Saha hidrojeolojisi

ile ilgili data çoğaldıkça, iki veya üç boyutlu analiz yapılması mümkün olur.

Güvenlik analizinin bir önemli amacı da, alınacak dozun, yasal sınırlan aşmayacağının

gösterilmesidir. Bu amaçla doz üstüne en büyük etkiyi yapacak parametreler seçilir ve

olabilecek en olumsuz şartların incelenmesi söz konusudur.

5.2 Kavramsal Modelin Geliştirilmesi

Saha karekterizasyonu, kuramsal model geliştirilmesi ve bilgisayar kodu seçimi

birbirine çok bağımlıdır. Sahanın kendisi, çoğu durumlar için radyonüklit sızdırmazlığı

açısından bir doğal engeldir. Jeolojik yapının çatlaklı olması halinde, toplanan data ne

kadar çok olursa olsun, sistemdeki belirsizlikler devam edecektir.

Geliştirilen model, çok uzun dönemdeki datanın eksikliği sebebiyle, sınırlı olacaktır.

Mesela, Çimento içinde sabitleştirilmiş radyonüklitlerin laboratuar şartlarmda yapılan

sızdırma .(leaching) deneylerinde 10"10 cm2/s veya daha düşük difüzyon katsayıları

bulunur. 200 litrelik bir varil için bu difüzyon katsayısı ile radyonüklit sızdırması 1000

sene veya daha uzun sürebilir. Laboratuarda 90 günlük standart deneyle bulunan bu

değer, saha şartlarında ne kadar geçerli olacaktır, bu belirsizdir. Aynca betonun bu

kadar uzun süre boyunca laboratuardaki bütünlük ve sağlamlığını koruyabilmesi de zor

görünmektedir. Uzun dönemler için data eksikliği, model öngörülerine belirsizlikler

katmaktadır (Sullivan, 1996a).

Kuramsal model geliştirilmesi, çözümün kolay ve anlaşılır olması için basitleştirici

varsayımlara muhtaçtır. Fiziksel sistem pek çok malzeme içeriyor olabilir; kapak

malzemeleri, beton engelleyiciler, binlerce atık varili, farklı hidrojeolojik tabakalar,

toprağın doğal değişkenliği aynca; yağmur hızlarının farklılığı, tesis inşasında kullanılan

farklı malzemeler v.b. değerlendirilmesi ve aynı anda modele sokulması oldukça

zordur. Bu yüzden basitleştirmeler yapılır. Bu basitleştirmelerin haklılığı ve

geçerliliği çok iyi gösterilmeli ve yazılmalıdır, çünkü lisans aşamasında en sıkı incelenen

konular bunlardır.
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Kuramsal model zamanla gelişecektir. İlk başta kuramsal model çok basit ve

konservatif olmalıdır. Mesela, doygunsuz bölge akış hızı için yıllık ortalama yağmur

miktarı doğrudan alınabilir. Böylece, yağdıktan sonra buharlaşan kısım, saha

kenarlanna toprak üstünden taşıp akan kısım, ve varsa kapak malzemesinin su girişini

önleyici etkisi ihmal edilmiş olur. Bu bile, gelecek yıllardaki yağış bilinmediği için, bir

varsayımdır.

Sonraki adımda, toprak yüzeyinden buharlaşma, bitkilerin sebep olduğu buharlaşma,

taşarak uzaklaşma ve kapak malzemesinin akış hızına etkisi incelenmelidir. Bu

safhada, kapak malzemesinin zaman içindeki performans datası gereklidir. Bu örnekte

görüldüğü gibi, sistem en basitten karmaşığa doğru gittikçe daha çok data gerekli

olmaktadır.

5.3 Model Seçimi

Kuramsal modelin gelişmesi tamamlandığında, analizde kullanılacak matematiksel

model de şekillenmelidir. Kuramsal modelin ilk basamaklan için analitik çözüm

yöntemleri yeterli olabilir. Sistem karmaşası arttıkça, bilgisayarda hazırlanmış model

desteği gerekecektir. Böyle bir modelin seçiminde dikkatli olunmalıdır. Yeraltı

sistemlerinde bu tür hesaplan yapan literatüre girmiş yüzlerce bilgisayar kodu vardır.

Güvenlik analizinde kullanılacak kodun seçiminde şu prensiplere dikkat edilmelidir:

a) Yetkili otoritenin onayı: Bir kod daha önce lisans verici otorite tarafından benzeri

uygulamalar için kullanılmışsa, aynı kodun kullanılması yararlı olacaktır. Bu durumda,

lisans kontrolünün ağırlığı kuramsal modele ve datanın doğruluğuna kayacaktır.

Bilgisayar kodu yerine, yapılan varsayımlann haklılığı incelenecektir.

b) Kodla tanışık olmak: Her bilgisayar kodunun kendi yapısı ve şekli vardır. Tanışık

kodun seçimi, kodun yanlış uygulanması ihtimalini azaltır, analiz süresini kısaltır.

Kendi grafik rutini olan kodlar veya çıktı dosyasını başka grafik programlannın

kullanabileceği şekilde düzenliyen kodlar da sonuçlann değerlendirilmesini kolaylaştınr

ve hızlandınr.
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c) Kuramsal modelin kod ile uygulanabilmesi: Matematiksel model seçimi bu

uygulamanın sağlanmasında en önemli unsurdur. Seçilen kod, kuramsal modeldeki

bütün proses ve olayları içermelidir. Kuramsal modelde bulunmıyan varsayım ve

uygulamaların olmaması gerekir. Örneğin, kuramsal model, uygulama bölgesi için tek

bir ortalama sorption öneriyorsa ve bilgisayar kodu bölgenin her hücresi için ayrı

sorption değerleri istiyorsa bu kod, ilgili data temin edilinceye kadar kullanılamaz.

Ayrıca, çoğu kod böyle durumlarda, hesaplama rutinlerinde hata oluşmaması için

kendiliğinden bir değer (default) aktarmaktadır ki bu durum çok hatalı sonuçlar

çıkaracaktır. Seçilen kod, eldeki data ile uygunlukta olmalı, daha çok data isteyen

kodlar daha sonra kullanılmalıdır.

5.4 Güvenlik Öncelikli (Konservatif) Eğilimin Değerlendirilmesi

Kuramsal modelin oluşturulmasında, datalann değerlendirilmesinde ve matematiksel

analiz sırasında güvenlik öncelikli yaklaşımlar ve varsayımlar yapmak adeta bir

gelenektir. Bu durumda bulunan sonuçlar eğer yasal sınırların altında ise, sonuçlara

daha fazla güven duyulur.

Analizci, az veya fazla güvenlik öncelikli yaklaşımlarla bulacağı sonuçlan

değerlendirerek iyi bir denge kurmalıdır. Model ve giriş datalan ile varsayımlarda aşın

güvenlik öncelikli yaklaşım en kolay savunulabilecek yaklaşımdır. Fakat bu durumda,

sabit gömü aktivitesi için depodan bırakılabilecek en yüksek radyonüklit deşarj

değerleri bulunur ve buna bağlı olarak, yasal sınırlan zorlıyan doz miktarlan ortaya

çıkar. Veya doz miktarının yasal sınırlara uyması için, gömülecek radyonüklit miktan

o kadar azalır ki, gömü sahası hem teknik hem ekonomik açıdan uygulanabilir

olmaktan çıkar. Aksi durumda ise güvenliği tehlikeye atmak söz konusu olabilir.

Öte yandan, saha kapağı olarak yapılacak beton engelleyicinin 0.01 cm/senelik (beton

için tipik bir değer) akış hızını 10.000 sene boyunca sağlayacağını varsaymak, kolayca

yasal doz sınırlanın aşmıyan sonuçlar verir. Fakat bu varsayımı savunabilmek hiç kolay

değildir, çünkü pratik olarak böyle bir data temin etmek şimdilik imkansızdır. Bu

yüzden analizci, betonun ömrünü mevcut data ile desteklenebilecek bir süreye kadar

kısaltmalıdır.
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5.5 Çözüm Yöntemleri

Güvenlik analizi modellerinde kullanılan radyonüklit taşınım denklemini çözmek için

çok sayıda medot uygulanmaktadır. Farklı yözüm yöntemleri;

1- Etkin bir modelleme ve sistem karmaşası arasında denge kurmaya yönelik,

2- Mümkün olduğu kadar gerçekçi yaklaşımla konservatif yaklaşım arasında denge

kurmaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

Prensip olarak, tek bir çözüm tekniği, güvenlik analizinin tüm gerekleri için yeterli

olabilir. Fakat bu genel çözüm, oldukça hantal yapıda olabilir ve uzun zaman

dilimlerine yayılmış güvenlik analizi yaparken çok uzun bilgisayar süreleri gerektirir.

Sonuç olarak; çeşitli basit sayısal teknikler, analitik ve yan analitik çözümler

geliştirilmiştir. Analitik çözümler, taşınım denklemine dispersiyon ifadesinin dahil

edildiği ve edilmediği teknikler olarak ikiye ayrılır. Dispersiyon ifadesi çıkarıldığında,

taşınım denklemi birinci dereceden kısmi diferansiyel denklem haline gelir ve bilinen

yöntemlerle çözülür. Bu durumda, radyonüklitin uzay ve zaman boyutundaki

konsantrasyon değişimi sadece, radyoaktif bozunma ve reaksiyonlarla olmaktadır. Ek

A'da bu yöntemin örnek çözümü verilmiştir.

Dispersiyon ifadesi dahil edildiğinde ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklem oluşur

ki bunun çözümü için farklı metod ve yaklaşımlar uygulanmaktadır. Yan analitik

çözümler, Laplace veya diğer dönüştürme tekniklerini kullanarak, sayısal çözümlere

girmeden denklemi çözerler. Sayısal çözüm tekniklerinde ise, diferansiyel denklem,

cebirsel denklemler sistemi haline dönüştürülür ve bilgisayar yardımı ile çözülebilir.

Sayısal teknikte, incelenen bölge, sonlu sayıdaki küçük bölgeciklere bölünür.

Diferansiyel denklem, herbir bölgecik ve komşusundaki değişken değerler arasmda

ortalama alarak ilerler. Sayısal teknikler için şunlar söylenebilir;

a) Gömü tesisinde, gömülen atık tiplerinde, kullanılan malzemelerde ve toprak

yapısındaki karmaşıklık ancak taşınım denklemi sayısal yöntemlerle çözülürse

incelenebilir. Bu yüzden, sayısal çözüm yöntemi karmaşık sistemler için daha

uygundur.
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b) Uzay ve zaman boyutundaki elementler (bölgecikler) ne kadar küçük alınırsa hesap

hassasiyeti ve doğruluğu o ölçüde artar. Güvenlik analizlerinde genellikle yüzlerce

yıl gibi uzun süreler incelendiği için, hesaplama hassasiyeti ile hesaplama yükü

(bilgisayar süresi) arasında bir çekişme vardır. Biri arttıkça diğeri de artar. Ayrıca

hesaplamadaki belirsizlik analizi de (giriş datalarmdaki % hata paylan, hesaplama

rutinlerindeki yaklaştırmalar, kesirli kısımların yuvarlatılması v.b.) yapılacaksa,

hesap yükü oldukça yoğunlaşır.

c) Her bir bölgecik için denklemler çözülürken, çözüme sayısal dağılım açısından

yaklaşılır. Bu, çözümün hassasiyetini azaltır. Analizci, sayısal dağılımın,

dispersiyon veya difüzyon değerlerinden çok daha küçük olduğunu göstermelidir.

İyi bir yaklaşım şöyle olabilir Analizci aynı problemi gittikçe küçülen uzay

bölgecikleri için çözer. Örneğin 10 metrelik toprak katmanı inceleniyorsa, önce 0.5

metrelik dilimler halinde, sonra 25 cm. lik, sonra 20, 15, ... gibi azalan uzunluklar

için sırayla inceleme yapılır. Sonuçların birbirine çok yakın çıkmaya başladığı anda

yeterli küçüklüğe gelinmiş demektir. Aynı yaklaşım zaman adımlan için de

geçerlidir. İncelenen toplam süre ne kadar küçük zaman adımlanna bölünürse,

hassasiyet o kadar artar. Bu yaklaşım da hesaplama yükünü arttırır.

5.6 En Yüksek Aktivite, En Yüksek Doz ve Zamanı

Güvenlik analizine başlamadan önce sistemin bir bütün halinde düşünülmesi gerekir.

Daha sonra analizi etkileyen her bir parça ayn ayn incelenmelidir. Yüzeysel toprak

katmanlanna yapılan gömüler aşağıdaki bileşenlerin bir kombinasyondur:

1- atık tipi, atık formu, atık kabı

2- gömü alanı, dolgu maddesi, kapak malzemesi varsa beton koruganlar

3- gömü altı toprağı ve özellikleri

4- çevre - insan parametreleri (yeraltı-yerüstü sularının ulaştığı, kullanıldığı yerler,

iklim ve atmosferik özellikler, toprağın kullanım şekli v.b.)

Her bileşenin performansı belli limitler içinde kalacak şekilde ayarlanabilir böylece,

toplam sistemin performansının istenen limitler içinde kalması sağlanabilir.
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Güvenlik analizinin kapsıyacağı süre, ilgili yasa ile belirlenir. Basit hendek gömüleri

için bu süre genellikle 300 - 500 senedir, fakat yasal olarak çok daha uzun süreleri

kapsıyan değerlendirmeler de vardır (Sullivan, 1996c).

En yüksek aktivite konsantrasyonu; analize esas alınan bir hesaplama bölgesine ulaşan

radyonüklitlerin, burada oluşturabileceği en yüksek radyoaktivite konsantrasyonudur

(peak concentration). Bu değer, zaman içinde herhangi bir anda çıkabilir.

En yüksek konsantrasyondaki suyu içen veya çeşitli şekillerde kullanan insanın bu yolla

alacağı radyasyon dozu ise en yüksek doz (peak dose) ve bu an en yüksek doz zamanı

(peak dose time) olarak adlandırılır.

5.7 Model ve Senaryo Kavramı

Model kelimesi güvenlik analizlerinde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. En genel

anlamıyla, bir hesaplama yöntemine model denilmektedir. Fakat hesaplama yöntemi

pek çok alt basamağı içeriyorsa ve bu basamaklar için de farklı alternatifler varsa, bu

durumda bu alt basamaklar için yapılan hesap tercihleri ayn modeller oluşturur. Bu

hesaplan bilgisayarla yapmaya yönelik çalışmaların da, bilgisayar programı yerine

bilgisayar modeli diye adlandırılmasına sıkça raslanır.

Modelin amacı seçilen bir noktaya ulaşan en yüksek radyoaktivite konsantrasyonunu

ve bunun zamanını hesaplamaktır. Niçin o noktanın seçildiği ise senaryolara

dayanmaktadır.

Sayıca kıyaslandığında, mevcut senaryolar mevcut modellerden çok daha fazladır.

Aslında tüm detaylan senaryolarda göstermek ve incelemek neredeyse imkansızdır

aynca, birbirinden farklı kombinasyonlarda sonsuz sayıda senaryo üretmek

mümkündür. Fakat bunların büyük çoğunluğu, toplam doz yüküne ihmal edilecek

kadar az etkide (pozitif veya negatif) bulunurlar.

Senaryolar, ulaşım yollan (pathways) ile başlar. Bunlann en önemlileri; hava, yüzey

sujan, yeraltı sulan ve gıda zincirleridir (Snipers, 1989). Deponun sağlamlık ve

bütünlüğü, doğal sebeplerle veya insan hasanyla bozulabilir. Depo sağlamken veya

bozulduktan sonraki ulaşım yollannın önemi ve sonuca etkisi farklıdır.
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Senaryoların bir kısmı, insanların gömü alanına bilmiyerek girmesini inceler (Intruder

analyses). Yüzlerce yıl sonra, gömü sahasının işaret ve izlerinin kaybolacağı

varsayılmaktadır. Gömü sahası üstüne ev yapmak için temel kazıtırsa, maden veya

define aramak için gömü sahası kazılırsa, değerli bir şey olduğu zannıyla hırsızlar

tarafından kazılırsa ilgili kişilerin alacakları dozlar incelenir. Fakat bu gibi aşın

durumların olması olasılığı oldukça azdır.

Buna karşılık, gömü sahası üstüne altta depo olduğunu bilmeden kulübe yapmak ve

saha üstünde tarım yapmak, daha fazla muhtemeldir. Fakat, gömü sahası üstündeki ve

çevresindeki tehlike işaretleri kaybolsa bile, saha üstüne yığılan kapak toprağının

oluşturacağı tümseğin kalması olasılığı çok yüksektir. Ayrıca, gömü sahası hakkındaki

bilgilerin bütün iletişim türleriyle kaydedilmesi, 300 - 500 senelik zaman içinde buranın

unutulma riskini çok azaltacaktır. Tarihte, 300 - 500 sene önceki küçük şehirlerin bile

yerleri bilinmektedir.

5.8 Ulaşım Yollan

Shipers ve Harlan (1989)'m Amerikan 'U.S. Nuclear Regulatory Commission' için

hazırladığı raporda ulaşım yollan şu şekilde guruplandınlmaktadır:

Doğrudan ışınlama yollan:

hava, insan

kaynak, toprak

toprak, insan

kaynak, yeraltı suyu

yeraltı suyu, insan

kaynak, toprak hayvanlan, bitki kökleri

toprak hayvanlan, bitki kökleri, insan

kaynak, yüzey sulan

yüzey sulan, insan

Taşıyıcı ortamlardan insana radyonüklit ulaşma yollan:

1. Tek Ortamlı

kaynak, hava, insan

kaynak, toprak, insan



kaynak, yeraltı suyu, insan

kaynak, bitkiler, insan

kaynak, hayvanlar, insan

kaynak, yüzey sulan, insan

2. iki ortamlı

kaynak, hava, toprak, insan

kaynak, hava, bitki, insan

kaynak, hava, hayvan, insan

(32 adet ulaşım yolu listelenmiştir).

3. Üç ortamlı (133 adet ulaşım yolu listelenmiştir).

Ortam sayısı çoğaldıkça muhtemel ulaşım yollarının sayısı da artmaktadır. Kurak -

nemli veya soğuk - sıcak iklimler için, bu yolların bazısı önemli bazısı önemsiz olabilir.

Deponun bütünlüğünü koruduğu sürece ve bütünlüğün bozulmasından sonra önem

kazanan ulaşım yollan da farklıdır. En kısa veya diğer yollann en fazlasının ihmal

edilebildiği liste; kurak iklimde ve deponun bütünlüğünü koruduğu süre için verilmiştir.

Bu şartlardaki önemli ulaşım yollan şöyledir;

kaynak -> yeraltı suyu -> insan

kaynak -> yeraltı suyu ~^ toprak -^ insan

kaynak -> yeraltı suyu -^ bitki -> insan

kaynak -> yeraltı suyu -^ hayvan-^ insan

kaynak -> yeraltı suyu -> toprak -> bitki -> insan

kaynak -> yeraltı suyu -> bitki -> hayvan-^ insan

kaynak -> yeraltı suyu -^ toprak -> bitki -> hayvan -> insan

Görüldüğü gibi, kaynaktan sonraki ilk ortam yeraltı suyudur. Aynı durum deponun

bütünlüğünü koruduğu sürece nemli iklimler için verilen listede de geçerlidir. Depo

bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte diğer ulaşım yollan önem kazanmaya başlar, fakat

gene de yeraltı suyuyla ulaşım en önemli mekanizmayı teşkil eder (Starmer 1994).
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5.9 Depo-Kuyu Model ve Senaryosu

Doz hesabına yönelik senaryolar, en muhtemel varsayımlardan başlamak zorundadır.

En çok yapılan varsayım, gömü sahasının bir kaç yüz metre ilerisine bir ev

kurulmasıdır. IAEA (1995)'te bu türün tipik bir örneği verilmektedir. Şekil 5.1'de

ana hatlan gösterilen bu model ve senaryo için, rasgele seçilen rakam ve varsayımlar

aşağıda sunulmuştur.

i- Depo kapağı 50 sene dayanacaktır, bu süre boyunca depo içinde suyun
hareket hızı, kapak malzemesi olan kilin su geçirme hızma eşit olacaktır.
Süre sonunda gömü içinde su hareket hızı, normal saha toprağındaki suyun
hareket hızma eşit olacaktır,

ii- Atık kaplarının hepsi de 10 sene dayanacaktır. Bu süre sonunda tamamen
bozulacaklardır,

iii-Depoya, yan ömrü 50 sene olan bir radyonüklitin toplam 100 Ci'lik
(3.7x1012 Bq) miktan homojen olarak gömülmüştür,

iv- Depo tabanıyla yeraltı su tablası arasında 5 metre mesafe vardır ve buradaki
toprak yapısı homojendir.

v- 100 metre ileride bir ev vardır ve evdekiler bir su kuyusu açarak yer altı
suyunu çekmektedirler,

vi- Yeraltı suyunun akış yönü, gömü altından eve doğrudur. Evdekiler suyu;
İçme, hayvancılık ve tarım amaçlı kullanmaktadırlar,

vii- Olay, kuyu suyunda en yüksek radyonüklit konsantrasyonunun bulunduğu
zamanda olmaktadır,

viii- Toprak ve su katmanının hidrolojik özellikleri bilinmektedir.

DEPO-KUYU MODELİ

Şekil 5.1 Depo altında radyonüklit hareketinin incelendiği çeşitli sabit noktalar.



Şekil 5.2'de, yukarıda tanımlanan tipik probleme ait deşarj değerleri görülmektedir.

Depo tabanında (1. nokta) ilk deşarj 50. senede görülmekte ve 90. senede en yüksek

değerine ulaşmaktadır. Depo tabanıyla su tablası arasındaki mesafeyi 50 senede alan

radyonüklit, su tablası yüzeyinde 100. senede görülmekte ve 150. senede en yüksek

değerine ulaşmaktadır. En önemli nokta, 100 metre ilerdeki su kuyusudur. Burada

ilk radyonüklit 200. senede görülmekte 260. senede en yüksek değerine ulaşmaktadır.

Bu en yüksek değer, su katmanı debisine bölünerek aktivite/hacim cinsinden kuyu

suyunda olabilecek en yüksek radyoaktivite konsantrasyonu bulunur. Bundan sonraki

hesaplama, bu kuyudan su çekerek içen veya kullanan kişilerin alacakları dozu bulmak

amacıyla yapılır.

DEPO ALTINDA KÜTLE DEŞARJLARI
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Şekil 5.2 Depo altında çeşitli sabit noktalardaki kütle deşarjının zamanla değişimi;
1. Depo tabanından toprağa geçen,
2. Toprak katmanından yeraltı suyuna geçen,
3. 100 metre ilerideki bir su kuyusuna ulaşan yıllık radyoaktivite dağılımları.

Bu kuramsal çözüme göre, gömü alanı dolup üstü kapatıldıktan tam 260 sene sonra,

100 metre ilerdeki kuyudan çekilen suyu kullanan kişiler alınabilecek en yüksek dozu

alacaklardır.

Bu basit modele göre yapılan incelemede, ilk parametreler ile taminkar sonuçlar

bulunamıyorsa, farklı tasarım parametreleri değiştirilerek yeni hesaplamalar yapılır.

Örneğin; kapak kalınlığı arttırılarak, kapağa beton katkısı sağlanarak, gömülecek atık

miktarını azaltarak veya atık içindeki radyoaktivite miktarını azaltarak denemeler
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yapıhr. Makul sayıiabilecek iyileştirmelere rağmen tatminkar sonuçlar bulunamıyorsa,

sahanın gömü için uygun olmadığına karar verilir.

Makul sayılabilecek iyileştirmeler ise, ülkenin ekonomik olanaklanna ve sahanın zemin

yapısına göre değişir. Örneğin, çok kalın ve ağır kapak tasarımları pahalı olmanın yanı

sıra, hem gömülen atığın hem de zemin özelliklerinin bozulmasma yol açabilir. Öte

yandan, gömülecek atık miktanm çok azaltmak ta sahayı cazip olmaktan çıkaracaktır.

46



BOLUM 6

SAHA SEÇİMİ

6.1 Saha Seçimi Adımları

Ülke içinde gömü yapılacak sahanın, yetkili otoritenin yasalarla koyduğu radyolojik

korunma kurallarını sağlaması gerekir. Ayrıca, uluslararası standartlar IAEA (1994b)

ve çevre koruma anlayışlarının mutlaka dikkate alınması gerekir.

Uygun saha, aday sahalar arasından seçilir. Sahanın olabilecek en iyi saha olması bir

zorunluluk değildir. Radyolojik ve çevresel korunma kurallarını sağlaması yeterlidir.

Atık gömülerinde, gömülecek atık hem radyoaktivite konsantrasyonu ve hem toplam

radyoaktivite envanteri ile sınırlanır. Seçilen sahanın yeterliliği, gömülecek

radyoaktivitenin güvenli düzeylere kadar düşmesini sağlıyacak süre açısından

değerlendirilmelidir.

Gömü sahasının doğal yapısı, radyonüklit yayılmasını durduran veya yavaşlatan en

önemli engelleyicidir. Bununla birlikte, beton koruganlar ve diğer mühendislik

tasarımlarıyla gömü güvenliği arttırılır.

Radyoaktif atıkların yüzeysel toprak katmanlarına gömüleri için saha seçimi işlemleri,

sistematik olarak dört adımda gerçekleşir (Tablo 6.1). Bunlar; Kavramsal (conceptual)

planlama, saha taraması, saha karakterizasyonu, saha doğrulama (confirmation)

adımlarıdır.

Gerçekte adımlar birbirinden kesin çizgilerle aynlmaz hatta çoğu durumda birbiri içine

girer. Her adım için belirli datanın toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.

Sahanın doğrulanması adımına yaklaştıkça, gerekli data sayısı ve yapılan işlemlerin

karmaşası artar.
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Tabîo 6.1 Yüzeysel Gömüler İçin Saha Seçimi İşlemlerinin Çeşitli Adımlarında
Yapılacak Önemli Faaliyetler

Tesis
tasannu

Atık
kabul
kriterleri

Planlama
ve mali
kaynak-
lar

Saha
seçimi
kriterleri

Data

Güvenlik
değerlen
dirmesi

Çevresel
etki
değerlen
dirmesi
(ÇED)
Saha
araştırma
teknikleri

KAVRAMSAL
PLANLAMA
ADIMI
Atık tipi, miktarı,
jeolojik çevre,
yasal çerçeve ve
ulusal politikaya
göre tesis tasannu
Gömülecek atığın
tip ve miktarının
tanımlanması

Tüm program için
bütçe ve plan
taslağının
oluştuıulması.
Mali kaynak
belirlenmesi ve
tahsisi
Genel saha seçimi
kriterlerinin
oluşturulması

Gerekli datanın
tanımlanması.
Genel teknik,
sosyoekonomik
v.b. datanın
toplanması
Yasal mevzuat,
atık tipleri, gömü
kavramı
çerçevesinde,
genel güvenlik
değerlendirmesi-
nin geliştirilmesi

Değerlendirme
yaklaşımı ve
kriterlerinin
oluşturulması

Mevcut tekniklerin
gözden geçirilmesi

SAHA
TARAMASI
ADIMI
Tasarımın farklı
jeolojik ortamlar
için uyarlanması

Atık kabul
kriterleri için ilk
taslağın
çıkarılması
Plan ve bütçenin
gözden geçirilme-
si ve uyarlanması,

Bölgesel saha
secimi
kriterlerinin
oluşturulması ve
uygulanması

Ülke bazında veya
bölgesel datanın
toplanması

Farklı jeolojik
şartlara göre, genel
güvenlik
değerlendirmesi-
nin, incelenmesi
ve uygulanması

ÇED yaklaşımının
gözden geçirilmesi
ve uygulanması

Uygulanacak
tekniklerin
seçilmesi

SAHAKAREK-
TERİZASYONU
ADIMI
Farklı tasarım
tercihlerinin
değerlendirilmesi

Atık kabul
kriterlerinin
oluşturulması

Karekterizasyon
adımı için plan ve
bütçenin gözden
geçirilmesi

Seçilen sahalara özgü
kriterlerin
oluşturulması

Sahaya özgü datanın
toplanması ve
kavramsal modelin
geliştirilmesi

Genel güvenlik
değerlendirmesi
metotlarının genişle-
tilmesi, değiştirilmesi
ve uygulanması.
Sahaya özgü modelin
geliştirilmesi
ilgili sahalar için
ÇED'de gerekli
değişiklik ve geniş-
letmenin yapılması

Tekniklerin gerektiği
şekilde genişletilmesi
ve saha çalışmasının
başlatılması

SAHA
DOĞRULA-
MA ADIMI
Seçilen sahanın
özel şartlan için
kesin tasarımın
yapılması

Atik kabul
kriterlerinin saha
için kontrolü

Seçilen sahada
inşaat, işletme,
kapanma ve
sonrası için plan
ve bütçenin son
şekle getirilmesi

Sahanın kriterlere
göre kontrolü

Sahaya özgü
datanın ve
kavramsal
modelin
doğruluğunun
gösterilmesi

Sahaya özgü
modelin
uygulanması ve
daha detaylı
güvenlik
değerlendirmesi
için geliştirilmesi

Sahaya özgü daha
detaylı bir
ÇED'in
geliştirilmesi ve
uygulanması

Daha detaylı saha
çalışmalarının
yapılması

Yukarıda verilen sistematik yaklaşıma alternatif olarak, mevcut nükleer sahaların bir

köşesinin gömü amacıyla kullanılması düşünülebilir. Mevcut nükleer tesis sahalarının

hemen yanındaki komşu sahalar da gömü amacıyla seçilebilir. Böylece atığın taşınma
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riskleri azalacak ve kamuoyunun kabulü, potansiyel nükleer yük dağılımı olmadığı için

kolaylaşacaktır. Bu uygulamanın başarılı örnekleri vardır, örneğin İngiltere'deki

Sellafield ve Drigg sahaları, önceden çalışmakta olan nükleer reaktörlere yakın

sahalardır.

Saha seçimi konusunda yapılan tüm işlemler için, ilgili standart ve kriterlere uygunluğu

garanti edecek şekilde, bir kalite temin programı oluşturulmalıdır. Programda, ilgili

bütün ulusal yasalara, uluslararası kurallara atıflarda bulunularak, toplanacak datamn

kalitesi ve uygunluğu belirtilmelidir. Program, dokümantasyon kalitesi ve formatını da

kapsamalıdır.

Kavramsal Planlama Adımı: Bu adımda yapılan işlemler genellikle ofis

çalışmalarıdır. Saha seçimi işleminin planı ve seçilecek sahada arzu edilen özellikler

belirlenir. Saha seçimi prensipleri oluşturulur. İnsan kaynaklan ve mali kaynaklar,

malzeme, ekipman ve zamanlama tahminleri yapılır. Kişi ve gurupların iş bölümü ile

sorumluluklar belirlenir. Kamuoyu bilgilendirme yöntemleri tespit edilir. Yapılan

planların yetkili otorite tarafından onaylanması sağlanır. Gömülecek atığın tipi,

radyonüklit envanteri ve hacimler bigilerine dayalı tesis dizaynları geliştirilir. Yasal

sınırlar çerçevesinde, atık kabul kriterleri ve muhtemel tesis performansı belirlenir.

Yaptığımız çalışmanın amaçlarından birisi de, Bölüm 2.3 amaçlar c)' de belirtildiği gibi,

saha araştırmaları için gerekli kavramsal planlama adımını oluşturmaktır. Çalışmamız,

Tablo 6.1'de listelenen faaliyetlerin mali kaynaklarla ilgili kısmı hariç, diğer

faaliyetlerin hepsi için de önemli sonuçlara ulaşmıştır.

Saha Taraması Adımı: Bir ya da daha fazla potansiyel sahayı tespit etmek amacıyla

yapılır. Bölgesel haritaların oluşturulması bu adımda yapılır. Ülkenin tamamı bu

kapsama girebileceği gibi, kesin olarak gömü yapılamıyacak alanların çıkanlmasıyla

feriye kalan alanlar da incelenebilir. Jeolojik, hidrojeolojik, yapısal, tektonik ve

iklimsel özellikler açısından uygun geniş alanlann İncelemesi yapılır. Bu alanlar içinde

dfcha uygun küçük bölgeler seçilmelidir. Eleme safhasında daha detaylı kriterler

uygulanarak, bir kaç saha kalıncaya kadar diğer sahalann elenmesi gerekir.

Şaha Karekterizasvon Adımı: Seçilen sahalann radyolojik güvenlik ve çevre koruma

kriterlerine uygunluğunu göstermek amacıyla yapılır. Bunun için sahaya özgü dataya
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ihtiyaç vardır. Gerçek jeolojik ve hidrojeoiojık şartların değerlendirilebilmesi için saha

çalışması ve alınan örneklerin laboratuarda incelemesi gerekmektedir.

Sahanın üç boyutlu jeolojik yapısının anlaşılması ve özellikle jeolojik yapıda yeraltı su

akışını etkileyecek süreksizliklerin tespiti, saha karekterizasyonunun temel unsurudur.

Bilinen jeofiziksel teknikler; sondaj, izleyici veya daha gelişmiş teknikler sahanın üç

boyutlu haritasının çıkarılmasında kullanılır. Bu çalışmalar sırasında da, örneğin sondaj

ile, doğal saha bütünlüğünün bozulabilmesi söz konusudur. Sondaj delikleri yeraltı su

katmanlarını birleştiren veya ayıran yollar açabilir veya yeni akış yollan oluşturabilir.

Buna rağmen sondaj, detaylı saha karekterizasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat,

saha bütünlüğünü bozmamak amacıyla, kullanılacak her araştırma tekniği için de

kriterler oluşturulmalıdır (Carlsson, 1996).

Yeraltı suyunun şimdiki akışı kadar geçmişteki akışı da önemlidir ve sahadaki tarihsel

su akış (palaeohydrogeology) derinlikleri de bilinmelidir. Yer altı su akış modellerinin

ve datasının bu kadar önemli olmasına rağmen, günümüze kadar yapılan modellerin

pek çoğu oldukça az dataya dayanarak yapılmıştır (Carlsson, 1996).

Bu adımın sonunda, tercih edilen saha belirlenir. Karar aşamasının tüm detaylarını ve

yapılan çalışmalarda elde edilen tüm bulguları kapsıyan bir rapor hazırlanır.

Saha Doğrulama (confirmation) Adımı: Bu adımda, seçilen saha için gerekli

araştırmaların hepsi de gerekli ve yeterli ölçüde yapılır. Bu adımdaki amaçlar;

a- tercih edilen saha ve tesis tasarımının doğruluğunun ispatlanması

b- radyolojik güvenlik ve lisanslama için gerekli sahaya özgü datayı temin etmektir.

inşaat çalışmalarına başlamadan önceki tüm detaylar bu adımda tamamlanır.

Radyonüklit taşınım modelleri sahaya özgü data ile yeniden incelenir. Tasarlanan

gömü şeklinin işletme şartlan, tahmini işletme süresi, saha dolduktan sonra planlanan

kapatılma şekli, kapatma sonrası yapılacak kontrollerin süresi ve içeriği tespit edilir.

İnşaata başladıktan sonraki tüm analizler sahanın doğruluğunu daha iyi gösterebilmek

amacıyla yapılır.
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6.2 Saha Seçimi İşlemleri Yönetimi

Radyoaktif atık gömüsü için uygun bir saha seçimi, pek çok farklı bilim dalının katkısı

ile olabilir. Bunlar arasında; tabiat ve yer bilimleri, mühendislik, güvenlik analizi,

sağlık fiziği ve sosyal bilimlerin pek çok dalı vardır. Kuramsal, laboratuar ve saha

çalışmaları bir plana göre adım adım yürütülür fakat adımlar arasında önemli bağlantılar

ve iç içe geçmeler vardır. İşlem, bir gömü tesisine duyulan ihtiyacın belirlenmesi ile

başlar ve yeterli güvenliğin sağlanabileceği bir sahanın seçimiyle sona erer.

İşlemlerin her bir adımında, toplumsal, ekolojik ve yasal konular milli politikalara göre

değerlendirilmelidir. Bu bağlamda;

• yapılacak işlemlerin genel tanımlaması ve iş akış şemaları

• her saha için uygulanan kriterler

• bu kriterlerin nasıl uygulandığına dair prosedürler

• tam ve açık zaman planlaması

• kalite temin ve kontrol programı

• maliyet tahminleri yapılır

Değerlendirmeler sadece deponun uzun vadede çevreye ve insan güvenliğine etkisini

değil fakat çevrenin depoya etkisini de içermelidir.

6.2.1 Data Toplama Yönetimi

Sahaya ait bilgilerin bir kısmı çeşitli kuruluşlarca daha önce başka amaçlarla yapılmış

çalışmalar sonucu bulunmuş olabilir ve bu kaynaklardan elde edilebilir (Tablo 6.2). Bu

yüzden saha seçimi işlemi, farklı basamaklarda eldeki bilgilerle yapılan güvenlik

değerlendirmesi sonuçlarına göre ilerler. Sonraki basamağa geçmeden önce, ne

oranda daha detaylı bilgiye ihtiyaç olduğu tespit edilmelidir.

Sahanın uygunluğu veya uygunsuzluğu eldeki en az bilgiden hareketle mümkün olduğu

kadar erken tespit edilmelidir. Bu yüzden, ilk önce en kolay elde edilebilecek bilgiler

toplanır. Birden fazla sayıdaki aday saha için toplanan data birbiriyle kıyaslanarak

hangi saha için daha detaylı araştırmaya gerek olduğuna karar verilir. Toplanan

datanın tasnifi ve sunulması standart bir metoda göre olmalıdır.
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Seçilen saha ve model için yapılan güvenlik analizi sonucunu hangi datadaki

değişikliklerin en çok etkilediği incelenir (hassasiyet analizi). Bazı datalann, bir kaç

kat büyük ya da küçük alınması sonucu çok az etkilerken, bazılarındaki ufak

değişiklikler bile sonucu kat kat etkiliyebilir. Hangi datanın en hassas olduğu da

seçilen saha, model ve gömü şekline göre değişebildiği için genelgeçer bir hassasiyet

analizi yoktur, her saha için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Tablo 6.2 Yüzeysel Gömüler İçin Saha Seçimi İşlemlerinin Çeşitli Adımlarında Data
Tanımlanması ve Toplanması Faaliyetleri

KAVRAMSAL
PLANLAMA
ADIMI
Radyoaktif atık
envanteri ve
özelliklerinin
tanımlanması

Ülke jeolojisinin
gözden geçirilmesi.

Arık envanteri ve
yasal mevzuatlar
çerçevesinde diğer
ülkelerdeki atık
gömüsü
kavramlarının
gözden geçirilmesi,

SAHA TARAMASI
ADIMI

Bütün ülke ve bölgeler
İçin mevcut Hatanın
gözden geçirilmesi;
• Yer bilimi dallan:

Jeoloji, hidrojeoloji,
jeokimya, jeofizik

• Çevre bilimi dallan:
tnoloji, botonik,
hidroloji, hava
kalitesi, fauna, v.b.

• Sosyoekonomik
dallar: demografi,
toprak kullanımı,
doğal kaynaklar,
endüstri, ulaşım, v.b.

• Kamuoyu için bilgi
hazırlanması.

SAHAKAREK-
TERİZASYONU
ADIMI
Sahaya özgü;
hidrolojik,
hidrojeolojik, jeolojik,
toprağa ait, su
kalitesine ait,
ekolojik,
meteorolojik,
jeofiziksel, jeoteknik
ve diğer çevresel
datanın
araştırılmasına
başlanması.

Laboratuar testlerine
başlanması.

Yeni datanın
değerlendirilmeye
başlanması ve veri
tabanının
oluşturulması.

Geriye kalan kritik
datanın tanımlanması
ve elde edilme
yöntemlerinin
belirlenmesi.

Saha modellerinin
geliştirilmesi.

SAHA
DOĞRULAMA
ADIMI
Sahaya özgü bütün
datanın doğruluk,
geçerlilik ve
değerlendirmesinin
yapılması.

Bütün saha
araştırmalarının
bitirilmesi.

Saha modellerinin
geliştirilmesinin
bitirilmesi.

Gömü sahasının
tanımlanması.

Gömü sonrasında,
uzun süreli bir saha
takip sistemi için
temel datanın elde
edilmesi.

Burada amaç, kullanılan her bir datayı masraflı araştırmalar yaparak bulmak yerine,

sonucu fazla etkilemiyen datanın en kötümser olanını hemen alıp kullanmaktır. Buna

karşılık, hassas verilerin mutlaka en iyi şekilde tespiti gerekmektedir.



Bizim çalışmamızda; gömü ünitesi kapak sistemin bozulmadan kaldığı sürenin ve bu

süredeki sabit Darcy hızının önemi, kapak sistemi bozulmaya başladıktan sonra Darcy

hız profilindeki değişikliklerin önemi ve ayrıca Kj değerindeki değişikliklerin sonuca

etkisi incelenmiştir. Sonuçlar bu yüzden üç ayrı kapak sistemi (ve dayanım süreleri)

için ayn ayn verilmiştir. Her kapak sistemi için üç ayrı Kj değeri incelenmiştir.

6.3 Saha Seçimi Kriterleri

Burada yüzeysel toprak gömüsü sahalarının uygunluğunu göstermeye yarayan genel

kriterler verilecektir. Kriterlerin burada veriliş sırası bir önem sırası değildir ve

sıralama mevcut dataya göre değişebilir. Her bir kriterin geliştirilmesi ve uygulaması;

• bölgenin, alanın veya sahanın şartlarına uygun olmalıdır,

• mevcut yasa ve tüzük hükümlerine uygun olmalıdır,

• yeteri kadar teknik detay içermelidir.

Kriterler karar vermede yardımcı olabilirler fakat katı ön şartlar olarak

düşünülmemelidirler (Carlsson, 1996). Sistem, güvenlik gereklerine uyacak şekilde,

bir bütün olarak düşünülmelidir. Planlama safhasında esneklik önemlidir ve tüm

sistemin bir bileşeninde yapılan esneklikle diğer bileşenlerdeki şartlar sağlanıyorsa, bu

avantajın nasıl kullanılabileceği değerlendirilmelidir (Han, 1996).

Saha seçimi işlemlerinde önemli bir ilk adım, hangi özel saha karekteristiğinin hangi

basamakta dikkate alınacağına karar vermektir. Genel yaklaşım, en kolay elde

edilebilecek datanın ve saha seçiminde karar vermede etkili olabilecek

karakteristiklerin, saha tarama safhasının ilk başlarında seçilmesi şeklindedir.

Jeoloji: Sahanın jeolojik şartlan;

a) atığın çevreden yalıtılmasına katkıda bulunmalı ve radyonüklitlerin biyosfere

bırakılmasını sınırlamalıdır,

b) gömü sisteminin uzun süre dayanmasına katkıda bulunmalıdır,

c) yeteri kadar gömü hacmi ve arzu edilen diğer fiziksel özellikleri sağlamalıdır.

Öncelik sırası ise;

1) Jeolojik özellikleri ve datası halihazırda bilinen sahalar,
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2) Toprak yapısı bırbiçim (uniform) olan, bu nedenle, jeolojik datası kolay tahmin

edilebilecek sahalar,

3) Mevcut jeolojik araştırma tekniklerinin kolayca uygulanabileceği sahalar,

Hidrojeoloji: Sahanın hidrojeolojik şartlan;

a) Yeraltı su tablası mümkün olduğu kadar derinde olmalıdır,

b) Yeraltı suyu akış hızı ve debisi mümkün olduğu kadar az olmalıdır,

c) Yeraltı suyu mümkün olduğu kadar uzun akış yollanna sahip olmalıdır.

Jeokimya: Öncelik verilecek jeokimyasal şartlar;

1) gömü alanından bırakılan radyonüklitlerin yüzeyde tutunmasının veya çökelmesinin

daha iyi sağlanması,

2) Radyonüklitlerin daha kolay taşınabileceği kimyasal bileşikler oluşturmasının

engellenmesi veya azaltılmasıdır.

Tektonik, Volkanik ve Sismik Aktiviteler: Atığı çevreden izole etme kabiliyetini

tehlikeye sokan tektonik, volkanik ve sismik aktivitelerin düşük olduğu sahalar

seçilmelidir. Tüm ülkeyi kapsıyan bölgesel analizler yapılmalıdır. Bu tür aktivitelerin

geçmişe yönelik bütün kayıtlan incelenerek güvenlik şartlarına uyacak kadar düşük

aktiviteli bölgeler tercih edilmelidir.

Yfizey Olayları: Sel basması, heyelan ve erozyon gibi olaylar, gömü sisteminin, atığı

çevreden izole etme kabiliyetini tehlikeye sokacak sıklıkta veya yoğunlukta

olmamalıdır. Sahaya gelebilecek aşın yağmur sularının kendiliğinden akıp

uzaklaşabileceği yerler tercih edilirken, suyun birikip gölcükler oluşması ihtimali olan

sahalardan kaçınmak gerekir.

Meteoroloji: Umulmıyan aşın meteorolojik şartlar tasarımda yeterli ölçüde dikkate

alınmalıdır. Lisanslama için gerekli meteorolojik karekteristiklere uygun sahalar tercih

edilmelidir. Varsa geçmiş kayıtlardaki aşın meteorolojik olaylar ve etkileri

incelenmelidir.

Şimdiki ve Gelecekteki İnsan Faaliyetleri: Şimdiki veya gelecek nesillerin saha

üstünde veya kenannda yapabilecekleri faaliyetlerin, gömü tesisinin atığı izole etme

kabiliyetini etkilememesi gerekir. Buna uygun sahalar seçilmelidir.
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Tehlikeli tesislerin yakınındaki alanlar, havaalanına yakın yerler, önemli miktarlarda

tehlikeli maddelerin taşındığı yollara yakın yerler dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca,

şu an için önemli veya gelecekte önemli olabilecek maden yataklarının bulunduğu

sahalardan kaçınmak gerekir. Çevredeki yeraltı sularının ileride içme veya sulama

amacıyla kullanılması ihtimali, bütün güvenlik analizlerinde en önemli risk olarak

incelenmektedir. Böyle sahalar için kamuoyunun kabulü de oldukça zordur.

Atığın Taşınması: Saha seçimi, atığın taşınması sırasmda en az kaza ve doz riski

sağlanacak şekilde yapılmalıdır. Potansiyel kaza riski ve taşıma maliyeti dikkate

alınmalıdır.

Toprak Kullanımı: Toprağın şimdiki kullanım şekli ve sahipleri ile sahanın görünür

gelecekteki bölgesel planlaması dikkate alınmalıdır. Bölge insanlarının yaşayış şekilleri

ve ekonomik sektörlerin eğilimleri incelenmelidir.

Nüfus Dağılımı: Saha seçimi öyle yapılmalıdır ki, bölgedeki şimdiki nüfusun ve.

gelecekteki tahmini nüfusun maruz kalacağı dozlar da güvenli sınırların altında

olmalıdır. Bu sebeple yüksek nüfus yoğunluğu olan bölgelerden kaçınmak gerekir.

Çevrenin Korunması: Gömü tesisinin toplam ömrü boyunca çevrenin yeterli ölçüde

korunmasının sağlanacağı sahalar seçilmelidir. Muhtemel olumsuz olaylann çevresel

etkisi, sahanın doğal yapısı tarafından azaltılmalıdır. Teknik, ekonomik, sosyal ve

çevresel faktörler birlikte düşünülmelidir. Çevresel etki değerlendirilmesinde göz

önüne almacak muhtemel olumsuz olaylann yol açabileceği başlıca etkiler şunlardır;

a) Gömü tesisinin inşası ve işletilmesi sırasında doğal çevrede meydana gelebilecek

olumsuzluklar,

b) Saha genelindeki halka gelebilecek olumsuzluklar,

c) Halkın su kaynaklanna gelebilecek olumsuzluklar,

d) Ender bulunan veya nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri üzerindeki

olumsuz etkiler.
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BOLUM 7

TÜRKİYE'DE MEVCUT ATIKLAR İÇİN BİR GÖMÜ MODELİ

7.1 Yasal Mevzuat

Ülkemizde, radyoaktif atık gömüleri için yasal mevzuat yoktur. Bu konuda bir politika

olmadığı gibi henüz böyle bir ihtiyacın farkedildiği de söylenemez. Fakat ülkemizde

gömülmesi gereken radyoaktif atıklar vardır.

Önceki bölümlerden anlaşıldığı gibi, radyoaktif atıklar için uygun bir gömü sahası

seçimi ve 'uygun' gömü modelleri, çok farklı bilim dallarının çok uzun sürebilecek

çalışmalarıyla hazırlanabilir.

'Uygun' kelimesi her şeyden önce mevcut yasal mevzuata uygunluğu ifade eder. Bu

konuda detaylı yasal mevzuata sahip ülkelerde yapılan gömü araştırmaları, planlanan

gömünün yasalara uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. Çünkü yasalarda; halkın,

çevrenin ve gelecek nesillerin korunması için gereken bütün tedbirler ifade edilmiştir.

Bu nedenle, yasalara uygun gömünün anlamı, gerekli ve yeterli her türlü güvenlik

kuralının sağlandığı gömü demektir. Bu konuda bir yasa taslağı anahatlan Bölüm

10'da sunulmuştur. Hedefi, bu yönde bir hazırlığa yardımcı olmaktır.

Önceden de ifade edildiği gibi, bu konuda yasal mevzuatı çok detaylı ve katı olan

ülkelerde de ilk yüzeysel gömüler yeterli araştırma yapılmadan uygulanmış ve hatalar

anlaşıldıktan sonra yasal mevzuat geliştirilmiştir. Eski doğu bloku ülkelerinde ve

gelişmekte olan çoğu ülkede de yasal mevzuatın ya hiç olmadığı veya yetersiz olduğu

bilinmektedir.

Genel radyolojik korunma kurallarına göre, radyasyonla çalışan kişiler için yılda 50

mSv (5 rem) ve halktan kişiler için yılda 5 mSv (0.5 rem)'lik radyasyon dozuna izin

verilmektedir Tüzük (1985), (İkinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde 5, A ve B). Bu
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rakamların düşürülmesine yönelik yeni tavsiyeler de vardır fakat halen ülkemizde ve

ülkelerin çoğunda uygulanan değerler bunlardır.

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), son yıllarda, radyasyonla

çalışanlar için 5 yıl ortalaması olarak 20 mSv/yıl (2 rem/yıl) ve halktan kişiler için 1

mSv/yıl (0.1 rem/yıl) 'lık doz sının uygulamasını tavsiye etmektedir. Özel hallerde bir

yıl içinde daha yüksek (en çok 50 mSv) doza müsade edilirse de 5 yılın ortalaması 20

mSv/yıl'ı geçemez.

İleriki yıllarda Ülkemizde de bu sınırların yasalaşacağını kabul edersek, herhangi bir

radyoaktif atık gömüsü, gömünün yakınında veya uzağında yaşıyan herhangi bir kişiye

yılda 1 mSv (0.1 rem)'den daha fazla radyasyon dozu veremez. Bu, şimdi yaşayan

insanlar için böyle olduğu gibi, tasarlanan depo ömrü boyunca yaşayacak gelecek

nesiller için de sağlanmalıdır.

Konumuzla doğrudan veya dolaylı ilgisi olduğuna inandığımız mevcut yasal

mevzuattaki ifadeler şunlardır:

2690 sayılı TAEK Kanunu, Madde 4, f ye göre 'Nükleer tesislerden ve radyoizotop

laboratuarlarında çıkan radyoaktif artıkların güvenli şekilde işlenmesi, taşınması, geçici

veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak veya aldırmak' görev ve yetkisi

TAEK'indir. Aynı Kanunda Madde 10, 'Bu kanunun 4 üncü maddesindeki görevlerin

yerine getirilmesi sırasında insan sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması için

alınması gereken önlemler TAEK tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirlenir'

demektedir (TAEK, 1982).

İlgili Tüzükte ise, 'radyoaktif atıkların zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla

kurulacak tesisler için' yapı izni verilmesi TAEK'in yetkisine verilmiştir, Tüzük

(1985), (Madde 24).

Yönetmelik (1991), Madde 30'da, çevreye salınabilecek radyoaktif maddeler için

TAEK'den izin alma prosedürü açıklanmıştır. Aynı yönetmeliğin EK-1 kısmında

başlıca radyoizotoplar için muafiyet sınırlan verilmiştir. Buna göre, radyoizotoplar

toksisitesine göre; çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olmak üzere dört guruba
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aynimış ve her bir gurup için toplam muafiyet değerleri verilmiştir. Bu sınırların

altındaki radyoaktif maddeler, TAEK'in kontrol ve denetimi dışında bırakılmıştır.

Fakat bu yönetmelikteki muafiyet miktarları ile atık deşarj limitleri aynı kavramlar

olmadığı için (muafiyet miktarları, yasal kontrolün kapsamı dışında kalan miktarlardır,

deşarj limitleri ise yasal düzenleme ile kontrol altında bırakılabilecek miktarlardır), ve

radyoaktif maddelerle çalışılan tesisler için deşarj limitlerine ihtiyaç olduğundan, ikinci

bir yönetmelik hazırlanmıştır (Yönetmelik, 1999). Bu yönetmelikte, sıvı, katı ve gaz

radyoaktif atıklar için, deşarj sınırlan her bir radyonüklit için ayrı ayrı verilmektedir.

Aynı atıkta birden fazla radyonüklit varsa, bunlar için de toplam sınırın nasıl

bulunacağına dair hesap yöntemi verilmektedir.

Yönetmelik (1999)'da verilen rakamsal sınırlar, IAEA'nın (IAEA, 1994c) ve Avrupa

Topluluğu'nun resmi yayınlan (Official J., 1980) ile, bazı avrupa ülkelerinin yasal

sınırlan karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Her radyonüklit için verilen rakam, taranan

kaynaklarda o radyonüklit için bulunan en küçük, yani en sınırlayıcı rakamdır. Bu

yönetmelikle, radyoaktif maddelerin bulunduğu herhangi bir tesisten çevreye

bırakılabilecek radyoaktif atık miktarlarına aylık ve yıllık olmak üzere sınırlama

getirilmektedir.

ÇNAEM'de çalışmakta olan radyoaktif atık işleme tesisi de Yönetmelik (1999)' da

verilen deşarj sınırlannı uygulamaktadır (Kahraman ve Altunkaya, 1995).

Görüldüğü gibi gömüler için doğrudan uygulayabileceğimiz yasal düzenleme

bulunmamaktadır.

7.2 Yasal Durumun Değerlendirilmesi

ÇNAEM tesislerinde işlendikten sonra depolarda bekletilmekte olan radyoaktif

atıkların gömü şartlannın tespiti bu çalışmanın öncelikli hedefi olduğundan, mevcut

atık hacmimizdeki artışın aynı tür ve envantere sahip olacağı varsayılacaktır. Yasal

mevzuat boşluğu gene hissedilmekle beraber, güç santralı orjinli olmayan atıklar için

TAEK kuruluş kanununda, ilgili tüzük ve yönetmelikte, çalışmamıza dayanak

olabilecek bazı hükümler vardır. Aslında bu hükümlerin hiç biri atık gömüleri için

değildir. Fakat deşarj limitleri amacımız için kullanılabilir.
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Yönetmelik (1999)'da verilen deşarj limitleri, nükleer yakıt çevrimi dışında oluşan

radyoaktif atıkları kapsamaktadır. Ülkemizde yakıt çevrimi haricinde çalışmalar yapan

ve radyoaktif atık üreten bütün tesisler bu yönetmelik kapsamındadır. Bu sebeple,

nükleer enerji santrali orjinli olan atıklar için ileride yeni düzenlemeler yapılması

gerekecektir.

Yönetmelik (1999), herhangi bir tesisten bırakılacak sıvı atıklar için, diğer pek çok

ülkede kullanılan ALImû, (Annual Limit of Intake) kavraminı kullanmakladır./Üçüncü

Bölüm, Madde 11, b), 2. Kısımda 'Herbir laboratuardan veya eşdeğeriHinitedeh heray

kanalizasyona gönderilecek olan toplam aktivite 10 ALI^n değeHni -geçemez'

demektedir. Yönetmelik (1999)'u» EK-2 kısmında ise radyoizotoplar için AlA^

değerleri liste halinde verilmiştir. Bu listede 13?Cs için verilen ALî,^ değeri 4x106

Bq, dir. Biryıl için 120 ALImm değeri hesaplandığında yıllık izin verilen dejari 4.8xl0?

Bq olmaktadır.

Bu çalışma, Yönetmelik (1999)'daki deşarj limitlerinin sağlanması koşulunu hedef

olarak seçmiştir. Kaynak terimi analizinin yapıldığı, yeraltı su tablasına kadar olan

düşey bölge, bir radyoaktif tesis olarak kabul edilecektir. Bu tesisten bırakılan

radyonüklitlere, tam yeraltı su tablasına ulaştıkları noktada, deşaıj limitlerine uygunluk

koşulu aranacaktır. Bu koşullarda, planlanan gömü alanına ne kadar radyoaktif atik

gemülebileceği modellenecektir. Bu yaklaşımın avantajlan şunlardır:

Ü& Mevcut yasal durumca hiç bir değişiklik olmasa bile, yaptığımız çalışmanın

«^•uygulanabilirlik açısından değeri olacaktır,

ana kadar birikmiş olan radyoaktif atıklanmızın gömüsü için uygulanabilir

|er ülkemizde güç reaktörleri kurulursa, bunlann düşük ve orta düzeyli atıkları

^ r i ^ yapılacak gömü modellerinde kullanılabilir,

^ î ^ a s a l durum değiştiğinde, parametreler değiştirilerek model aynen uygulanabilir ve

yeni sonuçlar üretilebilir.

Seçilen Sahanın Özellikleri

»ü çalışmada, ülkemizde üretilen radyoaktif atıkların gömüsü için bir saha seçimi

•mayacağız. Bölüm 6'da verildiği gibi, saha seçimi işlemleri farklı dallardaki
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araştırma guruplarının çok yoğun ve uzun süreli çalışmalarını gerektirmektedir.

Konunun politik ve sosyal taraftan da göz önüne alınarak, ülkemiz için aday olabilecek

sahaların belirlenmesinden kaçınılmıştır.

Bizim bu çalışmada hazırladığımız gömü modelinin hesaplamaları için, bazı

parametrelerin yeterince bilindiği herhangi bir saha yeterli olacaktır. Bu sebeple,

ÇNAEM arazisi, çalışmamız için seçilmiştir. ÇNAEM arazisindeki nükleer tesislerin

güvenlik analizleri için bazı saha özellikleri belirlenmiş durumdadır (Safety, 1989).

Aşağıda 7.3:1 'den 7,5'e kadar özet olarak verilen özellikler ğüvenlikaahalizlerinden

alınmıştır. Hazırladığımız gömü modelinde kullandığımız; toprak sınıfi^ derinlikye ?riem

gibi paranttetreler ise, 7.4'de açıklandığı gibi, TR-2 Reaktörünün hemen doğusunda

önceden yapılmış bir sondaj'da elde edilmiştir (Dinç, 1984). Söylediğimiz gibi,

buraa^ fsalia5sepmi^ sadece model çalışmamız için gerekli datayı bulacağımız bir saha

olması sebebiyledir. Sahanın gömü için uygunluğunun topluca değerlendirilmesi Tablo

7.4*de sunulmuştur.

7.3.1 Rüzgâr Hızı

Seçilen sahada yıllık ortalama rüzgar hızı 3 m/s ve en yüksek hız da 30 m/s olarak

verilmiştir. Gömü tesisinin toprak üstünde kalan kısmında, bu rüzgar hızlan dikkate

alınarak, rüzgar erozyonunu önleyici tedbirler alınmalıdır. Bunlar içinde ilk akla gelen,

gömü tesisi üstünü uygun bitki örtüsü ile kaplamaktır. Fakat bitki örtüsü, aslında

yağmur suyu girişini azaltıcı özelliğinden dolayı mutlaka gereklidir. İlave bir amaç

rüzgar erozyonüfla direnç düşünülmelidir. JNğdir d^olsâ saatte 1$®T110 kin'ye

rüzgar hızlarının dayanıksız ağaç türlerini kökünden sökebildiği bilinmektedir,

yandan, kökü çok'derinlere inen ağaç türleri gömü tesisinin bütünlüğü açısından

Bu durumda, hem kökü derinlere inmiyen ve hem boyu fazla uzamıyan,

|§endiliğinden (kökleri veya tohum düşürerek) üreyen, uzun ömürlü bitki türleri tercih

Sıcaklık

lik öffâlama sıcaklık 13.7 °C'dır. Ölçülen en yüksek sıcaklık 35;4uC (Ağustos) ve

sıcaklık - 8.6 °G (Şubat)'dır.



7.3.3 Bağıl nem

İstanbul için yıllık ortalama bağıl nem % 77'dir. Aylık ortalama değer olarak en

yüksek bağıl nem Aralık ve Ocak aylan için % 81 'dir. En düşük bağıl nem ise % 21

olarak Temmuz ayında ölçülmüştür.

7.3.4 Sel ve Su Basma Potansiyeli

Seçilen saha deniz seviyesinden yaklaşık 50 metre yüksektedir. Arazinin konumu

itibariyle sel ve su basma potansiyeli hemen hemen yoktur. Bu konuda geçmiş yıllara

ait herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

7.3.5 Sismik Durum

Bölgedeki temel aktif tektonik element Marmara denizindeki Graben oluşumdur. Bu

oluşum, Kuzey Anadolu fay hattının batı uzantısını oluşturmaktadır. 1894'de

İstanbul'daki büyük depremden günümüze kadar, Marmara denizi ve bu denizin

Trakya kıyılarını etkiliyen ve şiddeti 5'ten büyük olan 13 deprem kaydedilmiştir.

ÇNAEM'deki TR-2 araştırma reaktörü ve radyoaktif atık işleme tesisi binaları 0.4 g'lik

deprem ivmesine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

7.3.6 Nüfus

Safety (1989)'da saha çevresindeki nüfus yoğunluğu 1500 kişi/km2 olarak

verilmektedir. Saha yakınlarındaki en yoğun nüfus, sahanın 3-4 km güney doğusunda

ve 10944 kişi/km2'dir. 1989 için verilen bu rakamların bugün epeyce arttığını ve artma

eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.

7.3.7 Toprak Yapısı

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bölgede 1984'te yaptığı sondaj

çahşmasmda yeraltı su derinliğinin 26.3 metrede olduğu tespit edilmiştir (Dinç, 1984).

Bu sondajda çıkarılan dört ayn derinliğe ait numunelerdeki su muhtevası ve toprak

yoğunlukları Tablo 7.1'de verilmiştir. Bu çalışmada, yeraltı suyuna kadar olan
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bölgedeki hakim toprak yapısının kiltaşı (mudstone) ve kireçli kiltaşı (mar!) olduğu

görülmüştür.

Tablo 7.1 Seçilen sahada muhtelif derinliklerdeki toprak özellikleri (Dinç, 1984).

Derinlik (m)
5.1-5.7
8.1-8.7

11.1-11.7
14.1-14.7

Yoğunluk (g/cm3)
1.97
2.04
2.08
2.12

Su muhtevası
0.23
0.28
0.18

0.164

Kum (%)
44
6

[_ 36
10

Silt (%)
28
48
31
-

Kil (%)
28
46
29
-

B.Ü. tarafindan 1993'te bölgede yapılan çalışmada, Durgunoğlu ve diğ. (1993), farklı

araştırma çukurlarında 3 metreye kadar olan derinlik incelenmiştir. Değerlendirme

raporunda, 2.5-3 metre arası toprak katmanlarında bulunan doğal su muhtevası 0.237

ile 0.38 arasında değişmektedir. Aynı katmanlardaki kil oranıysa % 73-93 arasında

bulunmuştur. Kuru birim hacim ağırlıklar 2.03-2.24 g/cm3 olarak verilmiştir.

Raporda, doğal toprağın yoğunluğu ve 3 metreden sonraki derinlikler hakkında bilgi

bulunmamaktadır.

Seçilen bölgede son olarak Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Mühendisliği Bölümü tarafindan 1996 yılında sondaj ve inceleme yapılmıştır (B.Ü.,

1996). Bu çalışmada yüzeyden alınan toprak örneklerinde doğal su muhtevası 0.173

ve toprak yoğunluğu da 2.06 g/cm3 olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada yapılan

muhtelif sondajlarda bulunan değerler Tablo 7.2'de verilmiştir.

Tablo 7.2 Seçilen sahada muhtelif sondaj bulguları (B.Ü., 1996).
Derinlik (m)

1.5-2
2-2.5

2.5-3
4-4.5

4.5-5
5.5-6
6-6.5

Yoğunluk (g/cm3)
1.78
1.69
2.10
1.81
1.71
1.79
1.95
1.89
1.94
1.71
1.83
1.98
1.90

Su muhtevası
0.358
0.043
0.203
0.411
0.179
0.332
0.331
0.275
0.142
0.450
0.312
0.236
0.337

Kum (%)
0.0

27.0
21.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0

32.0
15.0
14.0
0.0
0.0

Silt (%)
68.0
38.0
32.0
16.0
33.0
36.5
14.3
3.5

35.0
55.0
11.5
60.5
40.0

Kil (%)
32.0
35.0
47.0
84.0
48.0
63.5
85.7
96.5
33.0
30.0
74.5
39.5
60.0
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Toprağın 137Cs için dağılım katsayısı 1989 yılında yapılan ölçümlerle saptanmış ve

çalışmamızda bu değerler kullanılmıştır, (Topçuoğlu Ve Diğ., 1989) ve bak. Ek-B.

7.4 Saha Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Seçilen sahanın toprak yapısı hakkında topladığımız mevcut bilgiler, aynı derinliklerde

bile, oldukça farklı rakamsal değerlere sahiptir. Buradan, saha tabanının homojen bir

yapıya sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Farklı özellikte toprak katmanlan olduğu ve bu

katmanların kalınlıklarının da değişken olduğu söylenebilir. Fakat saha toprağındaki kil

oram yüksektir ve bazı katmanlarda % 96.5'e kadar çıkmaktadır. Bu nedenle saha

toprağı, killi toprak sınıfina girmektedir. Dinç (1984)'e göre, yeraltı suyuna kadar

olan bölgedeki hakim toprak yapısı kiltaşı (mudstone) ve kireçli kiltaşı (marl)'dır. Bu

çalışmada, TR-2 reaktörünün hemen doğusunda yapılan ve 75.2 metreye inilen

sondajda 26.3 metrede yeraltı suyuna raslanmıştır ve toprak tabakaları ile kalınlıkları

Tablo 7.3'de sunulmuştur.

Tablo 7.3 Seçilen sahadaki toprak katmanlan Dinç (1984).

Derinlik
0.5-

2.6-
4.25
9.2-
19.5-

(metre)
•2.6
4.25
-9.2
19.5
26.6

Toprak sınıfi
Altere Kiltaşı
Silttaşı
Kireçli Kiltaşı
Kiltaşı (sarımsı, kahverengi)
Kiltaşı (mavimsi, gri)

Tablo 7.3'de görüldüğü gibi, 4.25 metreden itibaren toprak yapısı kiltaşından

oluşmaktadır. Başka sondajlarda, kalınlıklar farklı olmakla birlikte, bu bölgenin çeşitli

kiltaşı türlerinden oluştuğu söylenebilir.

Yukanda verdiğimiz bilgi ve değerlendirmelerden sonra, bu saha için yapacağımız

yüzeysel gömü modelinin tabanının tamamen killi toprak olduğunu kabul edeceğiz.

Modelde, 26.3 metredeki su tablası hizasında deşarj limitleri uygulanacak ve

gömülebilecek en yüksek 137Cs miktan çeşitli ihtimallere göre incelenecektir.

Bölüm 6.3'de verilen saha seçimi kriterlerini, seçtiğimiz saha için uyguladığımızda

çıkan sonuçlar Tablo 7.4'de özetlenmiştir.
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Tablo 7.4 Saha seçimi kriterlerinin seçilen saha için değerlendirilmesi

Jeoloji

HSdrojeol.

Tektonik,
Volkanik ve
Sismik
aktiviteler

Yüzey
Olayları
Meteoroloji

Şimdiki ve
gelecekteki
insan
faaliyetleri

Atığın
taşınması

Toprak
kullanımı
Nüfus
dağılımı
Çevrenin
korunması

Mevcut bilgiler, killi toprak yapısını göstermektedir. Yüzeysel
gömüler için bu bir tercih sebebidir. Çünkü kil hem pek çok element
için iyi bir tutucudur hem de geçirimsiz ortam sağlar. Bu konuda
mevcut bilgi ön tasarım yapmaya yeterlidir. Ancak, Tablo 6.1 'de
verilen saha taraması adımında, bu sahanın daha iyi tanımlanabilmesi
için yeni sondajlar gerekecektir.
Su tablasının 26.3 metrede obuası çok iyi bir özelliktir. Çoğu
gömülerde su tablası bu kadar derinde değildir. Örneğin Japonyada'ki
bir uygulamada (Rokkashomura), su tablası toprak yüzeyinden sadece
2 metre derindedir ve gömü ünitesi su tablasının içinde kalmaktadır
(Templeton ve Dig., 1994).
Bölgenin deprem kuşağı üstünde olduğu 7.3.5'de açıklanmıştır. Bu
sebeple, saha bu açıdan olumsuzdur. Aslında Japon örneğinde olduğu
gibi, daha aktif deprem kuşaklarında bile yüzeysel atık gömüsü
uygulaması yapılabilir. Ancak bu, gömü maliyetini çok arttıracaktır.
Daha önemlisi, sosyo-psikolojik açıdan gömü uygulaması toplumun
direnciyle karşılaşabilir. Saha toprağının tam oturmadığı, mevcut
binalardaki zamanla büyüyen çatlaklardan anlaşılmaktadır. Saha bu
açıdan olumsuzdur.

7.3.4'de açıklandığı gibi, saha bu açıdan güvenlidir.

7.3.1, 7.3.2, ve 7.3.3'de açıklanan özellikler çok sık raslanabilen ve
normal kabul edilen özelliklerdir.
Saha şu anda ÇNAEM arazisi içinde kalmaktadır. Şu an için ve yakın
gelecekte arazinin başka amaçlarla kullanılması mümkün değildir.
Sahada önemli olabilecek bir maden veya yeraltı kaynağı
bulunmamaktadır. Ancak, hızla artan İstanbul nüfusu ve saha
çevresinin yerleşime açılması olumsuz faktörlerdir.
Sahayı en cazip hale getiren kriter budur. ÇNAEM zaten en büyük
atık üreten kuruluştur. Araştırma reaktörü ve atık işleme tesisi bu
sahadadır. Bu sebeple, atığın taşınması en güvenli ve ucuz şekilde
yapılabilir.
Toprağın şimdiki ve görünür gelecekteki kullanıcısı ÇNAEM
olacaktır. Saha bu açıdan tercih sebebidir.
7.3.6'da açıklandığı gibi, sahanın istanbul gibi en yoğun nüfusa sahip
bir şehre yakınlığı en büyük olumsuz yanıdır.
Gömü uygulaması yeterli güvenliği sağlıyacak tedbirler alınarak ve bu
konuda yerleşmiş uluslararası kurallara uyulacak şekilde yapılır. Bu
sebeple herhangi bir çevre kirliliği beklenmemelidir.

Genel değerlendirme:
Bu gömü, DOSRA'lar için 300 senelik güvenli saklama amacına yöneliktir. Aslında
bu sürenin bitiminden epeyce önce, gömülen radyoaktivite miktarlan ihmal edilecek
düzeylere düşecektir. ÇNAEM sahasında bir kısım araştırmalar önceden yapılmıştır
ve bizim çalışmamızda yaptığımız gibi, bir model ile atık gömü kriterlerinin mevcut
bilgiler ile öntespiti mümkündür. Kesin data için gerekli uzman personel ve
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Tablo 7.4 Saha seçimi kriterlerinin seçilen saha için değerlendirilmesi (devam)

laboratuar imkanları da ÇNAEM'de hazırdır. Gömü sonrası enstitü kontrolünün
kolaylığı da çalıştığımız sahanın avantajlanndandır. Öte yandan ÇNAEM'e uzaktaki
bir saha için ise; bu sahanın değerlendirilmesi, uygunluğunun belirlenmesi, tesis
inşaatı ve atığın buraya taşınması gibi unsurlar da maliyeti artıracaktır.

Ancak, sahanın deprem kuşağında oluşu ve zeminin oturmamış oluşu yukarıda tespit
edilen avantajları gölgede bırakmaktadır. Bu unsurların etkisini giderecek ilave
tedbirlerin masrafi bir yana, sahanın İstanbul'a yalan oluşu sebebiyle sosyal faktörler
ve oluşacak kamuoyu direnci sahanın dezavantajları olarak görülmektedir.

Olumlu ve olumsuz yönleriyle yaptığımız bu değerlendirmeden sonra, bu konudaki
kararın yetkili otorite tarafindan verilebileceğini de ifade etmemiz gerekir.

7.5 Mevcut Envanter

ÇNAEM geçici atık deposunda 1996 sonu itibariyle yaklaşık 20 adet çimentolanmış

200 litrelik radyoaktif atık varili vardır. Bu variller içinde betonlanmış olarak veya

biriktirme tankında betonlanmayı bekliyen şu radyonüklitler bulunmaktadır; doğal

uranyum, 137Cs, 134Cs, ^Co, ̂ Sr, UOmAg, 124Sb, 54Mn, 51Cr.

Nokta kaynak olarak da; 241Am (duman dedektörleri), 2 2 6Ra (hastahanelerden toplanan

iğneler), 137Cs (sanayiden toplanan), radyonüklitleri variller içinde zarhıyla birlikte

çimentolanmıştır.

Sıkıştırılmak suretiyle hacmi azaltılan katı atıklarda ise; 1 2 5I bulunmaktadır. Bu şekilde

sıkıştırılan yaklaşık 250 adet varil bulunmaktadır. 1 2 5I'in çok kısa olan yan ömrü

sebebiyle, bu variller herhangi bir radyolojik risk taşımamakta fakat sosyal faktörler

düşünülerek, belediye çöplüğüne de gönderilememektedir. Mevcut şartlarda bir

değişiklik olmazsa, bu variller de radyoaktif muamelesi görecek ve gömü alanına

gömülecektir.

Envanter içindeki 226Ra, çok uzun yan ömrü ve Radon gazı kaçırabilme riski sebebiyle

yüzeysel gömü katmanlanna gömülmesi uygun olmadığından, çalışmamızın kapsamı

dışında kalmaktadır. Aynı şekilde, 241Am içeren duman dedektörleri de konumuz

dışındadır. İleride nükleer güç reaktörlerinin yüksek düzeyli atıklan için bulunacak

derin jeolojik formasyonlara, bu kaynaklann da gömülmesi mümkündür.
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Atık varilleri içinde çimentolanan veya sıkıştırılan atıklar içinde bulunan

radyonüklitlerden; 134Cs (t1/2 2.06 sene), nOmAg (t l Q 250 gün), 124Sb (tm 60.2 gün),
54Mn (tı/2 312.7 gün), 5 1Cr (tmTI.7 gün), 1 2 5I (tı/260.1 gün), yan ömürleri kısa olduğu

için hesaba katılnuyacaklardır. Aslmda bu radyonüklitlerin aktivitesi, geçici depoda

bekletilirken veya gömü sahasının işletildiği süre içinde ihmal edilecek düzeylere

düşecektir. Kaynak terimi analizi ise, gömü alanının dolup işletmeye kapatılması ve

üstünün örtülmesinden sonraki süreyi kapsamaktadır.

Envanterimizde bulunan doğal uranyum da hesaplama işlemlerine doğrudan

katümıyacaktır. Bunun bir sebebi, yan ömrünün hesaplama süremizden çok çok uzun

olması fakat asıl sebebi doğal uranyumun deşarj limitinin oldukça yüksek bir değer

olmasıdır.

Envanterimiz içinde asıl dikkate alacağımız radyonüklit 137Cs (tl/2=30.17 sene)

olacaktır. ÇNAEM atık deposunda muhafaza altında tutulan radyoaktif atık varilleri

içinde, dip çamuru veya çökeleklerin çimentolanmasmdan oluşan variller arasında en

çok 137Cs içeren varilde 9. lxlO6 Bq 137Cs bulunmaktadır (18 No'lu varil).

ÇNAEM radyoaktif atık işleme tesisinde bütün Türkiye'de çıkmakta olan radyoaktif

atıklar toplanmakta ve işlenmektedir. Nükleer güç santralleri kurulmadığı takdirde,

bundan sonra gelecek ve işlenecek radyoaktif atık envanterinin de aynı olacağını

söyliyebiliriz.

7.6 Model Başlangıcı

Kaynak terimi analizi; gömü üstü, gömü içi ve gömü altı ortamlan için yapılacak

çalışmalan kapsar. Bu ortamlarda gerek su hareketi, gerek radyonüklit hareketi düşey

doğrultudadır. Radyonüklit yeraltı su tablasına ulaştığı andan itibaren yatay veya çeşitli

açılardaki hareket başlar. Kaynak terimi analizindeki hareketlerin de iki veya üç

boyutlu incelenmesi mümkündür. Fakat yeraltı su katmanındaki harekete kıyasla,

kaynak terimi bölgesinin çok boyutlu incelenmesi, çalışmanın sonucunu ihmal edilecek

kadar az etkiler. Çünkü bu bölgedeki hakim hareket, yerçekimi etkisindeki düşey

harekettir.



Kaynak terimi analizi, depo güvenlik değerlendirmesinin ilk adımıdır ve 4. Bölümde

detaylı bir şekilde sunulmuştur. Kaynak terimi analizi sonuçlan, yeraltı sulan ile

radyonüklit taşınması araştırmalannın giriş datası olmaktadır. Yer altı sulan ile

taşınımın sonunda seçilen bir noktada bulunan radyonüklit konsantrasyonu ise, bu suyu

içen veya kullanan insanlann alacağı radyasyon dozunun hesabında kullanılır. Yapılan

pek çok güvenlik analizi çalışması bu temele dayanmaktadır (IAEA, 1995).

Sudaki radyonüklit konsantrasyonuna sınırlama getirebilmek için, bu suyun; hangi

sıklıkta, ne amaçla, ne kadar kullanıldığını bilmek gerekir. Bu ise, önce de belirtildiği

gibi, senaryo kavramına girmektedir ve pek çok sosyo ekonomik data ile varsayımlar

yapılmasını gerektirir. Bulunacak konsantrasyon sının ise, kabul edilen şartlar için

geçerli olacaktır.

Bu yöntemin radyonüklit konsantrasyonuna bu şekilde dolaylı sınırlama getirmesi,

bizce yöntemin zayıf tarafinı oluşturmaktadır. Kaldı ki, bundan 200 - 300 sene sonra

yaşayacak insanlann su tüketme alışkanlıklan hakkında şimdiden senaryolar üretmek,

yöntemin savunulabilirliğini azaltmaktadır.

Mevcut güvenlik değerlendirmelerinin çoğunda insana ulaşacak dozun temel kabul

edilmesinin bir sebebi insanı korumak ise, diğer sebebi mecburiyettir. Büyük

hacimlerde radyoaktif atık üreten ülkeler bunlan bir şekilde gömmek zorundadırlar.

Ekonomik açıdan, en çok radyoaktivitenin tek bir gömü sahasına ve en konsantre

şekilde gömülmesi en uygun olurken, insan ve çevre sağlığı açısından, gömü içinde

birim hacimdeki radyonüklit konsantrasyonunun en az olması, yani gömü hacminin

büyük olması uygundur. İki karşıt kavram arasındaki ideal denge, insana ulaşak doz

miktan temeline dayandırılır.

Öte yandan, ağız yoluyla insanın vücuduna girmesine izin verilen radyonüklit

miktarlarının üst sınırlan tablolar halinde verilmektedir (IAEA, 1994c). Fakat bunun

ne kadarının içme suyu olarak, ne kadannın diğer gıdalarla alınacağı gene tahminlere,

varsayımlara ve senaryolara dayandınlabilir.

Gömülerin güvenlik analizleri için, yeraltı suyu ile taşınan radyonüklitlere, herhangi bir

noktada, konsantrasyon sının getirmek yerine, tespit edilen şartlar için hesaplanan

konsantrasyon değerinin yol açacağı doza sınırlama getirmek, model ve güvenlik
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analizi çalışmalarına bir ölçüde esneklik kazandırmakta ve böylece daha çok atık

gömülebilmesi imkanı doğmaktadır.

Bizim modelimizde ise, doz sınırlaması değil, fakat çok güvenli bir şekilde yaklaşılan

konsantrasyon sınırlaması ilke olarak kabul edilmiştir. Konsantrasyon sının olarak da,

7.2'de açıklanan deşarj limitlerinin, model bölgesi tabanında sağlanması hedef

alınmıştır.

7.7 Kuramsal Modelin Hazırlanması

Kuramsal modele, gömülecek atık kaplarının şekil ve hacmini tanımlayarak başlamak

gerekir. Mevcut atık kaplarımız 200 litrelik standart varillerdir (çap: 0.6 m, boy: 0.88

m ). Gömü sırasında varillerin kendi aralarında 0.1 m ve gömü kenarlarında 0.2 m

boşluk bırakılacak ve bu boşluklar, saha toprağı ile doldurulacaktır.

7.7.1 Modelimizdeki Gömü Ünitesi

Modelin ileride geliştirilebilir veya model sahasının genişletüebüir olması için, gömünün

üniteler halinde düşünülmesinde yarar vardır. Biz çalışmamızda, tanımlıyacağımız bir

ünite gömü için değerlendirme yapacağız. Atık miktarının artması durumunda gömüye

yeni üniteler eklenerek yeni değerlendirme yapüabilir. Atık tipinin ve envanterin

değişmesi durumunda da birbirine benziyen tipteki atıkların aynı üniteye gömülmesi,

model parametrelerinin tahminini kolaylaştıracaktır.

Modelimizdeki bir gömü ünitesi, yatay olarak her sırada 25 (5x5) olmak üzere üst üste

3 sıradan oluşmaktadır. Böylece bir ünitede 75 adet 200 litrelik varil bulunmaktadır.

Variller arasında olduğu gibi, sıralar arasında da saha toprağı ile doldurulan 0.1'er

m.lik aralıklar vardır. Buna göre, küp şeklindeki bir gömü ünitesinin birbirine eşit olan

eni ve boyu:

5x0.6 = 3 m varillerin kendi çaplarından,

4x0.1 = 0.4 m variller arası boşluklardan,

2x0.2 = 0.4 m dış cephedeki variller ile ünite kenarları arasındaki boşluklardan olmak

üzere toplam 3.8 m. dir. Su akışına hedef olan kesit alanı ise 3.8x3.8=14.44 m2 dir.
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Bir gömü ünitesinin yükseldiği ise:

3x0.88=2.64 m varil yüksekliklerinden

2x0.1= 0.2 m sıralar arası boşluklardan olmak üzere toplam 2.84 m dir.

Bir gömü ünitesinin toplam hacmi ise 14.44x2.84=41.0096 m ' tür.

Yukanda dış boyutları verilen standart variller piyasada 200 litrelik olarak

tanımlanmakla birlikte, gerçek dış hacimleri; n x r 2 x h = n x 0.32 x 0.88 = 0.2488

m3'tür. Atık işlenirken, her varilin üstten yaklaşık 0.1 m lik kısmı temiz betonla

doldurulmaktadır. Bu hacim ve varilin iç boyutlanndan kaynaklanan hacim azalması ile

birlikte bir varildeki net radyoaktif malzeme hacmi yaklaşık 0.2 m3 olmaktadır. Geriye

kalan fark, 0.2488 - 0.2 = 0.0488 m3 ' lük hacim; varilin üst kısmına kaplanan temiz

beton, varil kapağı altında bırakılan hafif boşluk ve varilin kendi metal malzemesinin

hacimleri olmaktadır. Biz her bir varili 200 litre radyoaktif malzeme içeriğiyle kabul

ederken geriye kalan bu hacmin dolgu toprağı hacmine kıyasla çok az olması sebebiyle,

bu hacmi de dolgu toprağı olarak kabul edeceğiz.

Buna göre bir gömü ünitesinin radyoaktif madde içeren kısmının hacmi 15 m3 (0.2x75)

ve dolgu toprağının hacmi de 26.0096 m3 (41.0096-15) olmaktadır. Toplam ünite

hacminin % 36.6'sı gerçek radyoaktif atık hacmi iken, geriye kalan hacim dolgu

toprağı olarak kabul edilecektir.

7.7.2 Ünite üstü

Yukanda tanımladığımız gömü ünitesi hacim ve geometri olarak çalışmamız boyunca

sabit kalırken, ünite üstüne konulacak kapak malzemeleri özellik ve kalınlık olarak

değişebilen tasarım parametreleri olacaktır.

İlk önce kapak malzemesi olarak sadece saha toprağının kullanıldığı durumu

inceliyeceğiz. Daha sonra, saha toprağı ile birlikte sıkıştınlmış killi toprak katmanı

incelenecek ve son olarak da ünite üstünün betonla kaplandığı durum incelenektir. Her

üç duruma ait sonuçlar; sadece saha toprağının kapak malzemesi olarak kullanıldığı

basit hendek gömüsü 'A' serisi olarak, kilin kullanıldığı gelişmiş hendek sonuçlan 'B'

serisi olarak ve mahzen gömüsü sonuçlan da ' C serisi olarak verilecektir.
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7.7.3 Unite altı

Gömü ünitesinin altı, ya doğrudan saha toprağı, veya kum çakıl karışımı olacaktır. Her

iki halde de, ünite altı kavramı aynıdır. Depo içine giren ve tabana kadar ilerliyen su,

burada bir engelle karşılaşmadan saha toprağına geçecektir. Modelin böyle

düşünülmesinin sebebi, depo içinde su birikmesini önlemektir. Çünkü su birikmesi,

birikme süresince daha fazla radyonüklit çözünmesine neden olur ve konsantre haldeki

suyun depo tabanından bırakılması, güvenlik hesaplarında öngörülen konsantrasyon

sınırlarını aşabilir. Ayrıca depoda su birikmesi, atık kaplan ve atık formlarının daha

kısa sürelerde bozulmasına yol açar ki, bu da planlanmıyan sonuçlara sebep olabilir.

Halbuki, giren suyun hiç birikmeden salıverildiği durumu modellemek daha kolaydır.

Daha gelişmiş gömü kavramlarında, deponun üstünde olduğu gibi, yanlarında ve

tabanında da kalın beton koruganlar düşünülebilir. Bu, deponun planlanan tasarım

süresine ve gömülecek radyonüklit türlerine göre dikkate alınmalıdır. Genellikle ilk

tasarım basit yüzey hendekleri için yapılır ve bunun sonuçlarma göre, gerekiyorsa daha

gelişmiş tedbirler almak yoluna gidilir.

Ünite altıyla ilgili önemli bir konu, su tablasının derinliğidir. Su tablasının mümkün

olduğu kadar derinde olduğu sahalar tercih edilmelidir. Fakat her ülke bu konuda

yeterince şanslı olmıyabilir, ve su tablasının çok yakınma hatta içine sarkan gömü

yapmak zorunda kalınabilir. Bu durum için yapılacak güvenlik analizi, gömü tesisinin

çok kalın duvarlar ve kil tabakalarıyla çevrelenmesini gerektirebilir.

Ülkemizde ise bu konuda çok alternatif olduğuna inanıyoruz. Anadolu köylerinde

sulama amacıyla sondaj yaptırılması ve kuyu açılması halen uygulanmaktadır.

Çalışmamız için seçtiğimiz sahada ise su tablası derinliği 26.3 metredir ve hesaplamalar

bu derinliğe göre yapılacaktır.

7.8 Model Bölgesinin Kontrol Hacimlerine Bölünmesi

7.7.1'de verilen bir gömü ünitesi yüksekliği 2.84 m. dir. Bunun üstünde 1 m

kalınlığında saha toprağı veya başka kapak malzemesi olacaktır. Altında ise 22.46

metrelik toprak katmanı olacaktır. Böylece model bölgesinin toplam yüksekliği:

1+2.84+22.46= 26.3 m. dir.
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Sonlu farklar yöntemiyle radyonüklit taşıramını inceliyebilmek için model bölgesini

kontrol hacimlerine (nod) bölerek incelemek gerekmektedir. Çalışmamızda

kullandığımız kod en fazla 500 adet kontrol hacmine izin vermektedir.

Ünite üstündeki 1 metrelik kapak malzemesi (veya saha toprağı) kalınlığı, 0.025 m. lik

40 nod ile incelenmiştir. Ünite iç bölümünü 0.01'er m. lik eşit kontrol hacimleri

halinde inceliyeceğimiz için, 284 nod ünite yüksekliği için gereklidir. Geriye kalan 176

nod ise ünite altı ile su tablası arasındaki bölge için ve farklı boylarda kullanılmıştır.

Hücre sayılarının, inceleme bölgeleri arasında bu şekilde sabit dağılımı, radyoaktif atık

içeren hücre numaralarının bütün uygulamalar için aynı olmasını sağlamak amacına

yöneliktir. Buna göre, üstten ilk 40 hücre ve alttan ilk 176 hücre radyoaktif atık

içermiyecektir. Ünite içinde de, varil aralarında toprakla doldurulan boşluklara karşılık

gelen hücreler, radyoaktif atık içermemektedir. Hücrelerin model bölgesindeki

dağılımları Tablo 7.5'de, dağılımın şekil olarak gösterilmesi ise Şekil 7.1'de

sunulmuştur.

Tablo 7.5 Model Bölgesindeki Hücrelerin Dağılımı

Serideki
Nod

Numarası
1 - 40

41 - 128
129-138
139 - 226
227 - 236
237 - 324
325 - 325
326 - 500

Serinin
Nod

Adedi
40
88
10
88
10
88
1

175

Serideki ilk
Nodun başlangıç
koordinatı (cm)

0
100
188
198
286
296
384
390

Serideki
Nodlann

yüksekliği (cm)
2.5

1
1
1
1
1
6

12.8

Bulunduğu yer

ünite üstü kapak
birinci sıradaki variller

birinci boşluk
ikinci sıradaki variller

ikinci boşluk
üçüncü sıradaki variller
ünite altı saha toprağı
ünite altı saha toprağı
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Node No

x 1
2
3

Koordinat (cm)
-0 ,
-2.5

5

40
41
42
43

- 97.5
-100-
- 101
- 1 0 2 İ\

323
324
325
326
327
328

499
500

2604.4;
2617.2İ

Atık varillerinin konumu
Node Koordinat
41

129

139

227

237

325

1. sıra
atık

varilleri

2. sıra
atık

varilleri

100

188

198

286

296
3. sıra
atık

varilleri
384

Kesit alanı: 1.444E5 cm2

Toplam yükseklik: 2630 cm

Şekil 7.1 Model Bölgesinin Kontrol Hacimlerine (Nod'lara) Bölünmesi
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BOLUM 8

KAYNAK TERİMİ ANALİZİ VE ÖNEMLİ PARAMETRELER

8.1 Kullanılan Kod'un Tanıtılması

DUST (Disposal Unit Source Term) Kodu, 1993 yılında Amerikan Nükleer

Düzenleme Komisyonu (U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC) için özel olarak

hazırlanmış bir bilgisayar programıdır (Sullivan, 1993).

DUST kodunun amacı, radyonüklitlerin yüzeysel toprak katmanlarındaki gömülerden

bırakılma hızlarını bulmaktır. Çok sayıdaki farklı şartların uygulanabilmesini

kolaylaştırmak amacıyla, kod mümkün olduğu kadar basit ve esnek hazırlanmıştır.

Kullanıcı, analitik veya sayısal çözüm yöntemlerinden birini seçebilir.

DUST kodu el kitabında 4 adet farklı problem tarifi ve çözümleri verilmektedir.

Basitten karmaşığa doğru sunulan problemler kodun doğru çalıştığını göstermek

amacıyla hazırlanmıştır. Kodu yeni kullanacak olan kişiler için, önce bu problemlerin

kodda tanımlanması ve çözülmesi tavsiye edilir. Özellikle, verilen datanın doğru yerde

girilmesi ve sonuçların kitapta verilen sonuçlarla karşılaştırılması, kullanıcıya sonraki

problemlerin tanımlanmasında kolaylık sağlamaktadır.

DUST kodu aşağıdaki iki tasnife giren bilgisayar programlan arasında bir denge

kurulmasına çalışılarak hazırlanmıştır;

1) Gerçekte olabilecekten çok fazla radyonüklit bırakılma hızlan bulan çok basit fakat

çok konservatif varsayımlar yapan kodlar,

2) çok fazla sayıda giriş datası istiyen, problemin kodda tanımlanabilmesi uzmanlık

istiyen, çok yoğun bilgisayar çalışması gerektiren (hem data girişleri için hem CPU

çalışma süresi olarak), bırakılma hızını etkiliyen fiziksel ve kimyasal proseslerin

hepsini tüm detaylan ile modelliyen karmaşık bilgisayar kodlan.
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Diğer kodlar arasından DUST'm seçilmesinin sebepleri şunlardır:

a) Kod sadece kaynak terimi analizi için hazırlanmıştır. Atık gömüleri için yapılan

güvenlik analizlerinin diğer adımlan bu kodda incelenmemiştir. Bu nedenle

amaçlarımızın dışında kodda bir fazlalık yoktur.

b) Zaman dilimleri ve saha toprağının özellikleri homojen alındığında kodun çalışma

süresi bir kaç saniyeye kadar düşmektedir (Analitik çözüm, Pentium 100 ile).

Zaman dilimlerinin ve toprak özelliklerinin her farklı girişi için, çalışma süresi

uzamaktadır. Fakat olabilecek tüm heterojenlikler hesaba katıldığında ve en çok

data çıktısı istendiğinde bile, en çok 12 dakika içinde DUST'ın çalışması bitmekte

ve çıktı dosyalan hazır hale gelmektedir.

c) DUST'm benzerlerinden bir üstünlüğü kendi grafik uygulamasının bulunmasıdır.

Böylece, sonuçların grafiksel yorumu ekrandan bakılarak derhal yapılabilir. Grafiğin

yazıcıdan çıktısını almak mümkün değildir, fakat yazıcı çıktısı istenen grafik data

dosyalan işaretlenerek, başka grafik programlarında kullanılabilir.

d) Data girişleri sırasında kullanıcı lehine pek çok kolaylıklar sağlanmıştır.

DUST kodunun çalışma sınırlan (limitasyonlar) şunlardır;

a) Kod, tek boyutlu çözüm yapmaktadır. Bu durum; gerekli data sayısı, çalışma süresi

ve muhafazakar sonuçlar bulması açısından tercih sebebidir. Saha seçimi sırasında

çok sayıdaki sahanın değerlendirilmesi amacına uygundur. Gömü sahası seçimi

yapıldıktan sonra, sahaya daha çok atık gömme imkanı araştırılmaya başlandığında,

iki ve üç boyutlu çözümlere de ihtiyaç duyulur.

b) Kod, gözenekli (porous) ortam modellemesi yapmaktadır. Sahadaki kırık ve

çatlaklar modele alınamaz. Bu konuda sahadan yeterli bilgiyi toplamak zaten çok

zordur. Aynca bu bilgilerin uzun süreler sonra doğru kalacağı da kolay

savunulamaz. Ancak, çahşmalann son safhasında, ileride oluşabilecek kınk ve

çatlakların muhtemel boyutlanna göre gömüye nasıl etki edeceğini incelemek

gerekir. İnceleme, daha çok tahmin ve varsayımlara dayanacaktır. Bu açıdan

Kod'un bu modellemeyi yapmaması bizce bir eksiklik değildir.

c) Su akışı ve atık kabı bozulma zamanlanna ait bilgiler kullanıcı tarafından giriliyor,

DUST bunlan hesaplamıyor. Kullanıcı bu bilgileri dikkatli seçmelidir.

d) Kod, tek bir kirletici için hesap yapıyor ve bozunma zincirlerini dikkate almıyor.

Aynca, biyolojik bozunma ve gaz oluşumu modellenmiyor.
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e) Çözünürlük sının tek izotop için girilmektedir. Eğer aynı elementin başka izotoplan

veya radyoaktif olmıyan şekli ortamda varsa, çözünürlük sıran buna göre kullanıcı

tarafindan hesapla bulunmalıdır.

f) Kimyasal değişimlerin etkisi ve pH'ya bağlı Ka değişimleri dikkate alınmıyor.

g) Difîizyonla bırakılmada atık yüzeyindeki çözelti konsantrasyonu hep sıfir olarak

alınıyor.

h) Sayısal dağılım hatalarından kurtulmak için, seçilen hücre kalınlıklan, toplam model

bölgesinin 1/5'inden büyük olamaz. Yani bölge en az 5 hücreye bölünmelidir.

i) Hücre sayısı ve zaman adımlannın sayısında üst sınırlama vardır. En çok 500 adet

hücre sayısı ve 1000 adet zaman adımı ile çalışma yapılabilir.

j) Yukandakilere ilaveten, analitik çözümün yapıldığı MCMC yöntemindeki

sınırlamalar ise şunlardır: Darcy hızı, dağılım katsayısı ve nem oranı bütün zaman

ve uzay bölgelerinde aynı olmalıdır, düuzyon De taşınım ve atık kabının yerel

bozulmalan modellenemez.

DOSRA gömüleri için yapılan saha seçimi çalışmalan ve saha seçildikten sonraki

güvenlik analizlerinde, çalışmanın safhasına göre farklı ve daha uygun olabilecek

Kodlar vardır. DUST kodu, muhtemel sahaların sayısını azaltmak ve seçilen sahanın

mevcut ya da kolay temin edilebilen bilgilerle değerlendirmesini yapmak amacına daha

uygun görünmektedir. Bu yüzden, yukanda sıralanan sınırlamalar aslında Kod'un

eksikliği olarak görülemez.

Ancak, Kod'un geliştirilmesi ihtiyacı da vardır. Bizce Kod'un mevcut yapısı ve

kolaylıklan korunurken, daha detayh analizlere imkan saglıyan yeni seçenekler ilave

edilmelidir. Bunlar arasında; bozunma zincirlerini modele katabilmek, pH

değişimlerine bağlı Kd hesabı yapabilmek en başta gelmektedir.

Aynca, Kod'un el kitabında anlatıldığı gibi, bilgisayar çalışma süresini kısaltmaya

yönelik sınırlamalar da genişletilebilir. Çünkü Kod'un hazırlandığı 1993 yılından bu

yana, bilgisayar teknolojisi çok gelişmiştir. O zaman için, 500 adet hücre ve 1000 adet

zaman adımı sayısı, çalışma süresi açısından zorunlu sınırlamalar olabilirdi.

Öte yandan, Kod'un DOS altında çalıştınlabilmesi de bizce önemli bir eksikliktir.

Böylece kullanıcı, Windows'un sunduğu kolaylıklardan uzak kalmaktadır.
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8.2 Kapak Malzemelerinin Geçirgenlikleri

Model bölgesindeki doğal toprağın üstü, daha az geçirgen bir malzeme ile kaplanırsa,

topraktaki hız ancak bu malzemenin geçirgenlik hızı kadar (ve sabit) olabilir. Kapak

malzemesinin bütünlüğünü koruduğu sürece geçirgenliğin sabit olması, bu süre için

yapılan hesaplara kolaylık getirir. Kapak malzemesinin tamamen etkisiz kaldığı

durumda ise, gömünün doğal ortamda kalacağı ve toprakta Darcy hızının devam

edeceği varsayımları yapılır.

Darcy hızlanndaki asıl belirsizlik, kapak malzemesinin sağlamlığının bozulmaya

başladığı anda başlar ve malzeme tamamen bozuluncaya kadar devam eder. Bu süre

içinde Darcy hızının nasıl değişeceği tamamen varsayımlara dayanır. Kullandığımız

Kod, bu konudaki geleneksel yaklaşım olan lineer değişimi esas almıştır.

Çalışmamızda basit hendek gömüsü olarak adlandırdığımız gömü şeklinde, özel bir

kapak malzemesi kullanılmamış ve gömü ünitesi sadece saha toprağı ile örtülmüştür.

Bu kısma ait çalışmalarımızı 'A serisi' olarak isimlendirdik. A serisi çalışmaların

hepsinde, Darcy hızı doğal toprak hızı olarak alınmıştır ve sabittir (10~3 cm/s). Bu hız,

literatür taramasında rasbyabildiğimiz (kumdaki hız hariç) en yüksek hızdır (McCord

ve Goodrich, 1994).

Çalışmamızın ikinci kısmında ('B' serisi), gömü ünitesi üstünün sıkıştırılmış kil katmanı

ile kaplandığını varsaydık. Bu kaplamanın 200 sene boyunca sağlamlığını koruyacağı

ve 300. Seneden sonra ise tamamen etkisiz kalacağını varsaydık. Bu durumda, ilk 200

sene için model bölgesindeki Darcy hızı, kilin geçirgenlik değeri olan 10"7 cm/s ve 300.

seneden sonra ise doğal hız olan 10"3 cm/s olacaktır. 200 ve 300. seneler arasındaki

değişim, orjinal kod tarafindan lineer değişim varsayımıyla hesaplandıktan sonra,

iyimser ve kötümser varsayımlara göre değiştirilen kod ile de hesaplama yapılmıştır.

Çalışmamızın üçüncü kısmında ise ( ' C serisi), kapak malzemesine kilin yanısıra beton

takviyesi yapıldığını varsaydık. Betonun geçirgenlik değeri aynı (10'7 cm/s) olmakla

birlikte dayanım süresini 300 sene olarak aldık. 350. seneden sonra ise betonun

tamamen bozulduğunu ve hızın doğal hıza yükseldiğini varsaydık. Burada da 300 ve

350. seneler arasındaki hız değişimi önce orjinal kod ile ve sonra değiştirilen kod ile

hesaplanmıştır.



Kil ve beton için kullandığımız geçirgenlik değerleri literatürden alınmıştır.

Sıkıştırılmış kil veya bazı özel katkı maddelerinin kullanıldığı kil katmanları ile çok

daha yavaş geçirgenlik değerleri verilmiş olmakla birlikte, doğal kil için verilen en hızlı

geçirgenlik değeri 10*7 cm/s olarak alınmıştır (Grimwood ve Johnson, 1991). Beton

geçirgenliği için de verilen değerler betonun özelliğine göre değişmektedir. Bu konuda

Walton ve diğ. (1990) çok geniş bir seçenekler listesi sunmaktadır. Daha düşük

geçirgenlik değerleri de olmakla birlikte, çalışmamız için, hem kille aynı değere sahip

olması açısından, hem de konservatif amaçlı olarak, 10"7 cm/s değerini aldık. Bu

konuda Kozak (1994)'te de yeterli data verilmektedir.

8.3 Darcy Hız Profilinin Geliştirilmesi

Kullandığımız kodun Darcy hızı ara değer bulma rutini, lineer değişim varsayımından

hareket etmektedir. Halbuki bu varsayım, gerçek şartlan yeterince temsil

etmemektedir. Hız profilinin farklı şekiller alması durumunda sonuçların nasıl

etkileneceğini incelemek, orjinal kod ile mümkün değildir.

Farklı hız profillerinin sonuca etkisini görmek amacıyla iyimser ve kötümser olmak

üzere iki ayrı hız profili düşünüldü. İyimser yaklaşımda hız değişiminin

y = Px (EXP(P2x)), ve kötümser yaklaşımda (muhafazakar) da y = Pı (l-EXP(-P2x))

eğrilerine uyacak şekilde gerçekleşeceğini varsaydık. Bu eğrilerde; y = Darcy Hızı, Va,

(cm/s), Pı (cm/s) ve P2 (l/sene) = katsayılar, x = zaman (sene)'dir.

Şekil 8.2'de, kullandığımız hız profili eğrileri görülmektedir. Eğrilerin hesaplanan

katsayılan şöyledir:

İyimser eğri katsayılan 'B'serisi için Pı= 10"7 , P2= 0.0921 (x=zaman-200)

' C serisi için Pı= 10"7 , P2= 0.1842 (x=zaman-300)

Kötümser eğri katsayılan 'B' serisi için Pr= 1. 1x10"3, P2= 0.02397 (x=zaman-200)

' C serisi için Pı= 1. lxl0" 3, P2= 0.04794 (x=zaman-300)
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DARCY HIZI FONKSİYONLARI

B-Kötüms.

B-İyimser

C-Kötûms.

C-İyimser

200 250 300

Zaman (sene)

Şekil 8.2 Darcy hız değişim profili olarak DUST koduna ilave edilen eğriler.
'B ' serisi 200-300. seneler arasında,
' C serisi 300-350. seneler arasında ara değer bulmak amacıyla
kullanılmıştır.

'A' serisi çalışmamızda Darcy hızı sabit alındığından, değişiklik yapılan kod

kullanılmamıştır. 'B' ve ' C serisi çalışmalarda ise hem orjinal kod, hem

değiştirdiğimiz kod kullanılmış ve bulunan sonuçlar kıyaslannuştır.

8.4 Rasgele Envanter Değerleri İle Modelin İncelenmesi

Çalışmamızda tanımladığımız gömü ünitesi için kullanılan parametreler, farklı

kombinasyonlarda denendi. Her farklı deneme için hazırlanan data setine ayn bir

numara verildi. Numaraların önündeki harfler; 'A': basit hendek, 'B': gelişmiş hendek ve

'C: mahzen şeklindeki gömüleri ifade etmektedir. Gömü şekli ise, kapak etkinliğim,

yani Darcy hızını ve hızdaki değişmeyi ifade etmektedir.

Seri numaralan, aynı zamanda, kullandığımız bilgisayar kodunun input dosyasını

tanımlıyan numaralardır. Tanımladığımız gömü ünitesinden bırakılacak radyonüklit

deşarjını bulmak amacıyla, önce rasgele miktarlarda radyoaktivite gömüldüğünde nasıl

sonuçlar alınacağı incelendi. Şekil 8.3, 8.4 ve 8.5 bu koşulara ait grafiklerdir. Bu

kısımdaki koşuların toplu sonuçlan Tablo 8.1'de sunulmuştur.
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Tablo 8.1 Orjinal Kod İle Yapılan Koşuların Sonuçlan

No

A01
A02j

A03
A04
B01

B02
B03
B04

coı

C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09

Envanter
Ci/hücre

0.1
0.0005

»»

1

0.1
t*

t i

10

5
1
i t

t t

0.5
0.7

f t

t t

Ka
ml/g

161.6
»t

215.6
305.6
161.6

t t

215.6
305.6
215.6

t t

t t

305.6
161.6

t t

t t

215.6
305.6

Darcy hızı (cm/s)
ve süresi (sene)

10 3, sabit
»t

t t

t t

10 7 (0-200)
10 3(300- )

t t

t t

t t

10 7 (0-300)
10 3(350- )

tt

tt

f i

t t

II

İt

tt

II

Tmax
(sene)

27
27
33
42

262

262
271
284
352

t t

t t

361
345

t t

t t

352
361

Tmax, deşarjı
(Ci/sene)

1.31
0.00655
0.00492
0.00324

0.06

0.006
0.00447

0.003
0.0893

0.0447
0.00893
0.00578
0.0112

0.00562
0.00786
0.00625
0.00404

Deşarjın *
limite
oranı

101
0.505
0.379
0.25
4.63

0.463
0.345
0.231

6.9

3.45
0.69

0.446
0.863
0.433
0.606
0.482
0.311

* Limit, izin verilen yıllık deşarj miktarıdır. Yönetmelik (1999)'de verilen değer, 7.2'de
açıklanmıştır. Buna göre İzin verilen miktar = 120 ALImin/sene ve 1 ALImin I 3 7Cs = 4E6 Bq, bu ise
Yıllık = 4.8E8 Bq = 0.01297 Ci'dir.

Darcy hızının en yüksek olduğu basit gömüdeki deşarjlar Şekil 8.3'de görülmektedir.

Radyonüklit deşarjı, 15. senede derhal başlamaktadır. İlk on sene zaten atık kaplarının

sağlam kaldığı süre kabul edildiğinden, kap etkisiz hale geldiğinde, radyonüklit

akısının, depo altmdaki toprak katmanını çok çabuk geçtiği, ve yeraltı suyuna ulaştığı

görülmektedir. Bundan sonraki bütün grafiklerde de görüleceği gibi, Ka değeri

büyüdükçe taşınım daha yavaş olmakta ve deşarj piki küçülerek daha geniş zamana

yayılmaktadır.
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'A' Serisi

0.008

0.006 -

0.004 -

0.002 -

0.000

10

A02

_ . _ A03

A04

30 40 50

Zaman (sene)

60 70

Şekil 8.3 Orjinal Kod ile 'A' serisi koşularda Kd parametresinin deşarja etkisi.

Şekil 8.4'de görülen B1 serisi eğriler, Şekil 8.3'deki eğrilere çok benzemekle birlikte,

daha geniş zaman aralıklarına yayılmıştır. Buradan çıkardığımız sonuç, deşarjın

başlangıcı geciktirildikçe, deşarj süresi daha geniş zamana yayılmaktadır. Atık

gömülerinde bu durum, tercih edilen bir sonuçtur.

'B' Serisi

0.006 -

0.004 -

I
a 0.002 -

o

B02

_ . _ B03

B04

240 250 260 270 280 290 300 310

Zaman (sene)

Şekil 8.4 Orjinal Kod ile 'B' serisi koşularda Ka parametresinin deşarja etkisi.

Şekil 8.5'de aynı Ka değerine fakat farklı envanter miktanna ait koşulann da eğrileri

görülmektedir (C05, C06, C07). Bu üç koşu sonuçlanmn hepsinin de tepe noktalan

aynı zamana Taslamaktadır. Buradan çıkardığımız sonuç, diğer şartlar değişmeksizin

gömülen radyoaktivite miktanm arttırmak veya azaltmak, deşarjın tepe noktasına

ulaşma süresine etki yapmamaktadır.
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0.012

0.009

0.006

0.003

330

•C Serisi

340 350 360

7sansa» (sene)

370 380

Şekil 8.5 Orjinal Kod ile ' C serisi koşularda Kd parametresinin ve gömülen radyoaktif

madde miktarının deşarja etkisi.

Şekil 8.6, 8.7 ve 8.8'de, gömü ünitesinin hemen altındaki ilk hücre olan 325. noddan

geçen deşarj eğrileri de verilmektedir. 500. nod ise asıl ilgilendiğimiz deşarj noktasıdır.

Nod numarası belirtilmiyen diğer grafiklerin hepsi 500. nod içindir (bak. Şekil 7.1).

0.05

A02

-325. nod

-500. nod

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Zaman (sene)

Şekil 8.6 Orjinal Kod ile 'A02' koşusunda iki noddan (depo tabanından ve su tablasının

üstündeki ilk noddan) geçen deşarjlar.
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Şekil 8.6, 8.7 ve 8.8'de ilk dikkat çeken husus, iki noda ait deşarj eğrilerinin tepe

noktalan arasındaki zaman farkıdır. A02 için 16 sene, B02 için 42 sene ve C07 için 30

senelik farklar vardır. A serisinde seçilen yüksek Darcy hızı nedeniyle iki nod

arasındaki kısa süreyi anlamak kolaydır. İki tepe noktası arasında B02'deki farkın

C07'den fazla olmasının sebebi, kapak bozulma süreleridir. Bu süre "B' serisi için 100

sene (200 ve 300. seneler arası), 'C serisi için 50 senedir (300 ve 350. seneler arası).

Şekil 8.8'deki 325. nodda çok açıkça ve Şekil 8.7'de ise hafifçe görüldüğü üzere, 325.

nod eğrileri 45. senede küçük bir tepe noktası oluşturmaktadır. İlk on senelik sürede

atık kaplan radyonüklit transferini önlediği için bu süre zarfinda, Darcy akışı devam

etmesine rağmen, herhangi bir radyonüklit akısı sözkonusu değildir. Fakat kaplar 10.

senede etkisiz hale geldiğinde, atık formu yüzeyindeki ve yüzeye çok yakın yerlerdeki

radyonüklitler Darcy akışı ile derhal hareket ederler. Atık formu derinlerindeki

radyonüklitler ise difüzyonla yüzeye ulaşacaklan süreyi bekler.

B02

0.016

0.012 -

i 0.008 -

0.004 -

-325. nod

-500. nod

100 200

Zaman (sene)
300

Şekil 8.7 Orjinal Kod ile 'B02' koşusunda iki noddan (depo tabanından ve su tablasının

üstündeki ilk noddan) geçen deşarjlar.

325. nod eğrisindeki ilk tepe noktası, varil yüzeylerinden derhal hareket eden

radyonüklit deşarjını göstermektedir. Eğrideki ikinci pik ise difüzyonla bırakılmayı

göstermektedir.



0 016

^ 0.012 -,
o

Ü 0.008 -

a 0.004

0 •

(

C07

/ " ~s, _

I
t

i Ii
) 100 200 300 400

Zaman (sene)

325. nod

500. nod

Şekil 8.8 Orjinal Kod ile 'C07' koşusunda iki noddan (depo tabanından ve su tablasının

üstündeki ilk noddan) geçen deşarjlar.

Şekil 8.7 ve Şekil 8.8'de 325. nodlardaki eğrilerin gerçek yükselme zamanlan, 200 ve

300. seneler dikkat çekicidir. Bu süreler, kapak etkinliğinin kaybolmaya başladığı ve

Darcy akışının artmaya başladığı zamanlardır. Görülmektedir ki, kapak etkisiz

kalmaya başladığı anda, gömü ünitesinin altındaki deşarj hızla artmaktadır.

Şekil 8.7 ve Şekil 8.8'den çıkardığımız bir başka sonuç, difüzyonla ile konsantrasyon

gradyanti arasındaki ilişkinin önemidir. Atık formundan difuzyonla taşınım, gömü

kapağı etkili kaldığı sürece, önemsizdir. Çünkü Darcy akışı çok yavaş olduğundan,

atık formu yüzeyine radyonüklit taşınması ve bunun çözeltiye geçmesi de çok yavaştır.

Halbuki kapak etkisiz kalmaya başladığı anda difuzyonun derhal hızlandığını ve

yaklaşık 25 senede tüm envanterin gömü alanını terkettiğini görüyoruz. Bunda,

kullandığımız Kodun tavsiyesi ile, difuzyon katsayısının çok muhafazakar seçilmesi de

rol oynamıştır (bak. Tablo 8.1).

8.5 Yasal Deşarj Sınırı İle Modelin İncelenmesi

Çalışmamızın bîr sonraki aşamasında, 500. Noddaki deşarjın, yasal deşarj sınırını

aşmaması için envanterde bulunabilecek en yüksek radyonüklit miktarları tespit

edilmiştir. Şekil 8.9, 8.10 ve 8.1 l'de bu koşuların grafikleri vardır. Tablo 8.2'de

coşulann sonuçlan verilmiştir. Bütün eğriler birbirine çok benzemektedir. Ka değeri

öiyüdükçe, tepe noktalan daha geç oluşmakta ve eğriler daha uzun sürelere

ayılmaktadır.
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'A' Serisi (Deşarj Sınırlı)

0.016

•£• 0.012 -

«- 0.008 -

Î
O 0.004 -

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Zaman (sene)

Şekil 8.9 Orjinal Kod ile, deşarj sınınm geçmiyen 'A' serisi koşular da Kj
parametresinin deşarja etkisi.

'B' Serisi (Deşarj Sınırlı)

0.016

0.012 -

I
0.008 •

0.004 -

B02

B03

B04

230 250 270 290

Zaman (sene)

310

Şekil 8.10 Orjinal Kod ile, deşarj sımnm geçmiyen 'B' serisi koşular da Kj
parametresinin deşarja etkisi.

' C Serisi (Deşarj Sınırlı)

0.016

"S1 0.012 •

Ö- 0.008

O 0.004 -

C07

C08

C09

320 330 340 350 360 370 380 390

Zaman (sene)

Şekil 8.11 Orjinal Kod ile, deşarj sımnm geçmiyen ' C serisi koşular da
parametresinin deşarja etkisi.
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T^blo 8.2 Yıllık Deşarjın, İzin Verilen Kadar* Olması İçin, Envanterde Bulunabilecek
137En Yüksek " 'Cs Miktarları (Orjinal Kod ile)

No
A02
A03
A04
B02
B03
B04
C07
C08
C09

Ci/hücre
0.00098
0.00131
0.002
0.214
0.286
0.432
1.152
1.448
2.220

Ci/varil
0.00344
0.00461
0.00704
0.75328
1.00672
1.52064
4.05504
5.09696
7.81440

Ci/Unite
0.258
0.345
0.528

56.496
75.504

114.048
304.128
382.272
586.080

*İzin verilen miktar = 120 ALImin/sene
lALImin137Cs =4E6Bq, Yıllık = 4.8E8Bq = 0.01297 Ci

8.6 Farklı Darcy Hız Fonksiyonları ve Rasgele Envanter Değerleri İle Modelin

İncelenmesi

Buraya kadar bulduğumuz sonuçlar, tanımladığımız gömü ünitesinin orjinal Kod ile

incelenmesine ait sonuçlardır. Daha önce anlatıldığı şekilde, Kod'un Darcy akış hızı

değişimlerine ait ara değer bulma rutininde iyimser ve kötümser olmak üzere iki ayn

değişiklik yaptık. Kötümser durum, muhafazakar olarak da nitelendirilebilir.

Kodda yaptımız değişikliklerin, koşu sonuçlannı nasıl etkilediği Şekil 8.12 ve 8.13'de

görülmektedir. Bu şekillerdeki input dosyası, Tablo 8.1'de verilen B02 ve C07

dosyalandır. Bu dosyalar, iyimser ve kötümser olarak değiştirilen kodlarla ayn ayn

koşulmuştur. Bu koşulann sonuçlan Tablo 8.3'de sunulmuştur.

Farklı Darcy Fonksiyonları ile B02

u.ı/ıu -

0.012 -

0.008 -

0.004 -

0 -

• B• f

• >
• «

• >

« /

• V

•\\\\
\ . , A, , ,

200 220 240 260 280 300 320 340 360

Zaman (sene)

Şekil 8.12 B02 için, iyimser ve kötümser Darcy hızı değişimlerine göre
değiştirilmiş Kod sonuçlanmn, orjinal kod sonucu ile karşılaştınlması.
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Şekil 8.12 ve 8.13, Darcy hızındaki değişim sürecinin ne kadar önemli olduğunu

göstermektedir. Örneğin B02 için yapılan kötümser hız profilinin 235. senede verdiği

0.0139 Ci/sene (5.14xlO8 Bq)'lik deşarj, iyimser hız profili ile 317. senede bulunan

deşarjdan 6.4 kat daha fazladır. Görülmektedir ki, orjinal kodun hız değişim profili

olan doğrusal değişim yaklaşımında olabilecek küçük değişiklikler sonucu önemli

oranda etkilemektedir.

Farklı Darcy Fonksiyonları De C07

0.016

0.012 -

0.008 -

0.004 - / VVY

- - - - -Kötümser

Orjinal

300 320 340 360 380 400

(sene)

Şekil 8.13 C07 için, iyimser ve kötümser Darcy hızı fonksiyonlanna göre
değiştirilmiş Kod sonuçlarının, orjinal kod sonucu ile karşılaştınlması.

Tablo 8.3 Darcy Hız Fonksiyonu Değiştirilmiş Kod İle Yapılan Koşuların Sonuçlan

No

B02
II

C07
II

Envanter
Ci/hücre

0.1
t»

0.7

161.6
t t

»t

Darcy hız
fonksiyonu

Kötümser
iyimser
Kötümser
iyimser

Tmax
(sene)

317
329
369

Tmax'da
deşarj
(Ci/sene)
0.0139
0.00218
0.0122
0.00447

Deşarjın
limite
oranı
1.071
0.168
0.940
0.344

Şekil 8.12'de iyimser ve kötümser eğrilerin tepe noktalan arasında 82 sene ve Şekil

8.13'de ise 40 sene fark vardır. Bu fark, 'B' ve ' C serilerindeki gömü kapağının

bozulma sürelerinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır.
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8.7 Farklı Darcy Hr? Fonksiyonları ve Yasal Deşarj Sınırı İle ModeSin

İncelenmesi

İyimser ve kötümser yaklaşımlarla bulunan sonuçlann da yasal deşarj sının kadar

olması için envantere konulabilecek radyoaktivite miktarları tespit edilmiştir. Bu kısma

ait toplu sonuçlar Tablo 8.4'de sunulmuştur. Şekil 8.14 ve 8.15'de ise deşarj eğrileri,

orjinal kod sonuçlanyla birlikte verilmiştir.

Tablo 8.4 Yıllık Deşarjın, izin Verilen Kadar* Olması İçin, Değiştirilen Kod
Koşulanna Göre, Envanterde Bulunabilecek En Yüksek 137Cs Miktarları

Tablo 8.4a Kötümser Sonuçlar
No
B02
B03
B04
C07
C08
C09

Ci/hüc.
0.09
0.12
0.18
0.74
0.98
1.47

Ci/varil
0.327
0.429
0.644
2.604
3.460
5.174

Ci/Ünite
24.5
32.1
48.3

195.3
259.5
388.0

Tmax (sene)
235
241
251
329
334
343

Tablo 8.4b İyimser Sonuçlar
No
B02
B03
B04
C07
C08
C09

Ci/hüc.
0.59
0.81
1.24
2.02
2.72
4.16

Ci/varil
2.076
2.851
4.364
7.110
9.574

14.643

Ci/Ünite
155.7
213.8
327.3
533.2
718.0

1098.2

Tmax(sene)
317
323

332
369
375
384

* İzin Verilen; 4.8E8 Bq/sene = 0.01297 Ci/sene

'B' Serisi, İyimser ve Kötümser Sonuçlar

0.016

0.012 -

S. 0.008 -
T?

I 0.004 -

B02-Kötüms.

— - 'B03-Kötûms.

- - - B04-Kötüms.

B02-Orjiıal

B03-Orjhal

B04-Orjhal

B02-lyinBer

— - — B03-İyniBer

- - - - -B04-İyimser

220 240 260 280 300 320 340

Zaman (sene)

Şekil 8.14 Yıllık deşarjın izin verilen kadar olması için, 'B' serisi iyimser ve
kötümser koşulann orjinal koşu sonuçlanyla karşılaştırılması ve Ka

parametresinin deşarja etkisi..
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' C Serisi, İyimser ve Kötümser Sonuçlar

0.016

0.012 -

!
o

0.008 -

0.004 -

C07-Kötûms

— - 'C08-Kötüms

- - - C09-Kötüms

C07-Orjinal

C08-Orjinal

C09Orjinal

C07-îy ims er

— - — C08-İyimser

- - - - -C09-İyimser

310 330 350 370

Zaman (sene)

390

Şekil 8.15 Yıllık deşarjın izin verilen kadar olması için, ' C serisi iyimser ve
kötümser koşuların orjinal koşu sonuçlarıyla karşılaştırılması ve K<j

parametresinin deşarja etkisi.

Şekil 8.14'deki B02 sonuçlarına göre iyimser hız profili, kötümser hız profilinden 6.4

kat fazla envanter değerine izin vermektedir. Aynı oranın, rasgele envanterin

denendiği Şekil 8.12'de, en yüksek deşarj değerleri için geçerli olduğunu göstermiştik.

Başka bir deyişle, diğer şartlar değişmemek kaydıyla; envanter sabit tutulduğunda

deşarj 6.4 kat fazla olmakta, deşarj sabit tutulduğunda envanter 6.4 kat fazla

olmaktadır.

Bulduğumuz bu sonuç, farklı K/lerin ve kapak sürelerinin denendiği diğer koşular için

de geçerlidir. Ancak oran 6.4 yerine B03'de 6.6, B04'de 6.8'dir. Hemen görüldüğü

gibi, serideki Kd değeri büyüdükçe, iyimser/kötümser oranı da büyümektedir. Aynı

durum ' C serisi için de geçerlidir. Buradan, zemin toprağının radyonüklit tutma

özelliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Büyük K<ı değerleri, radyonüklitin toprakta

daha çok tutulması demektir ve bu özelliğe sahip sahalarda daha fazla miktarlarda

atığın gömülebilmesi mümkündür. Bu sonuç, tutma özelliği çok İyi olan killi

toprakların gömü için tercih edilmesini de doğrulamaktadır.

Bulduğumuz sonuçlar içinde; en muhafazakar Kj değerleri ve muhafazakar (kötümser)

Darcy hız profili kullanılarak yapılan koşularda, en küçük envanter değerleri

bulunmuştur. Buna göre, en yüksek bırakılmanın olduğu sene, bir senede bırakılan
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137Cs miktarının 4.8x108 Bq'i (0.01297 Ci), geçmemesi için her bir varile konulabilecek
B 7 Cs miktarları şöyledir.

A. Basit hendek gömüsü için: 1.27x10* Bq/varil, (0.00344 Ci/varil), (A02, orjinal

kod ile, bak. Tablo 8.2),

B. Gelişmiş hendek gömüsü için: 1.21xlO10 Bq/varil, (0.327 Ci/varil), (B02, kötümser

darcy hız profili ile, bak. Tablo 8.4a),

C. Mahzen tipi gömü için: 9.63xl010 Bq/varil, (2.604 Ci/varil), (C07, kötümser

darcy hız profili ile, bak. Tablo 8.4a).

7.5'de açıklandığı gibi, ÇNAEM atık deposunda işlendikten sonra bekletilen radyoaktif

atık varillerinde ise en çok 9.1x106 Bq (0.00025 Ci), 137Cs aktivitesi bulunmaktadır.
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BOLUM 9

KAYNAK TERİMİ ANALİZİ SONUÇLARI VE YORUM

Türkiye'de üretilen bütün radyoaktif atıklar ÇNAEM Atık İşleme ve Depolama

Tesisi'nde toplanmaktadır. Burada; kimyasal çöktürme, çimentolama veya sıkıştırma

işlemlerine tabi tutulan atıklar, 200 litrelik standart variller içinde sabitleştirilmektedir.

Atık işleme tesisinin son ürünü olan atık varilleri, son kontroller ve kayıt işlemlerinden

sonra geçici depo binasında istif edilerek saklanmaktadır. Sürekli birikmekte olan atık

varilleri için yakın gelecekte bir gömü sahasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu ihtiyaç; hem

geçici depo hacminin yetersiz kalacak olmasından, hem de atığın uygun yerde

gömülerek saklanmasının geçici depoda bekletmekten daha güvenli olmasından

kaynaklanmaktadır.

Nükleer enerji santrali olmayan Türkiye'de radyoaktif atık hacimleri fazla değildir ve

1998 sonu itibariyle atık varillerimizin sayısı 30 civarındadır. Buna, işlenmek üzere

bekliyen atıklarımız da dahil edildiğine varil sayısının 50 civarında olacağı söylenebilir.

Bu çalışmada, 75 adet atık varilinin bir defada gömülebileceği bir gömü modeli

hazırladık. Modelin ihtiyaç duyduğu saha özellikleri ÇNAEM sahasına aittir. Bunun

sebebi, diğer nükleer tesisler için bu sahada daha önce bazı zemin araştırmalarının

yapılmış olmasıdır.

Aslında gömü sahasının kesin olarak seçimi ve saha özelliklerinin tam olarak

belirlenmesi uzun ve pahalı araştırmalar gerektirmektedir. Saha araştırmalarında

masrafı mümkün olduğu kadar azaltmak ve kullanılmıyacak datanın tespiti için zaman

ve kaynak harcamamak için gömü çalışmaları; sadece elde bulunan veya kolayca

toplanabilecek bilgilerle başlatılır. Bu durum Bölüm 6'da etraflıca anlatılmıştır.
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Bölüm 6.3'te verilen saha seçimi kriterleri ÇNAEM sahası için değerlendirilmiş ve

sahanın gömü için uygun olup olmadığı Tablo 7.4'de herbir kriter için incelenmiştir.

Bu kriterlere göre çalışmamızda ele aldığımız saha, mevcut düşük seviyeli atıklarımızın

gömülmesi için, teknik ve güvenlik açılarından oldukça uygun fakat İstanbul'a yakın

olması sebebiyle kamuoyunun tepkisini çekebilmesi açısından uygun olmıyabileceği

değerlendirmesi yapılmıştır.

Sahanın deprem kuşağında olması ve zeminin oturmamış olması en büyük dezavantaj

olarak görülmektedir. Bu konudaki değerlendirme Tablo 7.4'de sunulmuştur.

Öte yandan, yüzeysel gömüler için saha seçimi işlemlerinin çeşitli adımlarında yapılacak

önemli faaliyetler Tablo 6.1'de verilmiştir. Tablo 9.1'de ise, Tablo 6.1'de

sınıflandırılan faaliyetlerden hangilerinin bu çalışma kapsamında yapıldığı

gösterilmektedir.

Bu çalışmanın temel sonuçlarından birisi; Darcy hızlannın belirsiz olduğu zaman süreci

içerisinde, bu hızla ilgili modellerin, bir atık gömü alanının güvenliğinin, diğer bir

deyişle, deşarj limitlerini aşmamasının sağlanmasında öneminin ne mertebede

olduğunun gösterilmesidir. Diğer bir sonucu, yerel şartlara göre modelini

hazırladığımız bir atık gömü sahasından yeraltı sularına karışabilecek aktivitenin,

deşarj limitlerini geçmemesi için, sahaya gömülebilecek en yüksek radyoaktivite

miktarının bulunmasıdır.

Basit hendek, gelişmiş hendek ve mahzen türü gömülerin birbirinden en önemli farkı,

yağmur sularını hangi sürelerde gömü ortamına sızmaktan alıkoyduklandır. Bulgular,

diğer bütün faktörlerin daha az önemli olduğunu göstermektedir. Böylece, klasik evsel

atıkların gömüsü kavramından farklı olarak, bir radyoaktif atık gömüsünün en önemli

tasarım parametresi, gömüyü mümkün olduğu kadar uzun sürelerle yağmur suyu

girişinden koruyacak kapak sisteminin oluşturulmasıdır.
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Tablo 9.1 Yüzeysel Gömüler İçin Saha Seçimine İlişkin Tablo 6.1'de verilen
faaliyetler kapsamında bu çalışmada yapılanlar.

Tesis
tasarımı

Atık
kabul
kriterleri

Planlama
ve mali
kaynak.
Saha
secimi
kriterleri

Data

Güvenlik
değerlen

ÇED

KAVRAMSAL
PLANLAMA
ADIMI
Atığın yapısı, miktarı,
çevre şartlan ve
mevcut yasal duruma
uygun bir gömü modeli
hazırlanmıştır.
Gömülecek atığın tip
ve miktan kesin olarak
belirlenmiştir.

SAHA
TARAMASI
ADIMI
-

Atık kabul
kriterlerinin en
önemlisi olan
radyoaktivite
sınırlan,
hazırladığımız
model ve
seçtiğimiz saha
şartlarına göre
belirlenmiştir.

SAHAKAREK-
TERİZASYONU
ADIMI
Üç farklı kapak
sistemi incelenmiştir
A- saha toprağı,
B- sıkıştırılmış kil
C- kil ve beton
-

SAHA
DOĞRULA-
MA ADIMI
-

-

• Bölüm 6 ve Tablo 6.1, saha seçimi işlemlerinin yönetimini açıklamaktadır.
• Maliyet hesaplan ve bütçe hazırlanması çalışmamızın kapsamı (

Genel saha seçimi
kriterleri Bölüm 6.3'te
verilmiştir.

-

Modelimizde kullanılan ve ölçümler
sonucu elde edilmiş data, kullandığımız
kodun giriş dosyası hazırlanırken
değerlendirilmiş ve EK B'de sunulmuştur.
Sahada daha önce yapılmış sondajlara ait
raporlar toplanmıştır.

Mevcut yasal mevzuat ve atık tipi, gömü
güvenliğini sağlıyacak şekilde modeldeki
yerlerini almıştır. Örneğin gömü
modelimizde deşarj limiti kavramını
kullanmış olmamız dr>7 limiti icavrfiTninın

getirdiği belirsizlikleri ortadan kaldıran
çok muhafazakar bir güvenlik
yaklaşımıdır.

-

Saha toprağıyla
önceden yapılmış
araştırma ve
deneyler
incelenmiştir.
Geliştirdiğimiz
gömü modeli Bölüm
Tde
anlatılmaktadır.
Geliştirdiğimiz
model sahaya
özgüdür.

İşındadır

Saha kriterlere
göre incelenmiş
ve sonuçlar
Tablo 7.4'de
verilmiştir.
Sahanın
doğruluğunun
gösterilmesi için
yeni sondajlar ve
saha
araştırmaları
gerekmektedir.

-

Aynca bir ÇED yapılmamıştır. Ancak, yasal deşarj limitleri hazırlanırken insan ve
çevresi için en güvenli sınırların tespit edildiği bilinmektedir. Modelimiz deşarj limiti
esasına göre hazırlanmıştır.
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9.1 Sonuçların Diğer Ülkelerde Uygulanan Atık Gömü Kriterleri İle
Karşılaştırılması

Bazı ülkelerde uygulanan atık gömülerindeki 137Cs için literatürden bulabildiğimiz sınır

değerleri Tablo 9.2'de sunulmuştur.

137
Tablo 9.2 Çeşitli Ülkelerde Cs Gömüsü İçin Uygulanan Sınır Değerleri

Ülke

Norveç

Fransa

Japonya

ingiltere

Gömü
şekli
Gelişmiş
hendek
Mahzen

Mahzen

Mahzen

izin verilen
(Ci/varil)
0.45

40

6

0.097

Envanter

Cs+Sr

1 3 7Cs+6 0Co+

^ C s + ^ S r

Kaynak

Sorlie ve Stranden (1995)
(a)

IAEA (1985), s.53
(b)

Templeton ve diğ. (1994)
(c)

Pinner (1994) (d)
Boyer ve Burrows (1995)

(e)

(a) EFE (Norveç Institutt for Energiteknikk) tarafından işletilen gömü alanına
0.45 Ci/varil (0.016 TBq/varil) toplam Cs+Sr aktivitesi içeren varillerden 1013
adedi gömülmüştür. Gömü şekli; 4 metre derinliğinde açılan hendeklere, variller
ikili düzenle istif edilmiş ve üstüne 2 metre kalınlığında kil katmanı kaplanmıştır.
Beton korugan kullanılmamıştır. Sorlie ve Stranden (1995)'te, varil için verilen
aktivite değeri bizim bulduğumuz 0.327 Ci/varil değerinden %38 fazladır. Ancak
kaynakta, Cs+Sr için toplam değer verilmiştir. Sadece Cs için hesaplandığında bu
değerin daha fazla olacağı açıktır.

(b) Fransa'daki Centre De La Manche gömü sahasına gömülen atıklarda, 7400
GBq/m3 137Cs olduğu ifade edilmiştir. Verilen konsantrasyon limiti ise 40 Ci/200
L'ye karşılık gelmektedir. 200 L bir varil hacmi olarak alınmıştır. 1 3 7Cs' dan başka
aynı anda 595 Ci/varil 60Co, 0.8 Ci/varil ^Sr ve 0.2 Ci/varil ^ ^ bulunmasına izin
verilmektedir. Atık konteynerler içinde gömüldüğü için değerler oldukça yüksektir.

(c) Templeton ve diğ. (1994)'te Japonya'daki yüzeysel gömüler hakkında bilgi
verilmektedir. Mahzen türü gömülerde 137Cs +63Ni toplamı için 30 Ci/m3|e izin
verildiği kaydedilmiştir. Bu ise 6 Ci/200 L'ye karşılık gelmektedir. Sezyum ve Nikel
toplamına verilen bu izin, sadece sezyum olması durumunda daha fazla olacaktır.

(d) İngiltere'deki Drigg gömü sahasındaki 8 numaralı mazsen (vault), 175x220 metre
boyutlarda ve 5 metre derinlikte olup 180.000 m3 atık gömü hacmine sahiptir.

90Çoğunluğunu Cs ve Sr izotoplarının oluşturduğu beta ve gama yayınlayıcılann
hepsi için 12 GBq/ton'luk atık kabul kriteri uygulanmaktadır. Bu kriteri, ortalama
300 Kg olan ÇNAEM'de üretilmiş atık varilleri için düzenlersek yaklaşık 0.097
Ci/varillik bir değer bulunmaktadır. Fakat aynı atık formunda, bunun üçte biri kadar
da alfa radyoaktivitesi bulunmasına izin verilmektedir. Pinner (1994), fazla
sayıdaki radyonüklitten oluşan envanter için, tek tek sınır değeri vermemiş, buna
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karşılık, toplam alfa ve beta-gama yayınlayıcılar için uygulanan sınırlan vermiştir.
Beta-gama için bulunan 0.097 Ci/varillik değeri bu kapsamda düşünmek gerekir.
Eğer yalnız 137Cs içeren atık varilleri için analiz yapılmış olsaydı, daha fazla
radyoaktivite gömülmesine izin verilebilirdi, çünkü envanterin çeşitliliğinin artması,
envanter üyelerinin miktarlarını kısıtlayıcı etki yapmaktadır.

(e)BNFL (Biritish Nuclear Fuels) tarafından işletilen Sellafield gömü sahalarında
yapılan optimizasyon çalışmalarından bahsedilerek, DOSRA'lar için İngiltere'de 4
GBq/ton alfa ve 12 GBq/ton toplam beta-gama radyoaktivite sının belirtilmiştir.

9.2 Yorum

Bölüm 7.5'de açıklanan sebeplerden dolayı sadece 137Cs içeren ve betonlanmış

radyoaktif atık varilleri çalışmanın konusu olmuştur. Bu tip varillerden radyonüklit

bırakılması ise difüzyon yoluyla olmaktadır. Genellikle difüzyon katsayıları 10'7 - 10"9

m2/s arasında değişmektedir. Bu konuda deneysel data yoksa, güvenilir bir değer

olarak difüzyon katsayısının 10"6 m2/s olarak alınması tavsiye edilir. Biz de

çalışmamızda bu katsayıyı 10"6 m2/s olarak aldık.

Sonuç tablolarında 'Axx' serisi basit hendek gömüsünü temsil etmektedir. Buradaki

Darcy hızı, her türlü iklim özelliklerinden bağımsız düşünülmüş ve tüm depo ömrü

boyunca 10"3 cm/s olarak alınmıştır. Bu hız, ancak çok geçirgen veya gevşek

topraklarda ve şiddetli yağışlarda görülebilen hızdır.

Çalışmamızdaki basit hendek gömüsünde, kapak toprağının gevşek bir şekilde gömü

üstüne örtüleceği ve başka tedbir alınmıyacağı düşünülmüştür. Kapaktaki Darcy

hızının, gömü altında da devam edeceği varsayılmıştır.

Sonuç tablolannda *Bxx' serisi gelişmiş hendek gömüsünü temsil etmektedir. Burada

gömü üstü, 200 sene boyunca Darcy hızını 10"7 cm/s olarak koruyacak sıkıştınlmış kil

katmanıyla kapatılmıştır. Başlangıçta tasarladığımız hücre konumlan sebebiyle, kil

katmanının üstüne yeniden saha toprağı konulması ve sahanın ağaçlandınhnası veya

benzeri tedbirler hesaplamayı etkilemiyecektir. Önemli olan, tasarlanan kapak

sisteminin 200 sene boyunca bu geçirgenlik hızını korumasıdır.

İsim olarak 'mahzen' gömüsü, öncelikle kapak sisteminde betondan yararlanıldığım

ifade eder. Günümüzde çok farklı özelliklerde beton kullanılabilmektedir. Bunlann

dayanım ömürlerinin 300 seneden çok daha fazla olacağı yönünde araştırmalar da
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vardır. Fakat güvenlik analizlerinde, demir çubuklarla güçlendirilmiş beton için 300

senelik tasarım ömrü değerlendirilmektedir. Bu nedenle çalışmamızın 'C serisinde

beton ve kil katmanlarından oluşmuş bir kapak tasarımının 300 sene dayanacağını ve

350 seneden sonra tamamen etkisiz kalacağını varsaydık.

Topraktaki gerçek Darcy hızı tamamen iklim ve gömü yeri değerlerine bağlıdır ve sabit

değildir. Depo kapağı bu hızı bir süre için sabit tutabilir. Doğal ortamda ise Darcy hızı

her mevsimde farklıdır. Sahaya özgü gerçek Darcy hızını ve derinliğe bağlı nem

oranını tespit etmek yıllarca süren pahalı araştırmaları gerektirmektedir. Bunun yerine,

basit verilerden hareketle hazırlanan tüm modeller, önemli varsayımlara dayanır. Bu

nedenle de kavramsal depo modellerinin sonuçlan, dünyadaki gerçek gömü

uygulamalarından daha sınırlayıcıdır.

Çalışmamızda tasarladığımız gömü kapağı; 'B ' serisinde 200. Seneden sonra ve 100

sene içinde, ' C serisinde ise 300. Seneden sonra ve 50 sene içinde etkisiz kalmaktadır.

Kapak sağlamhğınm korunduğu süre içinde Darcy hızı konusunda bir belirsizlik

olmadığı bilinmektedir. Bu hız kapak geçirgenliğine eşittir. Kapağın tamamen etkisiz

kaldığı andan sonra da fazla bir belirsizlik yoktur, çünkü doğal ortamda toprak ve iklim

özelliklerine göre Darcy hızının nasıl olacağı bulunabilir. Belirsizlik, bu ikisi arasında

kalan sürede Darcy hızının nasıl değişeceği konusundadır. Kullandığımız kodun bu

konuda yaptığı varsayım, kapak bozulması ile Darcy hızı değişiminin doğrusal

olacağıdır. Yalnızca bu varsayımı değerlendirmenin yetersiz olacağı açıktır. Çünkü

kapaktaki bozulma, daha hızlı veya yavaş olabilir. Bu nedenle kodun geliştirilmesine

gerek duyulmuş böylece farklı varsayımlann da incelenmesi sağlanmıştır.

Yapılan geliştirme ile, bu önemli parametrenin belirsizlik süresi içinde farklı değişimleri

incelenerek, iyimser ve kötümser senaryolar elde etmek mümkün olmuştur. Burada

amacımız, kapak geçirgenliğinin belirsiz olduğu süreler için Darcy hızının klasik

yaklaşımla doğrusal değişmesi yerine, diğer olasılıkların sonuca etkisini göstermektir.

Bu etkiyi görebilmek için daha başka bozunma eğrileri de denenmiştir. Bunlardan iki

tanesi, bu raporda sonuçlan ile birlikte sunulmuştur. Bulduğumuz sonuçlar, orjinal

kod ile bulunan sonuçlardan önemli ölçüde farklı çıkmıştır. Örneğin Şekil 8.12'de

iyimser ve kötümser Darcy hız profilleri kullanılarak bulunan deşaıjlann tepe noktalan

arasında yaklaşık 100 senelik zaman farkı fardır ve bu 137Cs için yaklaşık üç yan ömür

demektir.

95



Kapağın çabuk bozulacağının dikkate alınması önemli görülüp, kötümser model olarak

önerilen Y=(l-e"x) ifadesinin bunu yeterince dikkate alacağı düşünülmüştür. İyimser

model için kapağın geç bozulacağı ise Y=ex eksponansiyel ifadesi ile belirtilmiş ve

bunun geç bozulmayı uygun belirteceği düşünülmüştür.

Sonuçlar bölümünde kötümser parametreler ile kötümser Darcy hız profilleri

kullanıldığında bulunan sonuçlar en sonda verilmiştir. Bu sonuçlar aynca dünyadaki

diğer gömü uygulamaları ile karşılaştınlmıştır.

Bulduğumuz sonuçlar 75 varillik bir gömü ünitesi içindir. ÇNAEM deposunda

birikmiş atıklar ve bundan sonra gelecek benzer türdeki atıklar için tahminen 2000

yılından sonra bu şekildeki bir ünite atık gömüsü ihtiyacı olacaktır.

Bulduğumuz sonuçlara göre, ÇNAEM atık deposunda bekletilen ve radyoaktif dip

çamurlarının çimentolanmasından oluşan atık varillerinin hepsi de, basit hendek tipi

gömü alanlarına gömülebilecektir. Çünkü, 7.5'te açıklandığı gibi, bu tür atık varilleri

arasında en çok 137Cs içeren varilde 9.1xlO6 Bq (2.4X10"4 Ci)'lik 137Cs bulunmaktadır.

Bu miktar, basit hendek gömüsü için en kötümser şartlarda bulunan 0.00344

Ci/variriik aktivitenin sadece 1/14'ü dür.

ÇNAEM depolarında bekletilmekte olan betonlanmış radyoaktif atık varillerinin

kaynağı Kahraman ve Altunkaya (1995)'te açıklanmıştır. TR-2 araştırma

reaktörünün atık sıvılarının işlenmesinden oluşan atık varilleri sayıca çoğunluğu teşkil

etmektedir. Sıvılardaki nüklit kompozisyonu ise değişebilmekle beraber, en önemlileri

^Co ve 137Cs 'dir. 6 0Co 'in yan ömrü l î 7Cs 'den çok kısa olduğu için çalışmamızda

değerlendirilmemiştir.

Basit hendek gömüsü ile en az aktivitenin gömülebileceği görülmektedir. Fakat buna

rağmen varil basma hesaplanan aktivite değeri 1.27xlO8 Bq (0.00344 Ci) olmaktadır.

Bu radyoaktivite, ÇNAEM atık işleme tesisinde doldurulan atık varillerinin çoğundan

daha fazladır. Bu değerlendirme, mevcut çimentolanmış varillerin, bu çalışmada

kullanılan parametrelere sahip bir sahaya, basit hendek gömüsü ile gömülebileceğini

göstermektedir. Eldeki hesap sonuçlan varil başına daha fazla aktivitenin

konulabileceğini ispatlamıştır. Gömü türüne göre aktivite miktarını saptamak olanağı

da bu çalışma sonucu elde edilmiş olmaktadır.
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Öte yandan, eğer varil sayısı 75'i geçerse ve bir'den fazla ünitede gömü yapılırsa,

toplam deşarj büyüyeceği için yeni durumun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Basitçe,

bulunan envanter değerleri ünite adedine bölünerek yeni envanter değerleri bulunabilir.

Diğer bir konu, varil içinde 137Cs haricindeki radyonüklitlerdir. Bu konuda en basit

yaklaşım şudur: Diğer radyonüklitlerin yan ömrü 137Cs 'ninkinden uzun değilse ve Ka

değerleri de sezyumun Ka değerinden daha küçük değilse, bu radyonüklitler hiç hesaba

katılmıyabilir. Eğer bu şartlar sağlanmıyorsa, bu radyonüklitler ayrıca

değerlendirilmelidir. Bu durumda deşarj limiti, karışık radyonüklitlerin deşarjı için

uygulanacağından daha az miktarda 137Cs'nin deşarjına izin verilecek ve bu yüzden

gömülecek varillerde daha az 137Cs bulunması istenecektir.

Sezyumdan daha uzun yarı ömürlü radyonüklitlerin yüzeysel toprak katmanlarına

gömüsü konusunda da benzer çalışmalar yapılabilir. Öncelikle, deşarj limitlerinin

sağlanması gerekmektedir. Çünkü deşarj limitleri radyonüklitlerin yan ömürleri ve

zehirlilikleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Örnek olarak 241Am (t1/^ = 433 sene)

verilebilir. Bu radyonüklitin ALI,,^ değeri 200 Bq'dir ve 137Cs'den 20.000 kat daha

azdır. Bunun anlamı, 241Am için getirilen deşarj limiti, 137Cs'den 20.000 kat daha

sınırlayıcıdır.

Uzun yan ömürlü radyonüklitler ve özellikle bunlann alfa radyoaktif olardan için

getirilen sınırlama çok düşük olduğundan, yüzeysel gömülerde bu tür envanterin

mümkün ise hiç olmaması tercih edilir. Kullanılmış yakıt ve yüksek seviyeli diğer

atıkların yüzeysel toprak katmanlarına gömülmeyişlerinin en önemli sebebi budur.

Nükleer enerji santrallerinden çıkan DOSRA'lar içinde bu tür alfa - beta yayınlayıcı

radyonüklitler, az miktarda bile olsa, kaçınılmaz olarak bulunurlar. Bu yüzden, her

radyonüklitin saha toprağındaki tutunma (Ka) özelliğinin titizlikle araştmlması

gerekmektedir. Şanslı sayılabilecek durum, bu tür çok uzun yan ömürlü alfa

yayınlayıcılann genellikle transuranik izotoplar veya diğer ağır çekirdekler olması ve

bunlann da toprakta çok iyi tutunabilmeleridir.

Buradan hareketle yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, gömüye kabul

edilecek atık paketlerindeki uzun yan ömürlü radyonüklit miktarlan saptanır. Fakat

bulunan miktarlar, 137Cs ve daha kısa yan ömürlü radyonüklitlere oranla daha azdır.
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Örnek olarak İngiltere'deki yasal mevzuat verilebilir. Bu ülkede DOSRA gömüleri

için, 4 GBq/ton alfa yayınlayıcılara izin verilirken 12 GBq/ton toplam beta - gama

yaymlayıcılann gömülmesine izin verilmektedir (Boyer ve Burrows, 1995).

Çalışmamızda kullandığımız Darcy hız profillerinin, çok uzun yan ömürlü nüklitlerin

deşarjının hesabında fazla bir etkisi olmayacaktır. Çünkü depo ömrü için yapılan

toplam hesaplama süresi, kapağın bütünlüğünü koruduğu sürelerden çok daha

uzundur. Böyle durumlar için yapılan uygulama, özel bir kapak tasarımının hiç

olmadığını varsaymaktır. Uzun süreler sonunda, gömü üstünde sadece saha toprağı

olacaktır. Bizim çalışmamızda yaptığımız 'A' serisi koşular, bunun örnekleridir ve en

küçük (muhafazakar) envanter değerleri bu seride bulunmuştur.

Yukanda yaptığımız değerlendirmeye ilaveten vurgulamak istediğimiz husus, nükleer

santral kaynaklı olsun veya olmasın, DOSRA'lar içinde radyoaktivite miktan açısından

en önemli envanterin 137Cs ve ^Co olduktandır.

Saha toprağının radyonükliti tutma özelliği iyi değilse (küçük Ka değerleri) ve Darcy

hızı da oldukça kötümser (muhafazakar) bir değer olarak alınırsa (olabileceğinden çok

daha hızlı nem hareketi), gömü sahasının altındaki toprak kalınlığının fazla önemi

olmadığı görülmüştür.

Çalışmamızda esas alınan deşarj limiti, depo altındaki su katmanına ulaşım noktasına

uygulanmıştır. Gerçek sahalarda ise, insana kadar ulaşan kontamine suyun sebep

olacağı doz limiti esas alınmaktadır. Kontamine suyun insana ulaşması için, suya

doygun bölgede de bir süre taşınması gerekir. Böylece insana ulaşabilen radyonüklit

miktan azalır. Bu faktörün hesaba katıldığı gerçek gömü sahalan için, daha çok

nükleer atığın gömülmesine izin verilen sonuçlar bulunabilir. Tablo 9.2'de verilen

çeşitli ülkelerdeki gömü uygulamalarında bu durum görülmektedir.

Bulduğumuz sonuçlar, dünyada niçin DOSRA'lar için en çok yüzeysel gömülerin

kullanıldığını kanıtlar mahiyettedir. Beton kapaklı bir gömü tesisi için varil başına

bulunan 9.63xlO10 Bq, (2.604 Ci) 137Cs akitivitesi oldukça büyük bir değerdir ve bu

değer, en kötümser parametreler kullanılarak bulunmuştur.

Yaptığımız çalışma, daha büyük kapasiteler veya aktivite miktarlan için geliştirilebilir.
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BOLUM 10

DÜŞÜK VE ORTA SEVİYELİ RADYOAKTİF ATHCLARIN YÜZEYSEL
GÖMÜLERİ YASA TASLAĞININ ANAHATLARI

10.1 Giriş

Radyoaktif atıkların gömülmesinin amacı, insanı ve diğer canlı türlerini, şimdi ve

gelecekte, kabul edilemiyecek radyasyon hasarlarından korumaktır. Bu amaç, atığın

çevreden, yalıtılması ile sağlanır.

Bu amaçla hazırlanan yasalar içinde mümkün olduğu kadar az rakamsal değer olması

istenir. Buna karşılık prensipler mümkün olan tüm detayı ile yer alır. Rakamsal

değerler, yasanın düzenleme yetkisi vereceği kuruluş tarafindan tüzük ve yönetmelikler

ile belirlenir.

Yasa, öncelikle, radyoaktif atık gömüleri için, atık kabul kriterlerini belirler. Bunlar da

genelleştirilmiş bazı kurallardır ancak uygulanışı sahaya özgü şartlara göredir.

Böylece, belirli bir gömü sahası için atık kabul kriterleri; yerel saha karekteristikleri ve

özel dizayn parametreleri ile ortaya çıkarılır.

Bu kısımda, eksikliğini gördüğümüz yasal mevzuat konusunda hazırladığımız öneriyi

sunacağız. Böyle bir yasa, başka ülkelerin yasaları ile pek çok benzerlikler de

içerecektir. Çünkü, (DOSRA)'lann gömüsünün uzun bir geçmişi vardır.

Bu geçmişe dayanarak ve kazanılan tecrübeler ışığında, Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı, atık kabul kriterleri hakkında örnek bir yasal düzenleme hazırlamıştır. IAEA

(1985b)'de, bu çok genel düzenleme bir kitapçık olarak basılmıştır. Bu kısımda,

10.2'den 10.4'e kadar olan bölümler IAEA (1985b)'den tercüme edilerek

sunulmaktadır. Daha sonra ise Kanada, İngiltere ve ABD'deki yasal düzenlemeler

incelenmiş ve ülkemiz için gerekli yasa hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
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10.2 Temel Bilgiler

10.2.1 Yasal Düzenlemenin Öncelikleri

DOSRA'nın toprak katmanlarına gömülmesi planlanırken, yetkili otorite ve işletmeci

kuruluş aşağıdaki güvenlik kavramlarını dikkate almalıdır:

(1) Radyoaktif atığın işlenmesi, paketlenmesi, taşınması depolanması ve gömülmesi

sırasında halktan kişiler ve işlemlerde çalışan kişiler iyonlayıcı radyasyonun

etkilerinden korunmalıdır.

(2) Halktan kişiler, gömünün planlanan ömrü boyunca normal şartlarda ve anormal

olaylarda, radyonüklit bırakılmasının etkilerinden korunmalıdır.

(3) Halktan kişiler, gömünün kapatılmasından sonra gömüye farkında olmadan

girmekten ve bundan kaynaklanan ışınlamadan korunmalıdır.

Yetkili otorite, seçilen sahanın gömü için uygun olup olmadığına karar vermeli ve

gömülecek atığın tip ve miktarlarını belirlemelidir. Verilen karar genellikle lisans

formundadır ve lisansta; gömülecek atığın tip ve miktarları ile hangi şartlar altında

hangi işletme koşullarının sağlanması gerektiği de belirtilmelidir. Lisanslama işleminin

en önemli amacı, gömü sisteminin bütünlüğünü garanti etmesidir. Bilinmektedir ki,

gömüden bırakılan radyonüklitlerin miktarı, gömü sisteminin yalıtım kapasitesine

bağlıdır.

Gömü sonrası dönemde, habersiz girişleri (inadvertent intruders) önleyici tedbirler iki

şekilde olabilir:

(1) Gömü sahası seçiminde aranan saha özellikleri habersiz giriş ihtimalini en aza

indirecek şekilde olabilir veya gömü sisteminin etrafina engeller tasarlanabilir.

(2) Gömülecek atık türü ve miktarına sınırlama getirerek, gömü sonrasında yetkili

kuruluşların kontrol dönemi bittikten sonra olabilecek habersiz girişlerin, kabul

edilemez doz yükleri getirmesi engellenebilir.

İkinci yaklaşım, yüzeysel toprak katmanlarına gömülecek uzun yan ömürlü radyonüklit

miktarına önemli ölçüde kısıtlama getirir.
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10.2.2 Atık Kategorileri ve Gömü Sistemleri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı radyoaktif atıklar için beş kategori tanımlamıştır:

1) Yüksek seviyeli, uzun yan ömürlü, 2) Orta seviyeli, uzun yan ömürlü, 3) Düşük

seviyeli, uzun yan ömürlü, 4) Orta seviyeli, kısa yan ömürlü, 5) Düşük seviyeli, kısa

yan ömürlü. Yüksek ve düşük seviye tanımlan ülkelere göre değişebilmektedir.

ABD'deki sınıflandırma Bölüm 10.6'da verilmiştir. IAEA (1970) ve IAEA (1993)'te

muhtelif sınıflandırma ve tanımlamalar bulunmaktadır.

Yüzeysel toprak katmanlan gömüsü, IV ve V. kategorilerdeki atıklar için en uygun

yöntemdir. Tipik gömü kapaklan bir kaç metreden kalın değildir fakat bazı ülkeler

gömü derinliğini 20, 30 metreye indirerek daha kalın kapak kalmlıklan sağlamaktadır.

Böylece, bitki kökleri ve hayvan girişi ihtimali çok azaltılarak güvenlik açısından

önmeli avantajlar sağlanmaktadır.

Radyoaktif atığın güvenli ve verimli bir şekilde çevreden yalıtılması, gömü sisteminin

performansına bağlıdır ve üç ana bileşenden oluşur: Saha, depo ve atık paketi. Bu

sistem içinde bileşenlerden birinde olabilecek iyi olmayan özellik, diğer bileşenlerdeki

daha iyi özellikler ile telafi edilerek tüm sistemin çevreden istenen derecede yalıtılması

sağlanır. Herhangi bir gömü sisteminin uygunluğu değerlendirilirken, öncelikle dikkate

alınan standartlar, temel şartlardır (basic requirements) ve her tür koşulda

sağlanmalıdır.

Söz konusu üç ana bileşen öylesine farklı şekillerde olabilir ki, yüzeysel gömü

sistemlerini genelleştirilmiş bir sınıflandırmaya tabi tutamayız. Her karar, sahaya özgü

bilgilerle yapılacak güvenlik analizlerine dayanır.

10.2.3 Yüzeysel Toprak Katmanlarına Gömülebilecek Atıkların Karekteristikleri

• Radyonüklit İçeriği: Bu kısımda, atık içindeki radyonüklitlerin özellikleri, toplam

miktarlan ve konsantrasyonlan belirtilir.

• Doz Hızı Atık paketi yüzeyinde okunan doz hızıdır.

• Yüzey Kirliliği: Atık paketinin yüzeyinde radyonüklit kirliliği olup olmadığı, varsa

ne miktarda olduğunu belirtir.
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• Yapısal (structural) Dayanım: Atığın fiziksel bütünlüğünün korunması ile ilgilidir.

Depolandığı ya da gömüldüğü ortamlardaki fiziksel ve kimyasal şartlara karşı atığın

dayanım süresi önemlidir. Taşınma ve depolama sırasında olabilecek çarpma,

düşürme gibi etkilere dayanım da söz konudur. Yapısal dayanım; atığın kendi

şeklinden ya da işleme ve paketleme teknikleri ile sağlanabilir.

• Kimyasal Dayanım: Atık formunun radyonüklitleri tutarak sızmalarını önlemeleri

veya geciktirmeleri gerekir. Atık formu, kimyasal şartlarda olabilecek olumsuz

değişikliklere dayanabilmelidir.

• Korozyon Direnci: Atık paketinin içten ve dıştan gelecek korozif etkilere direncini

belirler.

• Isı ve Radyasyona Dayanım: Daha çok yüksek seviyeli atıklarla ilgilidir. Atık

formunun, içerdiği radyonüklitlerden kaynaklanan radyasyona ve oluşabilecek ısıya

dayanımı önemlidir.

• Yanabilirlik: Atığın alev alıp yanabilirliği ile ilgilidir.

• Gaz Üretimi: Çeşitli reaksiyonlarla gömü ortamında gaz üretimi olabilir. Başlıcalan:

korozyon, organik maddelerin bozunmalan ve radyoaktif bozunmadır.

• Mikrobiyolojik Bozunma: Atık içindeki organik malzemelerin mikrobiyolojik

bozunmalan gaz üretimini ve radyonüklit sızdırmasını artırabilir.

• Serbest Sıvı: Atık formunda bulunabilecek serbest sıvı, atığın taşınması,

depolanması sırasında ve gömü sonrasında radyonüklit salıverilmesi riskini arttırır.

• Kompleks yapıcı bileşikler: Kompleks yapıcı ajanlar daha çok dekontaminasyon

atıklarında görülür ve bazı radyonüklitlerin hareket kabiliyetini arttırır. Kompleks

yapıcı ajanlar, bazı organik malzemelerin bozunmasıyla ortamda kendiliğinden de

oluşabilir.

• Patlayıcılar ve sıkışmış gazlar: Bazı atıklar yapı olarak patlayıcı olabilir veya

katılaştırma malzemesi ile karıştırıldığında patlama potansiyeli oluşabilir.

• Kendiliğinden Yanma (pyrophoricity): Malzemenin zaman içinde kendiliğinden alev

alma özelliğidir.

• Zehirlilik ve Aşındıncılık (toxicity and corrosivity): DOSRA bazen zehirli ve

aşındırıcı malzemeler içerebilir. Atık paketinin çabuk aşınarak radyonüklit

hareketinin hızlanmasına veya radyoaktif olmayan zararlı atıkların bırakılmasına yol

açabilir.

• Kritik Güvenlik (criticality): Fisyon yapabilecek malzemenin tehlikeli miktarlarının

aynı paket içinde olması veya paketlerin istifi ile kritik miktarlara ulaşılması dikkate

alınmalıdır.
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Genel olarak; saha seçimi, gömü tesisi tasarımı ve atık kabulü için ayrı ayrı kriterler

geliştirmek gerekir. Burada incelediğimiz atık kabul kriterleri için aşağıdaki üç adım

birbirinden ayrı basamaklar olarak düşünülmelidir:

1. Genel planlama adımında, ülkede mevcut atık tipi ve miktarları ile ileride çıkması

düşünülen atık miktarları incelenir. Genel bir atık gömü stratejisi içinde sistem bir

bütün olarak düşünülüp, muhtemel gömü sahalarına göre ilk yaklaşımlar yapılır.

2. Saha taraması adımında, aday sahaların bilinen özelliklerine göre ve düşünülen

gömü tesisinin yaklaşık özelliklerine göre yapılacak güvenlik analizleri ile

gömülebilecek atık miktarları hesaplanır. Bu ilk hesap sonuçlan oldukça yaklaşık

değerlerdir. Bu sonuçlara göre, düşünülen gömü tesisini geliştirmek veya aynı tesis

ile başka sahalar için değerlendirmeler yapmak mümkündür. Saha-tesis-atık

üçlüsünden birinde olabilecek dezavantajlı durum, diğer bileşenlerde yapılacak

iyileştirmeler ile telafi edilebilir.

3. Saha doğrulanması (confirmation) adımında, aday sahalardan birisi artık seçilmiştir

ve bu sahaya özgü detaylı araştırmalar yapılarak sahanın gerekli bütün özellikleri

tespit edilmelidir. Buna göre yapılacak kesin hesaplar sonucu sahaya özgü atık

kabul kriterleri ortaya çıkar.

Kriterlerin geliştirilmesi sırasında hem normal olaylar hem de olumsuz kabul edilen ve

seyrek raslanan olaylar ayn ayn incelenmelidir. İncelemeler gömü tesisinin işletmesi

sırasmda ve işletme sonrası dönem için yapılmalıdır. Lisanslayıcı kuruluş, sahaya gömü

izni verirken, 3. adımda bulunan rakamsal değerlerin, yasada verilen prensiplere

uygunluğunu denetler.

10.2.4 Gömü Tesisi İşletme Dönemi

Normal İşletme Şartları: Radyoaktif atıklar işlendikten sonra gömü tesisine taşınırlar.

Atık sahada teslim alınınca, paketlerin içeriği evraklara göre kontrol edilir ve paketler

incelenir. Rutin işlemler için atık formu ve paketlemenin önceden tespit edilmiş

minimum teknik şartlan sağlaması gerekir. Atık paketleri mekanik açıdan taşıma ve

depolama için yeterli dayanıklılıkta olmalıdır. Paketlerin üst üste istifi sırasında alttaki

paket üstteki yükü taşıyabilmelidir aynca paket kapağından veya üst kısmından

tutularak kaldınlabilmelidir. İç ve dış korozif etkilere dayanıklı olmalıdır. Atık
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paketlerinin gömü tesisine tesliminde atık üreticisi yeterli dokümanı da tesise teslim

etmelidir. Dokümanlar varil içeriğini tüm ayrıntısı ile belirtmelidir.

Saha işletmecisi, atıkları doz hızına veya radyonüklit içeriğine göre tasnif ederek

depolayabilir. Yüksek radyasyon dozu taşıyan paketlerin öncelikle gömü alanına

yerleştirilmesi, çalışan personelin doz yükünü azaltacağından önemlidir. Daha fazla

zırhlama gerektiren paketler daha dip kısımlara konulacaktır veya ilave beton

gerekecektir.

Gömü hendeği tamamen dolduğunda paket aralıkları dolgu toprağı veya başka

malzeme ile doldurulur ve üstü kapak malzemesi ile örtülür.

Kaza Şartlan: Normal işletme şartlanndaki kazalar şunlar olabilir: Fiziksel hasar

(düşürme veya çarpma sonucu), sızdırma, yangın, patlama.

En sık raslanan kaza senaryosu, atık paketlerinin taşınması ve yerleştirilmesi sırasında

olanlardır. Bu şekilde atık paketi açılabilir ve radyonüklit sızdırması olabilir. Atık

formunun uçuculuğu, içerdiği serbest sıvı ve yayılabilirliği değerlendirilmelidir. Atık

formunun veya paket malzemesinin böyle durumlarda içeriğini koruyabilmesi gerekir.

Yangınlar kendiliğinden veya dışardan herhangi bir ısı kaynağı ile başhyabilir.

Yanabilir malzeme miktarı ile yangına karşı alınan tertibat ve cihazlar incelenmelidir.

Atık paketi içinde gaz oluşumu ile başlryan yüksek basınç veya doğrudan patlayıcı

malzemelerin bulunuşu, patlamalara sebep olabilir. Patlama işletme sırasında

olabileceği gibi tesis dolup kapatıldıktan sonraki dönemde de olabilir. Patlamalar, yan

duvarlarda hasara yol açıp radyonüklit sızmalarına sebep olabilir. Atık formu içindeki

patlayıcı madde miktarları veya gaz oluşturacak organik madde miktarları

değerlendirilmelidir.

10.2.5 İşletme Sonrası Dönem

Normal Şartlarda: Saha kapatıldıktan sonraki dönem için gömü tesisinden olabilecek

sızmalar

a) yeraltı suyuna ulaşım ve buradan uzaklara taşınma
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b) bitki kökleri ve hayvanların girişi ve yer değişimi ile taşınma

c) havadaki taşınma

olarak incelenmeli ve atık kabul kriterleri bunlara göre tespit edilmelidir.

Atık formu ve paketin özellikleri radyonüklitlerin potansiyel göçünü etkiler. Göç,

tesise ulaşan suyun atık ile teması sonrasında başhyabilir. Atık formunun kalitesi,

korozyona dirençli kaplar kullanılması, atık formunda serbest sıvının ve komplek yapıcı

ajanların en az olacak şekilde kabulü radyonüklit hareketini geciktirici önlemlerdir.

Aynı şekilde; atık formu performansını etkiliyen toksik ve korozif malzemenin en az

olacak şekilde kabulü, atık formunun daha uzun süreler bütünlüğünü korumasını

sağlıyacaktır. Atık kabının malzemesi zaman içinde atık formuyla veya dolgu

malzemesi ile etkileşerek radyonüklit yayılmasını yavaşlatan veya hızlandıran ortamlar

oluşturabilir.

Gömü sonrası radyonüklit yayılmasında en önemli mekanizma radyonüklitlerin yer altı

suyuna ulaşması ile olur. Bunun da en önemli kaynağı yağmur suyunun zaman içinde

kapak malzemesini geçerek gömü tesisine girmesidir. Tesise su girişi ile ilgili

problemler; saha seçiminde kurak bölgelerin seçimi (yıllık yağışın buharlaşmadan az

olduğu yerler), tesis tasarım parametreleri (su girişini yavaşlatan özel betonlar vb.

Malzemeler) ile kontrol altına alınabilir.

Atık formu ve kaplarının mekanik dayanımlarının kaybolması ile tesiste göçükler

olabilir ve kapak malzemesi bütünlüğünü kaybeder. Bu durum, yağmur sularının

doğrudan tesis içine girmesine yol açabilir. Gömülen malzemenin yapısal dayanımı bu

açıdan çok önemlidir. Bu durumda kullanılan dolgu malzemesinin radyonüklit

hareketini engelleyici özellikte seçilmesi daha da önem kazanır. Ayrıca böyle durumlar

için, tesis etrafında yağmur suyu birikmesini önleyici tedbirler alınması gerekir. Saha

secimi yapılırken, potansiyel olarak su birikebilecek ve nispeten çukurda kalan

sahalardan kaçınmak gerekir.

Bazı bitki köklerinin 10 metreden daha derinlere indiği bilinmektedir. Bu tür bitkiler

atık formuna ulaşıp radyonüklitleri assimile ederek yüzeye çıkmasını sağlarlar. Öte

yandan bazı hayvan türleri de tesise ulaşıp kontamine olmuş şekilde yüzeye gelebilir

veya kontamine nesneleri doğrudan yüzeye taşıyabilirler. Bunları kontrol altına almak
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için tesis daha derinlerde yapılabilir fakat gömü kapağı tasarımında bu etkenler dikkate

alınmalıdır.

İyi tasarlanmış bir gömü tesisi için, işletme sonrasında hava yoluyla radyonüklit

transferi olması mümkün görülmemektedir. Fakat önemli miktarlarda 14C ve tirityum

içeren atıklar ile önemli miktarda radon gazı çıkarabilecek atıklar bulunduğunda, hava

yoluyla nüklit transferi önem kazanabilir.

Açıkça görülmektedir ki, işletme sonrasında en önemli faktör, tesisin uzun dönemde

bütünlüğünü korumasıdır. Ancak bu şekilde tesis parametreleri hesaplanan değerlerde

kalacak ve güvenlik analizleri planlandığı şekilde gerçekleşecektir.

Gömü Sonrası Anormal Olaylar: Gömü sonrası uzun dönemde olabilecek anormal

olayları değerlendirmek daha zor ve karmaşıktır. Çünkü olasılık ve risk kavranılan

değerlendirilecektir. Fakat atık kabul kriterleri hesaplanırken bu tür olaylar da göz

önünde bulundurulmalıdır. Anormal olaylar; insanların sebep olduğu olaylar, engellerin

etkisiz kaldığı durumlar ve doğal olaylardan kaynaklananlar şeklinde incelenebilir.

Kasıtlı olarak veya farkmda olmadan gömü tesisine giriş, tesisten radyonüklit sızmasına

sebep olabilir. Bu durum çoğu yüzeysel gömü tesisleri için geçerli değildir çünkü

gömü sonrası ilgili enstitü kontrolü altındaki dönem yeterli uzunluktadır ve bu sürede

radyoaktivite önemli ölçüde azalmış olur. Bu tür girişlerin örneği olarak; sahada kuyu

açmak, ev yapma amacıyla temel kazmak, çiftçilik amacıyla yüzey toprağını bozmak,

değerli malzeme olduğu düşüncesiyle hırsızlar veya define arayıcıları tarafından

kazılmak söylenebilir. Farkında olmadan girişler enstitü kontrol dönemi dışında söz

konusudur fakat tesis etrafi dayanıklı malzemelerle işaretlendiğinde farkmda olmadan

girişler engellenebilir.

Atık formunun uzun süreler bütünlüğünü koruması, farkında olmadan girişleri

sınırhyabilir veya giren kişi tehlikeli bir yere girdiğini bu sayede farkedebüir.

Kapak malzemesinin bozulması, erozyon veya diğer doğa olayları ile olabilir. Örneğin

kil katmanlarından oluşan kapak çathyarak su girişine yol açabilir. Bu tür olayların

olması ihtimali, gömü kapağı üstünde uygun bir bitki örtüsü sağlanarak ve kapak

tasarımının geliştirilmesiyle ihmal edilecek kadar azaltılabilir.
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Toprak kayması (heyelan), sel basması, volkanik aktivitelerin etkisi, sismik sarsıntıların

etkileri, uzun dönemde dikkate alınması gereken diğer olaylardır. Bu tür olayların

olması ihtimali, saha seçiminin dikkatli yapılmasıyla en aza indirilebilir.

10.3 Atık Kabul Kriterleri

Atık kabul kriterleri gömü sisteminin tamamı için yapılacak güvenlik

değerlendirmelerine dayanmalıdır. İşletme sırasmda ve sonrasında, gömü sisteminin

tamamının, her bir atık türü için ne derecede yalıtım sağhyacağı, çeşitli alternatif

yöntem ve araçlarla (örneğin bilgisayar kodlan, farklı modeller gibi) gösterilmelidir.

Aşağıda verilen kriterler genel kapsamda olup rakamsal miktarları içermez. Rakamsal

değerler, burada verilen kriterlerin seçilen sahaya uygulanmasıyla elde edilir.

Radyonüklit Muhtevası: Atık paketindeki radyonüklitlerin tipi ve miktarı yeterli

kesinlik ve hassasiyette bilinmelidir. Bu miktarların, izin verilen sınırlara uygunluğu

belgelenmelidir.

Yüzey Doz Hızı: Yüzey doz hızı, çalışanların alacağı mesleki radyasyon dozunun izin

verilen sınırlar içinde kalmasını sağlıyacak değerden yüksek olamaz. Tesis

işletmecisi, uzaktan kumanda edilebilen cihazlar kullanacaksa, bu cihazların

özelliklerini ve ne derece koruma sağladığını belgelemek zorundadır. Yüzey doz

hızında buna uygun değişiklikler yapılabilir.

Yüzey Kirliliği: Atık paketinin dış yüzeyindeki kirlilik, çalışanların alacağı mesleki

radyasyon dozunun izin verilen sınırlar içinde kalmasını sağlvyacak değerden yüksek

olamaz.

Yapısal Dayanım (structural stability): Atik formunun yapısal dayanımı,

1. çalışanların alacağı mesleki radyasyon dozunun izin verilen sınırlar içinde

kalmasını sağlıyacak şekilde ve

2. gömü tesisinin performansına olumsuz etkide bulunmayacak şekilde

olmalıdır.

107



Atık formu ve paketinin; işleme, taşıma, depolama ve gömü işlemleri sırasında ve

gömü sonrasında fiziksel bütünlüğünü koruması gerekir. Yapısal dayanım esas olarak

atık formunun kendisinden kaynaklanmalıdır fakat paket malzemesinin kalitesi yapısal

dayanıma önemli katkıda bulunur. Atık formunun yapısal dayanımı için uygun

katılaştırma malzemesi kullanılmalıdır. Atık formu içinde hava boşluğu

bulunmamalıdır.

Atık formunda sıkışabilen veya zamanla bozunabilen atık türlerinin olmaması tercih

edilir. Örneğin kullanılmış zırhlı kaynakların ve kontamine olmuş reaktör parçalarının

çimentolanması sonucu oluşan atık türleri oldukça iyi yapısal dayanım gösterirler.

Fakat her atık türü için durum böyle değildir. Yeterli yapısal dayanıma sahip olmayan

atık formları için özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla ilave işlemler yapılması gerekir.

İşletme sırasında bu kriterin önemi, atığın taşınması ve geçici depolanması açısından

önemlidir. Eğer atık formu yeterli yapısal dayanıma sahip değilse, ilave bir paket içine

konularak taşınmalıdır. İlave paketleme öncelikle muhtemel darbelere ve düşürmeye

karşı dayanıldı olmalıdır.

Karbon çeliği variller gibi standart atık paketleri kullanmak, standart taşıma

işlemlerinin yapılabilmesini sağlar. Bu tür paketler, gömü sonrası üstündeki yükü ve

kapak malzemesinin ağırlığını taşıyabilmelidir. Dıştan gelecek basınçla birlikte, paket

içinde gaz oluşumuyla bir iç basınç meydana gelebileceği de düşünülmelidir.

Atığın taşınması, depolanması ve gömülmesi sırasında yapılacak işlemlerde, planlanan

yöntemlere göre, atık hangi yüksekliklere kadar kaldınlacaksa, bu maximum

yüksekliğe göre düşürme deneyleri yapılmalıdır. Radyoaktivite içermiyen deney

örneklerinin düşürülmesinden sonra atık kabı ve atık formu incelenerek, muhtemel bir

düşürme kazasının sonuçlan incelenmeli ve gerekiyorsa, kap ve atık formu için yapısal

dayanımı artırıcı tedbirler düşünülmelidir.

Atık paketinin yapısal dayanımı sıcaklık değişimlerinden de etkilenir. Gömü sonrası

yeraltı ortamında önemli sıcaklık farklılıkları beklenmez. Fakat gömü öncesi geçici

depolamalarda eğer gündüz-gece ve yaz-kış sıcaklık farkları çok fazla ise uygun

tedbirler düşünülmelidir.
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Alınan bütün tedbirlere rağmen, gömü tesisinin kapak tasannu yapılırken, gömülen

atığın yapısal dayanımında zamanla bozulmalar ve göçmeler olabileceği düşünülmeli ve

kapak sisteminin bu şartlarda dayanımı ve bütünlüğünün korunması hedef alınmalıdır.

Sızdırma (teachability): Atık formunun sızdırma değeri, bütün gömü sistemi için

öngörülen toplam sızdırma değeri ile uygun olan değerden fazla olamaz.

Sızdırma; gömü tesisinin tamamen su ile kaplandığı ve atık kaplarının tamamen etkisiz

kaldığı varsayımı ile atık formunun tüm yüzeylerinin yer altı suyu ile temas etmesi

durumunda, atık formu içindeki radyonüklitlerin hangi hızda suya geçeceğinin bir

ölçüsüdür. Atık formunun orjinal yer altı suyu ile teması halinde, kimyasal şartlarda ne

gibi değişiklikler olacağı ve bu değişimlerin sızdırma hızını nasıl etkiliyeceği, ayrıca atık

formunun bu şartlarda ne kadar süreyle bütünlüğünü koruyacağı, yapılacak güvenlik

analizinin temelini oluşturan bilgilerdir.

Kısa yan ömürlü radyonüklitler içeren DOSRA için yapılacak güvenlik analizinde,

gömü alanından toplam radyonüklit sızdırmasını bulmak için sadece sızdırma deneyleri

yeterli olur. Fakat daha uzun yan ömürlü radyonüklitler için, sızdırma bilgisi ile

birlikte, atık formundaki tüm radyonüklitlerin aktivitesi ihmal edilecek seviyeye düşene

kadar, atık formunun bütünlüğünü koruyabilmesi önem kazanır.

Korozif Maddeler: Gömü sisteminin performansım olumsuz etkiliyebilecek

miktarlarda korozif malzeme içeren atık formları, malzemenin korozivitesini

giderecek veya yeterli ölçüde azaltacak işlemler yapıldıktan sonra gömülebilir.

Alternatif olarak, malzemeyi etkili şekilde çevresinden izole edecek şekilde yeniden

paketlenir.

Korozif malzemelerin varhğı (inorganik asitler, alkali maddeler ve bazı tuzlar) atık

formu veya paketinin tahmin edilenden daha önce bütünlüklerinin kaybolmasına ve

daha erken radyonüklit sızdırmaya başlamasına sebep olurlar. Paketlenmiş atık içinde

bu tür malzemelerin varhğı mutlaka bilinmelidir ve erken radyonüklit salıverilmesi riski

değerlendirildikten sonra, bu riski azaltıcı tedbirler düşünülmelidir.

Isı ve Radyasyon Etkileri: Gömü sisteminin performansım etkiliyebilecek derecede

ısı veya radyasyon yayan atık paketleri gömü tesisine kabul edilemez.

109



III. ve V. kategorideki atıklar için (bak. 10.2.2), atıktan kaynaklanan ısı yükü ve

sıcaklık artışı önemli değildir fakat II. ve IV. kategorideki atıklar için, atık formu

sıcaklığının çevre sıcaklığından fazla olduğu uzun bir zaman dilimi olabilir. Sıcaklık,

atık formunun yapısal dayanımını olumsuz etkiliyebilecek kadar yüksek olabilir.

Korozyon ve atık formundan sızma olayları, sıcaklık artışı ile artabilir. Sıcaklık artışı,

gaz oluşumuna sebep olabilir veya gaz üreten prosesleri hızlandırabilir. Eğer ısı üreten

atıklar da gömü tesisine kabul edilecekse, kimyasal şartlar buna göre yeniden

değerlendirilmeli ve özellikle organik atık muhtevasının normal şartların üstündeki

sıcaklıklardaki davranışı incelenmelidir.

Yanabilirlik: Atık formu ve paketinin yanabilirliği, bir yangın ihtimalini, olabilecek

en düşük seviyede tutacak şekilde olmalıdır.

Yanabilirlik, atık formu veya paketinin alev alma ve yanma kabiliyetidir. Yanabilen

atıklar, işlenirken veya paketlenirken alev almıyacak şekle dönüştürülebilir.

Çoğu DOSRA, önemli miktarlarda organik malzeme içerir. Örnek olarak; kağıt,

kumaş, eldiven, bitümen, reçine ve polimerler söylenebilir. Yangın ihtimali

değerlendirilirken, bu tür yanıcı malzeme içeren atık paketlerinin hangi şartlarda ve

sıcaklıkta alev alabileceği ölçülmelidir. Gerçekçi kaza şartlarında, bu tür atıkların

işlenip paketlenmesinden sonra alev alması çok zordur. Yangın potansiyeli, yanabilen

ve yanmıyan atıkların ayn ayn işlem görüp uygun şekilde paketlenmesi ile en aza

indirilebilir.

Gaz Üretimi: Gömü sisteminin performansını etkiliyebilecek derecede gaz üreten

(veya planlanan gömü şartlarında gaz üretim potansiyeli olan) atık paketleri gömü

tesisine kabul edilemez.

Gaz üretimi çeşitli prosesler sonucu oluşabilir ve başta atık formunun bozulması olmak

üzere, atık kabı, beton duvarlann ve diğer tasarlanmış engellerin performansının kötü

etkilenmesi gibi sonuçlar doğurur. Gaz üretimi, atığın uygun metodlarla işlenmesi ve

gömü sistemi kimyasal şartlannın uygun olmasıyla azaltılabilir. Gaz üretiminin olacağı

düşünülen atık paketleri için, gaz üretim hızını bulmaya yönelik testler yapılmalıdır.

Burada, atık formunun porozitesi, atık kabındaki diğer boşluklar, kabın toplam hacmi
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gibi bilgiler üe, kapta olabilecek en yüksek iç basınç, kabın buna dayanımı veya kabın

etkisiz kalmasından sonra, gaz üretim hızı belli olmalıdır. Gömü sisteminin

performansı ve güvenlik analizleri buna göre yapılarak, kabul edilebilecek gaz üretim

hızı tespit edilmelidir. Yukarıdaki kriter, bu yöntemlerle bulunmuş gaz üretim hızından

daha hızlı gaz üreten veya üretebilecek atık paketleri içindir.

Mikrobik Bozunma (microbial degradation): Mikrobik bozunmayı kontrol altında

tutmak için, atıklar içindeki organik maddenin miktarına, gömü sisteminin

performansını etkilemiyecek şekilde, bir sınırlama getirilmelidir.

Mikrobik bozunma olaylan, organik atık formunun fiziksel ve kimyasal bozulmasına ve

radyonüklit sızmasının hızlanmasına yol açar. Mikrobik bozunma, organik atık formu

hacminin azalmasına ve gömü sisteminde planlanmıyan boşluklar oluşmasına yol açar.

Böylece üstteki ağırlığı taşıyamıyan alt malzeme göçüklere sebep olur. Mikrobik

bozunma ile gaz üretimi oluşarak radyonüklit hareketliliği artabilir. Radynüklit

sızmasını artıran mikrobik bozunma olaylan şöyle sırlanabilir:

a) Fiziksel parçalanmalarla atığm mevcut yüzey alanı artar ve yeni reaksiyonlar için

daha geniş alanlar oluşur,

b) Radynüklitlerin bulunduğu kimyasal ortam değişeceğinden daha hareketli hale

gelebilirler,

c) Organik komplekslerin oluşması radyonüklit hareketliliğini artırabilir.

Özellikle hayvan ölüleri gibi biolojik atıkların varlığı, hem mikrop hem organik

malzemenin var olması demektir. Her ne kadar organik malzeme ve mikroplar doğal

olarak gömü sisteminde bulunabilirlerse de, biyolojik atıklann varlığına sınırlama

getirmek mikrobik bozunma potansiyelini azaltacaktır.

Serbest Sıvı: Atık paketlerindeki serbest sıvı miktarı,

a) çalışanların alacağı mesleki radyasyon dozunun izin verilen sınırlar içinde

kalmasını sağlvyacak değerden yüksek olamaz,

b) gömü sisteminin performansını olumsuz etkilemiyecek derecede az olmalıdır.

Atık paketlerindeki serbest sıvı, atığın taşınması, yerleştirilmesi sırasında ve gömü

sonrasında radyonüklit sızmasını artına potansiyele sahiptir. Bu potansiyel üç şekilde

en aza indirilebilir Birinci ve tercih edilen yol, atığın hiç serbest sıvı içermiyecek
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şekilde işlenmesidir. İkinci yol, serbest sıvının uygun bir absorblayıcı içinde

emdirilmesi ve böylece sıvının paket malzemesi ile doğrudan temasının önlenmesidir.

Üçüncü yol ise serbest sıvı bulunduran, atığın korozyona çok dayanıklı özel kaplarda

paketlenmesidir.

Her bir atık paketinde bulunabilecek serbest sıvı miktarı, güvenlik analizleri ile tespit

edilir. Bu miktar, çeşitli saha özelliklerine göre değişebilir. Bazı saha

karakteristiklerinin çok iyi olduğu yerlerde (örneğin çok kurak iklim veya çöller gibi),

atık paketlerinde daha çok serbest sıvı bulunmasına izin verilebilir.

Kompleks Yapıcı Ajanlar: Kompleks yapıcı ajanlar içeren atıklar, radyonüklit

hareketinin hızlanmasını önliyecek şekilde, işlem görmeli veya paketlenmelidir.

Genellikle dekontaminasyon sıvıları ile birlikte bulunan kompleks yapıcı ajanlar, bazı

radyonüklitlerin göçünü hızlandırır. Kompleks yapıcı ajanlar bazı organik

malzemelerin radyolitik bozunması ile de oluşabilir. Örneğin, organik reçinelerin

radyolitik bozunması ile oluşan aminler kompleks yapıcı ajan gibi davranabilirler.

Gömü sonrasında da oluşmaya devam edecek bu tür ajanların varlığını önlemek

mümkün olmadığmdan, kompleks yapıcı ajanlarm varlığını esas alarak değerlendirme

yapılmalıdır. Bu tür ajanların her bir paketteki miktarı için bulunacak sınırlar, atık

formu ve paketinin kalitesi ile gömü sahası özelliklerine bağlıdır.

Patlayıcı Maddeler: Patlayıcı maddeler içeren atık paketleri gömü sahasına kabul

edilemezler.

Bazı atık paketleri, çok kısa sürede bozunabilen veya çok dengesiz kimyasal bileşikler

içeriyor olabilir. Bu tür paketler mevcut patlama tehlikesini giderecek şekilde yeniden

işlenmelidir. Aksi taktirde, gömü sistemine kabul edilmeleri kesinlikle önlenmelidir.

Kendiliğinden Yanıcı (pyrophoric) Maddeler: Kendiliğinden yanıcı malzeme

içeren atık türleri, gömülmeden önce, bu özelliğinden kaynaklanan tehlikeyi

giderecek şekilde işlem görmelidir.
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Kendiliğinden yanıcı malzeme içeren atık türleri gömü alanına kabul edilemezler.

Aynca, bu konuda gerekli işlemden geçmemiş atıkların, gömü sahasında taşınması ve

geçici olarak depolanmasına da izin verilemez.

Korozyon Direnci: Atıkların paket malzemesi, güvenlik analizlerinde esas alınan

paket dayanım süresi boyunca, bütünlüğünü ve radyonüklit sızdırmazlığım

sağlıyacak ölçüde, gömü ortamındaki korozyona dirençli olmalıdır.

Büyük hacimlerde üretilen ve depolanma İhtiyacı olan DOSRA'ın paketlenme

malzemesi olarak, ucuz olan ince yumuşak çelik kullanılabilir. Atık formundaki serbest

sıvıdan, zamanla oluşabilecek iç rutubetten veya dış ortam şartlarından kaynaklanan

korozyon dikkatle değerlendirilmelidir.

Sahaya özgü atık kabul kriterleri, farklı atık formları için gerekli paketleme

malzemesini ve bu malzemelerin iç ve dış korozyona karşı gerekli olan dayanım

sürelerini belirtmelidir.

Kritik Güvenlik: Atık paketlerinde bulunabilecek herhangi bir fisil malzeme miktarı,

kritik şartlar oluşmryacak şekilde sımrlanmalıdır.

Çoğu durumda DOSRA içinde önemli miktarlarda fisil malzeme bulunmaz. Fakat

zaman içinde fisil malzemenin atık formundan sızarak dolgu toprağında veya gömü

altındaki diğer toprak katmanlarında birikmesi ihtimali vardır. Bu nedenle, yetkili

otoritenin kritiklik değerlendirmesi yaparak fisil malzeme miktarına sınırlama getirmesi

gerekir. Bu konuda, atık paketlerinin gömü alanındaki yerleşim şekline de yaptırımlar

getirilebilr.

Atık Paketinin Tanınabilirliği: Atık paketleri kolayca tamnabilmelidir.

Gömü işletmecisinin atık paketlerini kolayca tanıyıp uygun taşıma ve yerleştirme

işlemlerini yapabilmesi için, paketlerin etiketlenmesi gerekmektedir. Etiketin özellikleri

ve içereceği bilgiler (yer, hacim, renk, muhteva v.b.) ile büyüklüğü, okunabilirliği gibi

konular yetkili otorite tarafindan standart bir şekle getirilmeli ve her atık paketinde

bulunmalıdır.
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Atak Paketleri: Atık paketleri, taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştıracak şekilde

standartlaştırılmalıdır.

Atık işletmecisi açısından; yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme gibi işlemlerin

standart ekipmanla yapılıyor olması güvenlik ve kolaylık açısından önemlidir. Paket

büyüklükleri ve malzeme özelliklerinin standartlaştırılması, yapılan işlemlerin de

kolayca standartlaştınlmasını sağlar ki, ancak bu şekilde işletme kazalan ihtimali en aza

indirilebilir. Standart olmayan paketlerin de gömü sahasına kabulü mümkündür. Fakat

her farklı paket için, çalışanların radyasyon güvenlikleri konusunda, yetkili otoritenin

ayrıca izin vermesi gerekir.

Diğer Önemli Özellikler: Aşağıdaki iki konuda henüz kesin bir görüş birliği olmayıp

tartışmalar devam etmektedir. Bu nedenle bu konularda kriter vermek yerine sadece

görüşlerimizi ifade ediyoruz.

Sıkıştırılmış Gazlar: Radyoaktif gaz atıklar, basınca dayanıldı kaplar içinde

sıkıştırılarak saklanabilir. Sıkıştırılmış gazların taşınması ve yerleştirilmesi sırasında ve

gömü sonrasındaki muhtelif senaryolar dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu konudaki

karan ülkenin yetkili otoritesi verebilir.

Toksik maddeler: DOSRA, çeşitli toksik atıklar da (civa, siyanür, arsenik v.b.)

içerebilir. Bu tür maddeler için bir yan ömür olmadığı için, insan ve çevre sağlığı

açısından, atığın radyoaktif muhtevasından daha tehlikeli olabilir. Yetkili otorite

tarafindan yapılacak değerlendirme sonucu bunların miktarlarına sınırlama getirilebilir.

10.4 Kanada'da İlgili Yasal Düzenleme

Genel Strateji ve Milli Politika: Diğer ülkelerde olduğu gibi Kanada'da da atık

yönetiminin amacı; 'insan nüfusunu ve çevresini radyasyonun zararlı etkilerinden

korumak, gelecek nesillere bırakılacak radyasyon doz yükünü en aza indirmek, v.b.'

şeklindedir. Atıklar toplanıp geçici depolarda bekletilecek ve sonra son gömü

uygulaması yapılacaktır. Kendi tasanmlan olan ve IRUS (Intrusion Resistant

Underground Disposal Structure) adındaki gömü ünitelerine DOSRA'lar

gömülecektir. IRUS, 500 yıllık tasanm ömrüne sahiptir ve zararlı atıklan bu süre

zarfında güvenle muhafaza edecektir.
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AECL (Atomic Energy of Canada Limited)'in alt kuruluşu olan 'Düşük Seviyeli

Radyoaktif Atık Yönetim Ofisi' 1982'de kurulmuş ve ülkedeki tüm DOSRA'lann

yönetiminden sorumlu tutulmuştur. Sorumluluk, daha önceki yıllarda üretilmiş atıkları

da kapsamaktadır. Ülkedeki milli politika, DOSRA üreten tesislerin, ihtiyaçlarına

göre, kendi gömü tesislerini kurmalarını teşvik etmektedir. Şu ana kadar sadece

AECL, bu konuda IRUS gömü projesi ile ciddi bir atılım yapmıştır

Ülkede nükleer konularda yasal düzenleme yapma yetkisi (regulator), AECB (The

Atomic Energy Control Board)'a verilmiştir.

IRUS gömü sistemi, nükler reaktörlerden ve radyoizotop kullanımından oluşan

DOSRA gömüleri için tasarlanmıştır. Her bir IRUS modülü, 30 metre uzunluk, 20

metre genişlik ve 9 metre derinlik boyutlarmdadır. IRUS için seçilen saha, Chalk River

Laboratuarlarının bulunduğu alanda kumlu bir arazidir ve yeraltı su tablasının

üzerindedir. 2000 m3'lük hacme sahip her bir modüle, 200 litrelik çelik variller ile

diğer standart paketler konulacak olup, paketler arası kum ile doldurulacaktır. Her

ünite tabanı sıkıştırılmış tampon malzeme ile kaplanacaktır. İşletme sırasında bu

yapının üzerinde hafif bir kapak ile vinç sistemi olacak, ünite dolduktan sonra bunlar

kaldırılarak asıl betonarme kapak ve drenaj sistemleri konulacaktır (OECD, 1997a).

Radyoaktif Atık Gömüsü İçin Yasal Şartlar: Kanada'da yapılacak herhangi bir

radyoaktif atık gömüsü için gerekli yasal şartlar, AECB'nin hazırladığı ve 1987'de

yürürlüğe giren, R-104 numaralı yasal doküman ile belirlenmiştir (AECB, 1987).

Tablo 10. l'de bu doküman özetlenerek tercüme edilmiştir.

Tablo 10.1 Kanada'da Radyoaktif Atıkların Gömüsü İçin Yasal Şartlar

Regulatory Objectives, Requirements and Guidelines for the Disposal of Radioactive Waste -
Long Term Aspects, Regulatory Document R-104, AECB, Atomic Energy Control Board, Effective

date: June 5, 1987

1. Amaç ve kapsam: Dokümanın amacı, radyoaktif atık gömüsü tercihlerinin, uzun dönemdeki
kabul edilebilirliklerinin değerlendirilmesi için, düzenleyici yasal temellerin sunulmasıdır.
Radyoaktif atık gömüsünün amaçlarının sağlanması için burada verilen yasal şartlar
sağlanmalıdır (must). Verilen şartların birincil öğesi radyasyon korunmasını sağlamaktır.
Kendine has özellikleri olan ve genel sınıflandırmanın dışında kalan atıkların (particular waste
types) gömüsü için saha seçimi, inşaat, işletme, sökme (decommission) gibi konular ile yasal
şartların diğer türleri, başka dokümanlarda verilmiştir (örneğin; R-71, kullanılmış yakıtların derin
jeolojik gömüleri için ve C-36, uranyum ve toryum madencilik atıkları için hazırlanmıştır).
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Tablo 10.1 Kanada'da Radyoaktif Atıkların Gömüsü İçin Yasal Şartlar (devam)

2. Giriş: Kanada'da; yakıt çevrimi, radyoizotop uygulamaları, araştırma ve tıbbi uygulamalardan
çok çeşitli radyoaktif atık üretilmektedir. Atık yönetimi, insan ve çevresi belli bir güvenlik sının
içinde kalacak şekilde yapılır. Radyasyonla çalışanlar ve halk için, ICRP tarafından tavsiye edilen
doz limitleri esas alınır.

3. Radyoaktif atık gömüsünün amaçları: Radyoaktif atık gömüsünün amaçları, sosyal ve ekonomik
faktörler dikkate alınarak;
- gelecek nesillerin radyasyon yükünü en aza indirmek,
- çevreyi korumak,
- insan sağlığını korumaktır.

4. Temel yasal koşullar:
4.1 Gelecek nesillerin doz vuku: Gelecek nesillerin radyasyon yükü, aşağıdaki uygulamalar ile en
aza indirilir.
a) radyoaktif atık gömüsü için yapılacak seçim, uzun dönemdeki enstitü kontrollannı bir güvenlik

özelliği olarak sunamaz (veya, tesisin uzun dönemdeki güvenliği, enstitü kontrollanna
dayandırılamaz),

b) radyoaktif atık gömüsü tercihlerinin değerlendirilmesi, uygun; zaman, teknik, sosyal ve ekonomik
faktörlerin hesaba katılmasıyla yapılır.

c) uygulanacak radyoaktif atık gömüsü, gelecek dönemlerde, insan sağlığı ve çevresi için,
günümüzde tehlikesiz olarak kabul edilenden fazla hiç bir risk getiremez.

4.2 Çevrenin korunması; Radyoaktif atık gömüsü tercihleri, günümüz için kabul edilemiyecek
çevresel bir etkinin gelecekte de olmamasını sağlıyacak şekilde planlanır. Doğal kaynakların
gelecekteki kullanımı, radyoaktif veya radyoaktif olmayan kirleticiler sebebiyle engellenemez.

4.3 İnsan sağlığının korunma»:
4.3.1 Genel koşullar: Bir atık gömü tesisinden kanaklanan, kişiler üzerinde bir yılda ölümcül kanser
ve ciddi genetik etkiler için hesaplanan risk değeri 10"* (milyonda bir)'i geçemez. Hesaplarda, bir
güvenlik parametresi olan uzun dönem enstitü kontrolünün avantajı dikkate alınmaz. ICRP'nin yıllık
izin verilen doz değeri için tavsiyesi 1 mSv (milisivert)'dir. Ölümcül kanser ve ciddi genetik etkiler
olasılığı sivert başına 0.02'dir. 1 mSv için bu olasılık 2xlO"5 olmaktadır. lO^'lık risk değeri 0.05
mSv/sene'lik dozdan kaynaklanır. Bu ise Kanada halkının doğal radyasyondan aldığı dozun çok
küçük bir kısmı kadardır (yaklaşık % 2.5). Ayrıca bu doz miktarı, Kanada'da nükleer enerji
santrallerinden çevreye rutin olarak bırakılan radyoaktiviteden kritik gruplara ulaşan doz değeri
kadardır.

4.3.2 Genel koşullardan sapmalar: 4.3.1'deki şartı tam olarak sağhyan pratik bir yöntem yoksa,
gömü tercihleri arasında optimizasyon yapılır. Bu şartlar altında gömü tesisi;
a) optimizasyon çalışmasının sonuçlarıyla uygunlukta olacak,
b) aynı atiğin günümüzdeki işlemlerinden kaynaklanan ve kabul edilebilir olan riskten daha fazla risk
vermiyecektir

5. Temel radyolojik koşulların uygulanması:
5.1 Yasal kapsamdaki kişilerin tanımlanması: Uzun dönemdeki kişisel risk hesaplanırken, riskin

en yüksek olması muhtemel zamanda ve yerde (ülke sınırlan dışında olsa dahi) yaşayan bir gurup
insanın (kritik grup) durumu esas alınır.

5.2 Radyasyon alma (exposure) senaryolarının olasılıkları: Radyasyon alma senaryolarının
olasılıkları rakamsal değerler ile verilmelidir. Hesaplama, ya olayın bağıl sıklığı temelinde yapılır
veya mühendislik muhakemesi ve en iyi tahminlere göre yapılır.
yıllık kişisel doz, deterministik ulaşım yollan analizinin sonuçlarına göre hesaplanır; veya,
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Tablo 10.1 Kanada'da Radyoaktif Atıkların Gömüsü İçin Yasal Şartlar (devam)

5.3 Yasal kapsamdaki zaman süresi: Matematiksel modeller kullanarak yapılan kişisel risk
hesaplarında, model süresi 10.000 seneden fazla olmak zorunda değildir. Hesaplar 10.000 seneden
önce pik zamanı vermiyorsa, 10.000 senenin ötesindeki zamanlarda radyonüklit bırakılmasında ani
ve dramatik artışlar olmıyacağı, sebepleri ile belirtilmelidir. Kanada'da sürenin üst sınırının 10.000
sene olarak seçilmesinin sebepleri;
a) Radyoaktif atıkların özellikleri, gömü secenekeri ve uzun dönemdeki belirsizlikler

düşünüldüğünde, gömüden sonraki 10.000 senenin, kişisel risk değerlendirmesi yapmak için en
uzun makul süre olduğu belirtilmiştir.

b) Bölgede bir sonraki buzul çağının birkaç bin sene ile birkaç onbin sene sonra başlıyacağı
uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Buzul çağı ile, Kanada'daki yüzeysel gömü alanları,
hareketli buz kütleleri tarafından çevreye yayılarak seyrelecektir. Akut doz ihtimali azalacaktır.

c) Ağır buzul çağı şartlarında insanlar zaten bölgeyi terkedeceklerdir.

5.4 Tahmini model sonuçlan: Kişisel riskler hesaplanırken, sivert başına risk dönüşüm faktörü olan
2xlO~2 değeri kullanılmalıdır. Işınlama senaryosunun ihtimali ise aşağıdaki yollardan biri ile
yapılmalıdır;

a) yıllık kişisel doz, deterministik ulaşım yollan analizinin sonuçlarına göre hesaplanır; veya,
b) bir yıl içindeki kişisel dozların dağılımından bulunan aritmetik ortalama değer, olasılık

analizlerinin sonuçlarına göre hesaplanır.

10.5 İngiltere'de İlgili Yasal Düzenleme

Genel Strateji ve Milli Politika: Yasal durumunu incelediğimiz ülkeler arasında

Kanada'dan sonra ülkemiz açısından önemli bir örnek İngiltere'dir. Bizim için

İngiltere'nin yasal açıdan en önemli özelliği, DOSRA'yı üreten, işleyen, geçici

depolayan ve nihai gömüsünü yapan kuruluşun aynı kuruluş olmasıdır (BNFL, Biritish

Nuclear Fuel Pic Engineering Ltd.). Bu durumun istisnası olarak, BNFL tarafından

işletilmeyen bazı nükleer enerji santrallari de vardır. Ancak radyoaktif atıkların

işlenmesi ve gömülmesi uygulaması tamamen BNFL'e aittir. Buna; sanayi, tıp ve

araştırma orjinli atıklar da dahildir.

Sorumluluğun tek kuruluş tarafindan üstlenilmesi ülkemiz için de geçerli olan bir

durumdur. Bölüm 7.1 'de açıklandığı gibi, ülkemizde bu konularda yetkili tek kuruluş

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)'dur.

Daha pek çok nükleer konuda faaliyet gösteren BNFL Engineering Ltd., kendi içinde

farklı birimler şeklinde yapılanarak faaliyetini sürdürmektedir.

Duncan (1997)'de İngiltere'deki yasal mevzuat özetlenmiştir. Buna göre, İngiliz

DOE (Department of Environment) kuruluşu bu konudaki politikayı en genel hatlanyla
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şu cümle ile özetlemiştir: 'günümüzün ihtiyaçlannı karşılayan gelişmeler-faaliyetler,

gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlannı karşılayabilmelerini tehlikeye sokamaz'. Bu

politikayı destekliyen prensipler ise şöyle sıralanmıştır;

• Kararlar, mümkün olan en iyi bilimsel data ve risk analizlerine dayanmalıdır.

• Belirsizlik ve risk potansiyelinin olduğu durumlarda, önleyici tedbirler gereklidir.

• Özellikle yenilenemiyen kaynaklar veya geri dönüşümsüz (irreversable) etkilerin söz

konusu olduğu durumlarda, ekolojik etkiler değerlendirilmelidir.

• Maliyet, sorumlu kişiler tarafindan ödenir (kirleten öder prensibi).

Devlet politikası radyoaktif atık yönetiminde; halkın, çalışanlann ve çevrenin

korunmasını temel hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefi sağlıyacak yasal

düzenlemelerin listesi Duncan (1997)'de şöyle verilmektedir;

• Review of radioactive waste management policy - final conclusions. Department of

Environment. July 1995 (White paper). Radyoaktif atık yönetimindeki devlet

politikası ana hatlanyla belirlenmiştir.

• Radioactive Substances Act (RSA, 93). Aşağıda geniş şekilde açıklanacaktır.

• Health and Safety Work etc Act 1974 and Nuclear Installations Act 1965. İşletme

halindeki bütün nükleer tesislerin sağlık ve güvenlik açısından uyması gereken

kurallar bu yönetmelikte verilmiştir.

• Radiological protection standards. Genellikle ICRP tavsiyelerine dayanan çeşitli

standartlar, Milli Radyasyon Korunması Heyeti (NRPB- The National Radiological

Protection Board) tarafindan oluşturulmuştur. Standartların listesi Duncan

(1997)'de verilmiştir.

• Euratom requirements. Euratom anlaşması ile, iyonlayıcı radyasyonun tehlikelerine

karşı çalışanlar ve halktan kişilerin korunması yükümlülüğü getirilmiştir.

• Town and Country Planning Act. 1990. Herhangi bir gömü tesisinin planlaması bu

yönetmeliğe göre yapılmalıdır ve yerel planlama otoritesi tarafindan planın

yönetmeliğe uygunluğu onaylanmalıdır.

• Involvement of environment agencies under Town and Country Planning Act. Bu

yönetmeliğe göre, gömü plan ve tekliflerinin aşağıda verilen başlıca hükümlere

uygunluğu soruşturulur;

• Teklif, 'White paper'da belirtilen, devletin genel atık yönetim politikasına uygundur.

• Seçilen gömü sistemi, gömülmesi düşünülen atıklar için uygundur.

• Saha, jeolojik ve hidrojeolojik çevresi ile, bu amaca uygundur.

• Sunulan tesis tasannu ve mühendislik yapılan, gömüleceği belirtilen atık tipi ve

miktarlan için uygun görünmektedir.
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* Gömü teklifi insan ve çevresini, hem normal işletme şartlarında hem anormal

olaylar karşısında, güvenle koruyacak gibi görünmektedir (belirgin bir şüphe

veya eksiklik görülmemiştir).

Radyoaktif Atık Gömüsü İçin Yasal Şartlar: Yukarıda ana hatları belirtilen milli

politika ve çeşitli yönetmelik-tüzük benzeri düzenlemelerin listesinden sonra, bunlar

arasından konumuzla en çok ilgili olan Radioactive Substances Act (RSA, 93)

yönetmeliği burada detaylı olarak incelenecektir. Bu kısımda, hem Duncan

(1997)'den ve hem yönetmeliğin orjinal metni olan RSA (1993)'den tercümeler

yapılarak gömü için yasal şartlar ele alınacaktır.

RSA (1993)'e göre, bu yönetmeliğin izin vermediği şartlarda hiç kimse radyoaktif atık

gömüsü yapamaz (istisnalar; yönetmelik kapsamı dışındaki atıklar veya muafiyet

sınırlan altındaki atıklardır). Atık gömüsü yapmayı düşünen kişi veya kuruluş ilgili

devlet kuruluşundan izin almak üzere başvurmak zorundadır. Yönetmeliğin

uygulaması ve kontrolü, İngiltere'de Çevre Ajansı (Environment Agency) ve

İskoçya'da İskoç Çevre Koruma Ajansı tarafindan yapılır. Atık gömüsü konusunda

başvuru yapıldığında, bu ajanslar ilgili bakan ile sağlık ve güvenlik birimlerine danışmak

zorundadır. İlgili bakan, İngiltere'de Taran, Balıkçılık ve Gıda Bakanı, İskoçya'da ise

Devlet sekreteridir. Bu kişi ve kuruluşların hepsi RSA (1993)'ün kendilerine verdiği

sorumluluk çerçevesinde, planlanan gömünün söz konusu yönetmeliğe uygunluğunu

inceler. Bu kuruluşlar, aralarında yapacakları bir memorandum ile; danışma, bilgi

aktarımı, yetkilendirme, çevresel ölçümler ve radyolojik değerlendirmeler gibi hususları

tespit ederler.

Toplam 34 sayfa olan RSA (1993)'ün orjinal alt başlıkları şunlardır: (1. Introduction,

2. Glossary, 3. Regulatory framework, 4. Authorisation of disposal, 5. Principles for

protection of the public, 6. Radiological requirements, 7. Technical requirements,

8. Supply of information, 9. Additional factors relating to determination of an

application, References). Bunlar arasından, 5. ve 6. bölümlerin özet tercümeleri

Tablo 10.2,10.3 ve 10.4'de sunulmuştur.

Tablo 10.2, 10.3 ve 10.4'de verilen prensip ve kurallar RSA(1993)'de ayn ayrı

açıklanmıştır. Aynca; tasarımcı tarafindan ne tür bilgilerin temin edilmesi gerektiği,

modelleme çalışmalarının ve güvenlik değerlendirmesinin yöntemi belirtilmiştir.
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RSA (1993)'ün referanslar kısmında 39 adet referans verilmektedir. Bunlardan; 4'ü

ICRP, 6'sı IAEA, 5'i OECD ve 4'ü Avrupa Topluluğu'nun yayınlandır. Bazı

uluslararası anlaşma metinleri de referans olarak kullanılmıştır. Buradan,

RSA(1993)'ün genel yapısı itibariyle, uluslararası kabul edilmiş kural ve standartlann

ülke içinde uygulanmasını hedef aldığını söyliyebiliriz.

Tablo 10.2 İngiltere'de radyoaktif atık gömülerinde uyulması gerekli korunrna prensipleri.

Prensip 1. Güvenliğin kontrollerden bağımsız olması: Radyoaktif atığın gömüsü, tesisin
kapanması, örtülmesi ve enstitü kontrol döneminin bitmesinden sonra, atık formunun çevreden
yalıtılmış halinin devamı, gelecek nesillerin depo bütünlüğünü korumak için yapacakları faaliyetlere
dayandırılamaz.

Prensip 2. Gelecekteki etkiler: Radyoaktif atık yönetimi o şekilde yapılmalıdır ki, gelecek
nesillerin sağlığı üzerindeki tahmini etkiler, bugün için kabul edilebilir seviyelerden daha fazla olamaz.

Prensip 3. Optimizasyon (makul olarak sağlanabilecek en az doz): Radyoaktif atık gömüsünden
toplum üyelerine ulaşabilecek radyolojik etkiler, ekonomik ve sosyal faktörler de hesaba katılarak,
makul olarak sağlanabilecek en az dozu getirmelidir (as low as reasonably achievable).

Prensip 4. Radyasyon korunması standartları: Enstitü kontrolü döneminde gömü tesisinin
radyolojik etkisi, kaynaktan gelen - sahadan gelen doz sınırlamaları ile uygunlukta olacak, enstitü
kontrol döneminden sonra ise risk hedefiyle uygunlukta olacaktır (ICRP'den aktarılan rakam, kontrol
döneminde toplum fertleri için bir yılda 1 mSv'i geçmiyecektir).

Tablo 10.3 İngiltere'de radyoaktif atık gömülerinde uyulması gerekli radyolojik şartlar.

1. Enstitü kontrolü döneminde doz sınırlaması: Bu dönemde, gömüden kaynaklanarak, kritik
gurubu temsil eden kişiyi etkiliyecek doz, kaynağa bağımlı doz sınırım aşmayacaktır. Ayrıca bu
dönemde, tesisten bırakılan mevcut deşarj ve aynı bölgedeki diğer tesislerden bırakılan
deşarjlardan kaynaklanan ve kritik gurubu temsil eden bir kişiyi etkiliyecek toplam doz, sahaya
bağımlı doz sının olan 0.5 mSv/sene değerini aşmıyacaktır.

Kaynağa bağımlı doz: Atıktan kaynaklanan ve sadece dış ışınlama yoluyla alınan radyasyon dozudur.
Sahaya bağımlı doz: Sahadan bırakılan radyonuklitlerin insana ulaşmasıyla alınan radyasyon dozudur.

2. Kontrol sona erdikten sonraki dönemde doz sınırlaması (risk hedefi): 8u dönemde, gömüden
kaynaklanan ve potansiyel olarak doz alacak grubun temsil edici bir üyesine verilen en yüksek
radyolojik risk değeri (ölümcül kanser ve ciddi genetik etkiler olasılığı), risk hedefi olan lO^/sene
olabilir (senede milyonda 1, Kanada'daki risk sınırlaması ile aynı).

3 . En iyi uygulanabilir ortalamanın kullanılması (use of best practicable means): En iyi
uygulanabilir ortalama, gömüden kaynaklanarak halktan kişilere ulaşan dozun ve gelecek
nesillere ulaşan riskin, makul olan en düşük seviyede kalmasını temin edecek şekilde olmalıdır.

4 . Çevresel radyoaktivite: Gömü tesisinden bırakılan radyonuklitlerin alıcı ortamdaki radyoaktivite
seviyelerinde önemli bir artışa yol açmıyacağı gösterilmelidir. lO^/sene olan gömüden
kaynaklanan risk değeri doğal radyasyondan kaynaklanan riskten oldukça düşüktür. İngiltere'de
doğal radyasyondan kaynaklanan risk yılda 1/10000 ile 1/1000 civarındadır. Bu yüzden 2 ve 3.
şartların sağlanması genellikle 4. şartı da sağlar. Ancak bunun istisnası da vardır. Örneğin,
iklim şartlarının değişmesi ile bölgenin gelecekte tamamen boşalacağı, doz hesaplannın temeli
olarak alınabilir. Böylece hesaplanan risk çok düşük (güvenli) bulunabilir. 4. şart ile, bu duruma
ilave bir açıklık getirilerek, çevresel radyoaktivitedeki artışın da risk değerlendirmesine katılması
sağlanmıştır.
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Tablo 10.4 İngiltere'de radyoaktif atık gömülerinde uyulması gerekli teknik şartlar.

5. Çoklu faktör güvenliğinin sağlanması (multiple-factor safety case): Belirli bir gömü tesisi için
toplam güvenliğin sağlanması, güvenlik bileşenlerinden sadece birinin üstüne dayandırılamaz.

6. Saha araştırmaları: Gömü planlayıcısı, güvenliğin sağlanması ve sahanın uygunluğunun
gösterilmesi için gerekli bilgiyi sağlamak üzere programlı bir araştırmayı yürütecektir.

7. Tesis tasannu ve inşası: Tesis, sızdırmazlık sisteminin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye
yol açmıyacak şekilde; tasarlanmalı, inşa edilmeli, işletilmeli ve kapatılabilmelidir.

8. Atık formu ve tiplemesi (characterisation): Tasarımcı, sistem performansının
değerlendirilmesinde yapılan kabullere, işletme ve taşıma kurallarına uğun atık kabul kriterlerini
türetecektir.

9. Çevre şartlarının takibi (monitoring): Tasarıma, gömü güvenliğini göstermek üzere, tesis
inşasının ve atık yerleştirmenin sebep olduğu değişiklikleri tespit için, çevre şartlarım bir program
dahilinde takip edecektir.

10. Kayıtlar sistemi: Tasarımcı, projenin gömü güvenliği ile ilgili bütün adımlan için, geniş bir
kayıtlar sistemi oluşturarak bilgileri bütün detayları ile kaydedecek ve koruyacaktır.

11. Kalhe garantisi (quality assurance): Tasarıma, gömü güvenliği ile ilgili bütün faaliyetler için
kalite garantisi programı oluşturacaktır. Program, araştırma ve değerlendirme gibi destek
faaliyetlerini de içerecektir.

10.6 Amerika Birleşik Devletleri'nde İlgili Yasal Düzenleme

ABD'de nükleer konularda düzenleme yapma yetkisi NRC (Nuclear Regulatory

Commission)'a verilmiştir. NRC'nin görevleri şöyle sıralanmaktadır:

• Yasal düzenleme (regulasyon) ve standartların geliştirilmesi,

• Ticari güç reaktörlerinin, sanayi tesislerinin, radyoaktif maddeleri kullanan ve

bulunduran kişi ve kuruluşların lisanslanması,

• Araştırmaların yönetilmesi

NRC'nin bu yetkisi, Atom Enerjisi Kanunu (Atomic Energy Act of 1954) ile bunun

değiştirilmiş şekli olan, Enerjide Yeniden Yapılanma Kanunu (Energy Reorganization

Act of 1974) tarafından verilmektedir. NRC faaliyetleri, Milli Çevre Politikası Kanunu

(National Environmental Policy Act of 1969) ile uyumlu şekilde yürütülmektedir.
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NRC komisyonu, Başkan tarafından önerilen ve senato tarafından onaylanan 5 üyeden

oluşur. Komisyon yöneticisini (chairman) de Başkan önerir. NRC'nin çeşitli alt

kuruluştan vardır. Bunlar farklı nükleer faaliyetler ve atık seviyeleri konusunda

çalışırlar.

NRC, yasal düzenleme yetkisinin bazı kısımlarını, taraflarca imzalanan bir anlaşma ile,

eyalet yönetimlerine bırakabilir. Bu şekilde 29 eyalet ile anlaşma yapılmıştır (Ross,

1994).

Genel Strateji ve Milli Politika: Düşük seviyeli radyoaktif atıklar kanunu'na göre

(Low-level radioactive waste policy act of 1980);

• Her eyalet, kendi sınırlan içinde üretilen DOSRA'lan için, gömü alanı sağlamakla

sorumludur.

• Eyaletler, gömü şartlarını topluca sağhyan anlaşmalar hazırlamaları için teşvik edilir.

• Bölgesel anlaşmalar, Kongre tarafından, anlaşma dışında üretilen atıkların hariç

tutulmasını onaylamıştır.

• Yeni gömü sahalarının geliştirilmesi için 1986, son tarih olarak verilmiştir.

Düşük seviyeli radyoaktif atıklar kanununda yapılan değişiklikle (Low-level radioactive

waste policy amendments act of 1985); Yeterli gelişme sağlamıyan eyaletlere 1986'nın

son tarih olduğu bildirilmiş, mevcut sahaların 1993'e kadar atık kabul edebilecekleri

belirtilmiş, ayrıca cezalar ve teşvikler oluşturulmuştur.

DOSRA'lar; 'uranyum madencilik atıklan, transuranik atıklar ve yüksek seviyeli olarak

tanımlanan atıklar olamaz' şeklinde tanımlanmıştır (ne olduğu değil, ne olmadığı).

DOSRA'lar nükleer güç santrallerinden, hastahane, laboratuar ve sanayi tesislerinden

kaynaklanabilir.

Radyoaktif Atık Gömüsü İçin Yasal Şartlar: ABD'de düşük seviyeli radyoaktif atık

gömüleri için gerekli yasal şartlar, NRC tarafından hazırlanan ve Aralık 1982'de

yürürlüğe giren 'Regulating the Disposal of Low-Level Radioactive Waste' isimli yasa

ile belirlenmiştir (NRC, 1989).
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NRC (1989) 28 sayfadan oluşmakta ve orjinal isimleri ile şu alt başlıklar

bulunmaktadır:

1. The NRC and Its Responsibilities, 2. Low-level Radioactive Wastes, 3. Mixed

Waste, 4. 10 CFR Part 61, 4.1 Overviews, 4.2 Performance Objectives, 4.3

Technical Requirements, 4.4 Financial Assurances, 4.5 Other Provisions, 5. History

and Background, 6. Other Issues, 7. Questions and Answers, 8. Glossary of Terms,

9. References, 10. NRC Contacts for Further Informations.

NRC (1989) daha önce verilen Kanada ve İngiltere'deki yasal düzenlemelere kıyasla

daha detaylıdır. Yasanın amacı, radyoaktif atık gömüleri için lisans verilmesi olarak

belirtilmektedir. Bu yasanın kapsamı dışında kalanlar; yüksek seviyeli radyoaktif

atıklar, uranyum-toryum madencilik atıklarının ağırlıkça 10 tondan fazlası veya 5

miliküriden fazla Ra-226 içerenleridir. Yasa aynca, toprak yüzeyinden 30 metreye

kadar olan gömüleri kapsamakta, daha derindeki gömüler kapsam dışı bırakılmaktadır.

NRC (1989)'da gömü preformansı hedefleri şöyle ifade edilmektedir:

• Gömü tesisinin ömrü boyunca halkın sağlığı ve güvenliğini korumak, toplumun

uzun dönemdeki yükünü en aza indirmek,

• Aşağıdaki hedeflerin sağlanacağına dair makul garantiler olmalıdır;

• Radyoaktivite bırakılmasından genel nüfusun korunması

• Kişilerin farkında olmadan (inadvertent) gömüye girmekten korunmaları

• Kişilerin işletme sırasında korunmaları

• Gömü sonrası saha dengesinin (stability) korunması

Sahadan bırakılan ve çevresel ulaşım yollan ile genel nüfusa ulaşabilecek

radyoaktiviteden kaynaklanan doz yükü bir yılda aşağıdaki değerlerden fazla olamaz;

• Tüm vücut için 25 milirem (0.25x10'3 Sv)

• Sadece tiroid için 75 milirem (0.75x10'3 Sv)

• Herhangi bir organ için 25 milirem (0.25x10"3 Sv)

Tesisin tasarımı, işletmesi, kapanışı, enstitü kontrol dönemi ve sonraki dönemlerde,

herhangi bir kişinin farkında olmadan sahaya girişi, sahada yerleşmesi veya atık ile

temasta bulunmasını engelliyecek garantiler (must ensure) sağlanmalıdır. Tesisin

işletmesi sırasında çalışanlar 500 milirem (5 mSv/sene)'den fazla doz alamazlar.

Farkında olmadan girişler ve ışınlanma için makul oranda muhafazakar senaryolar

incelenir. Saha üstünde ev inşası veya taran yapılması ihtimalleri değerlendirilir.
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Saha seçiminden tesisin kapanışına kadar geçen bütün adımlarda, sahanın uzun

dönemdeki dengesinin korunması gerekir. Tesis, kapanışından sonra bakım-onanm

gerektirmiyecek şekilde tasarlanır ve işletilir. Atığın ve tesisin dengesinin

korunmasında, sisteme su girişinin en aza indirilmesi değerlendirilir. NRC (1989)'a

göre ABD'de radyoaktif atıkların yüzeysel toprak katmanlarına gömülmesi konusunda

uyulması gerekli teknik şartlar Tablo 10.5'te sunulmuştur.

Tablo 10.5 ABD'de radyoaktif atık gömülerinde uyulması gerekli teknik şartlar.

1. Sahanın uygunluğu:
• Saha; modelleme, karekterizasyon, analiz ve çevresel ölçümlerin yapılabilmesi için uygun

olmalıdır.
• Saha, sel basması ihtimalinden uzak olmalı, yağış sulan yeterli şekilde uzaklaşmalı, saha üstünde

yağıştan kaynaklanan gölcükler oluşmamahdır.
• Yeraltı su seviyesinden yeterli uzaklıkta olmalı, atık içine yeraltından su girişi olmamalıdır.
• Sahadaki jeolojik olayların sıklığı, gömü performansını etkiliyecek düzeyde olmamalıdır.
• Gelecekteki insan faaliyetleri veya doğal kaynakların işletilmesi, gömü performansını

etkilemiyecek şekilde saha seçilmelidir.
• Gömü performansını olumsuz etkiliyebilecek, veya çevresel ölçümleri etküiyebilecek diğer

tesislerin yakınında gömü yapılamaz.

2. Tasarım: Tasarımda temel hedef, tesisin tüm hayatı boyunca atıkla suyun temasım önleyici
tedbirler almaktır Buna göre tesis aşağıdaki şartlan sağhyacak şekilde tasarlanmalıdır,

• Tesis kapandıktan sonra hiç bir bakım, onarım gerektirmemelidir.
• Doğal özellikleri tamamlayıcı ve geliştirici olmalıdır.
• Yüzey özellikleri, suyu atık gömüsünden yanlara kaydıncı olmalı ve erozyon en az olmalıdır.
• Kapak sistemi su girişim (infiltration) en aza indirmeli, yüzey altı drenaj sistemleri giren suyu

atıktan uzaklaşürmahdır.

3 . İşletme ve kapanış:
• 'A' sınıfı işlenmemiş (unstabilized) atıklar ayn olarak gömülmelidir
• ' C sınıfi atıklar kapak yüzeyinden en az 5 metre derine gömülmeli, veya 500 sene dayanım ömrü

olan çelik çubuklarla güçlendirilmiş (insan girişi ve müdahalesini engelleyici) beton katmam
altına gömülmelidir.

• Atık, gömü paketinin bütünlüğünü koruyacak şekilde gömülmeli ve boş kalan kısımların toprakla
doldurulmasına müsait olmalıdır.

• Tesis etrafında bir tampon bölge bulunmalıdır.
• Tesisteki her ünitenin kapanması, ve boşlukların doldurulması,

onaylanmış saha kapama planına göre yapılmalıdır.
• Kapama sonrasında, yetkili kuruluşun gözlem, tarama ve bakım işlemlerini yürüteceği bir dönem

olacaktır.

4. Çevresel ölçümler (monitoring): Çevresel ölçümlerin amacı gömü sahası performansım
değerlendirmek ve öngörülerde bulunmaktır.

• Tesis ömrünün bütün dönemlerim kapsamalıdır.
• Bırakılan radyoaktivite saha sınırlarım geçmeden önce farkedilebilmelidir.
• Olumsuz etkiyi giderici veya azaltıcı tedbirleri de içermelidir.
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Tablo 10.5 ABD'de radyoaktif atık gömülerinde uyulması gerekti teknik şartiar
(devam).

5. Atık sınıflandırılması, karakteristikler: Sınıflandırmanın amacı, farkında olmadan gömüye
giren kişinin alması muhtemel potansiyel dozun kontrol altında tutulmasıdır. Sınıflandırma
konsantrasyon temeline dayanır. Tesisin kapanışı sonrasındaki süreler sınıflandırmanın yapışım
belirler. Bunlar: Kapanış sonrasında 100 senelik yetkili kuruluş kontrolü altındaki süre, Kapanış
sonrasında 300 senelik atık formunun bütünlüğünü koruduğu süre ve 500 sene sonunda atık
formunun tamamen bozulduğu ve tesis bütünlüğünün kaybolduğu surelerdir. İlk dönemde yetkili
kuruluş kontrolü, farkında olmadan gins ihtimalini tamamen kaldırmaktadır. Sonraki sürelerde
ise ihtimal artmaktadır. Bu nedenle kısa yan ömürlü radyonüklitlerden ilk 100 sene içinde
aktivitesi çok azalacak olanlar için önemli bir kısıtlama getirilmez. Şuurlar özellikle ilk 100
seneden sonra hala önemli ölçüde aktif kalabilen nükhtler için getirilir. 500 seneden sonrası için
getirilen sınırlamalar ise, atık formu, tesis dayanımı gibi kavramlara dayanmayıp, doğrudan doğal
çevre için getirilen kısıtlamalardır. Bu kavrama uygun şekilde atıklar, 'A', 'B', ' C sınıflarına
ayrılmıştır. (NRC 89)'a göre 1986 yılında işletme halindeki üç gömü sahasına 1.800.000 ft3 atık
gömülmüştür. Bunların hacimce % 96'sı 'A' sınıfi, % 3'ü 'B' sınıfi, % l ' i ' C sınıfıdır. Buna
mukabil, aktivite miktarlan çok değişiktir. Toplam 230.000 Ci aktrvitenin % 10'u 'A' sınıfında,
% 36'sı 'B ' sınıfinda, % 54'ü ' C sınıfında bulunmaktadır. Aşağıda 'A', 'B\ 'C sınıfı atıklann
karakteristikleri verilmektedir.

Karakteristik
Konsantrasyon
Atık formu

Örnekler

Giren kişinin
korunması

Tasnif

'A' sınıfı atık
düşük
minimum gerekler
sağlanmalı,
dengeleme (işleme)
şart değil
Kontamine olmuş
koruyucu elbise,
kağıt, laboratuar
malzemesi

100 sene sonunda
aktivite, giren kişi
için kabul edilebilir
seviyelere düşer.
İlave koruma
gerekmez.

İşlenmeyen 'A' sınıfi
atık, 'B ' ve C sınıfi
atıktan ayrılmalıdır.

' B ' sınıfı atık
orta
minimum gerekler
sağlanman, 300 senelik
dengeleme yapılmalı

Nükleer güç
santrallerinden gelen
reçineler, filtre
malzemeleri

100 sene sonunda
aktivite, giren kişi için
kabul edilebilir
seviyelere düşer. Atığın
tanınabilmesi gerekir.
Atık, giren kişiyi
koruyacak şekilde
işlenir.

' C sınıfindan ayrılması
şart değil.

•C sınıfı atık
en yüksek
minimum gerekler
sağlanmalı, 300 senelik
dengeleme yapılmalı

Nükleer reaktör parçalan,
zırhlı kaynaklar, yüksek
aktiviteli sanayi atıkları

500 sene sonunda aktivite,
giren kişi için kabul
edilebilir seviyelere düşer.
Atığın, giren kişiyi
koruyacak şekilde işlenmesi
ve daha derine veya beton
koruganlar altına gömülmesi
gerekir.
'B' sınıfından aynlması şart
dep.

Aynca, atiğin taşınması ve yerleştirilmesi sırasında çalışanları korumak amacıyla bazı atık formu
gereklilikleri vardır. 'B ' ve ' C sınıfı atıklar, yapısal olarak 300 sene boyunca bozulmamahdır. HIC
(high integrity container)'lann yapısal dayanımı 300 sene olarak verilmektedir.

6. Yetkili kuruluş gerekleri:
• Gömü sahasının gömüden önceki sahibi devlet olmalıdır.
• Gömü sonrasi kontrol döneminde kontrol yapacak yetkili kuruluşun devlet kuruluşu olması

gerekir.
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10.7 Türkiye İçin Yasa Taslağının Ânahatları

Türkiye'de radyoaktif atık gömüleri için yasal mevzuat olmadığı ve her tür nükleer

faaliyet izni için TAEK'in yetkili olduğu 7. Bölüm'de açıklanmıştır. Aslında TAEK

(1982)'ye göre, TAEK bu konuda düzenleme yapma sorumluluğunda olan tek

kuruluştur (regulatory body). Fakat böyle bir ihtiyaç bu zamana kadar hissedilmediği

için, bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bölüm 7.1 'de belirttiğimiz gibi,

yakın gelecekte ülkemizin radyoaktif atıkları için bir gömü sahasına ihtiyacı olacaktır.

Bu bölümde, önce IAEA (1985b)'de verilen ve IAEA uzmanlarının hazırladığı örnek

yasa teklifi incelenmiştir. Sonra gelişmiş üç ülkenin ilgili mevzuatı incelenmiştir.

Bunların ilki, OECD (1997a) ve AECB (1987)'de verilen Kanada'daki yasal

durumdur. İkincisi, Duncan (1997) ve RSA (1993)'te verilen İngiltere'ye ait ilgili

yasadır. Son olarak, NRC (1989)'da verilen ABD'deki yasal durum incelenmiştir. Bu

incelemelerden sonra, ülkemizde çıkan DOSRA'nın yüzeysel toprak katmanlarına

gömülmesi için, yapılması gereken yasal düzenlemenin anahatlan sunulacaktır.

10.7.1 Ulusal Politika ve Prensipler

İncelediğimiz yasalarda genel prensipler hemen hemen aynı olduğundan, ülkemizin için

hazırlanacak radyoaktif atık gömüleri konusundaki yasa taslağında, ulusal politika ve

prensiplerimizin aşağıdaki gibi ifadesi uygun olacaktır.

• Radyoaktif atık yönetiminin, gömü dahil, bütün adımlarında;
halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun
zararlı etkilerinden korunması temel hedeftir.

• Günümüz ihtiyaçları için yapılan nükleer faaliyetler sonucu oluşan
atıkların gömüsü, gelecek nesillerimize, günümüzdeki toplum
fertleri için zararsız kabul edilenden fazla radyasyon yükü
getiremez.

• Radyoaktif atık gömüsünden toplum üyelerine ulaşabilecek
radyolojik etkiler, ekonomik ve sosyal faktörler de hesaba katılarak,
makul olarak sağlanabilecek en az dozu getirmelidir (as low as
reasonably achievable).

• Radyoaktif atık gömüsünün gelecekteki güvenliği de şimdiden
sağlanır ve gelecek nesillere bu konuda herhangi bir faaliyet
sorumluluğu verilemez.
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10.7.2 Saha Seçimi

Bu incelemelerden açıkça görülen husus, atığın ve deponun kendisine ait şartlar ile

işletme ve işletme sonrası dönemde uyulacak kurallar mümkün olduğu kadar net bir

şekilde ifade edilirlerken, saha seçimine ait belirgin bir yasal zorunluluk bulunmayışıdır.

Bu sebeple, Bölüm 6.3'de sunduğumuz 12 maddelik saha seçimi kriterleri birer tavsiye

veya tercih sebebi olarak gözükmektedir (IAEA, 1994b). Fakat bunun anlamı, saha

seçiminin önemsiz olduğu değildir. Çünkü gömü için izin verecek olan kuruluş,

sahanın gömülecek atık tipi ve miktarı için uygunluğunu da denetliyecektir. Buna

rağmen, saha seçiminde belli ölçüde esneklik bulunduğu da bilinmektedir.

Bu sebeple IAEA, örnek bir yasa teklifi hazırlarken, buna saha seçimine ilişkin bir kural

koymamıştır. Aynı durumu Kanada ve İngiltere örneklerinde de görmekteyiz. Bu

esneklik, örneğin Japonya'ya deprem kuşağında gömü yapılmasına izin verirken,

İngiltere gibi çok yağışlı iklime sahip ülkelerde de radyoaktif atık gömüsü

yapılabilmesine izin vermektedir. Tablo 10.5'de verilen ABD yasasında sahanın

uygunluğuna ait 6 madde bulunmaktadır. Ancak bunlar çok genel ifadelerdir. Buna

rağmen, iklim ve toprak olarak seçme şansı fazla olan ABD'nin, yasal seçim şartlan

getirip te, İngiltere'nin bu konudan bahsetmemesi ilgi çekicidir.

Gömüye ilişkin yasalarda hedef, gömünün şimdi ve gelecekteki güvenliğinin

sağlanmasıdır. Güvenliği etkiliyen pek çok parametre vardır ve bunların iyileştirilmesi

ile, cazip olmayan sahalarda bile güvenli gömü yapılabilir. Çeşitli ülkelerde bunun

örnekleri vardır.

Eğer ülke coğrafyası farklı seçenekler sunuyorsa, saha seçimi kriterlerinin önemi artar.

Türkiye'yi bu açıdan şanslı görüyoruz, çünkü çok farklı iklim ve saha özellikleri

ülkemizde bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkiye için hazırlanacak bir yasada Bölüm

6.3'de sunulan saha seçimi kriterleri verilmeli ve aşağıdaki gibi bir ifade bulunmalıdır:

verilen saha seçimi kriterlerine uygunluk önemli tercih sebepleridir.
Seçilen saha, bu kriterlerden bir kısmına tam olarak uymuyorsa, gömü
tasarımcısı, sahayı tercih ediş sebeplerini açıklamalı ve uygun
olmayan kriterlerin getireceği olumsuz etkiyi nasıl telafi edeceğini
göstermelidir.
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Öte yandan, Tablo 10.5 Madde 6 Ma verilen ABD şartlarının ülkemiz için de gerekli

olduğunu düşünüyoruz.

10.7.3 Yasal Şartlar

Yasal şartların 10.2.4 ve 10.2.5'de anlatılan 'Gömü Tesisi İşletme Dönemi ve İşletme

Sonrası Dönem' İçin ayrı ayn geliştirilmesi gerekir. Ülkemizin bazı farklı özellikleri

olmakla birlikte, genelde Kanada, İngiltere ve ABD örneklerinin sunulduğu Tablo

10.1, 2, 3, 4, 5'deki yasal şartlar, Türkiye için de uygulanabilir. Bu sebeple, burada

sadece ülkemize uygun olmayan veya farklı değerlendirilmesi gereken hususlar

incelenecektir.

10.7.3.1 Güvenlik Değerlendirme Süreleri

Kanada örneğindeki IRUS gömü sistemi 500 yıllık bir tasarım ömrüne sahiptir. Risk

hesaplarında kullanılan model süresinin ise 10.000 sene olması yeterli görülmüştür.

Buna göre, yan ömrü 50-60 seneyi geçmiyen radyonüklitler, 500 senenin sonunda

ihmal edilecek kadar azalacaklar, fakat uzun yan ömürlü radyonüklitler çevreye

hareket etmiye başlıyacaktır. Yasa, bu dönemde insan ve çevresi için, günümüz doz

sınırını aşmıyan dozların kaynaklanabileceğini kabul etmektedir. Buna uygun olarak,

depoya gömülecek uzun yan ömürlü radyonüklit miktarına önemli ölçüde kısıtlama

getirilmiş olması da gerekir.

Kanada örneğinde dikkatimizi çeken, 10.000 seneden sonrası için, buzul çağının

başhyarak insanların bölgeyi terketmeleri ihtimaline ağırlık vermiş olmalandır (Tablo

10.1, Madde 5.3). Bu varsayım, gömülebilecek uzun yan ömürlü atık miktannda artış

yapılmasını sağlar. Kanada uzmanlannın kabulüne saygı duymakla birlikte, bu ihtimalin

güvenlik hesaplarında kullanılmış olması fikrine katılmadığımızı belirtiyoruz.

Kuzey ülkeleri için sıkça sözü edilen buzul çağının tekrarlaması ihtimali ülkemiz için

geçerli değildir. Bununla birlikte, yüzeysel gömüler için 10.000 seneden daha uzun

sürelerin güvenlik açısından değerlendirilmesini de gerçekçi bulmuyoruz. Bizce makul

çözüm, tesis bütünlüğünün sağlanacağı süre içinde (300-500 sene), kısa yan ömürlü

radyonüklitlerin ihmal edilecek kadar azalmalarını sağlamak, bundan sonraki sürede,

gömünün tamamen doğal şartlarda kalacağını varsaymaktır. Bu varsayım, depoya çok
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az miktarlarda uzun yanömürlü radyonüklit gömülebileceği sonucunu getirir. Öyleki,

gerek yeraltı sularına karışacak radyonüklit miktarı, gerekse gömü sahasının tarım

amaçlı kullanılması, gelecek nesillere şimdi zararsız kabul edilenden fazla doz yükü

getiremez.

ingiltere'nin buna yakın bir anlayışı benimsediğini görüyoruz. Çünkü Tablo 10.3,

Madde 4'e göre, sadece doz artışı değil fakat çevresel radyoaktivite artışı da dikkate

alınmıştır. Ayrıca İngiltere'de Sellafield ve Drigg'deki yüzeysel gömü sahalarına

sadece düşük seviyeli atıkların gömüldüğü ve orta seviyeli atıkların bile, ileride yüksek

seviyeli atıklarla birlikte, derin yer altı kaya katmanlarına gömülmek üzere depolarda

bekletildiğini biliyoruz.

Biz çalışmamızda, gömü ünitesi bütünlüğünün sağlandığı süreyi 0, 250 ve 300 sene

olarak ayrı ayrı inceledik. Eğer Türkiye'de nükleer santraller projesi gerçekleşirse,

depo bütünlüğünün 500 sene sağlanabileceği depo-kapak tasarımlarına ihtiyaç

duyulacaktır. Daha kısa bütünlük süreleri, daha geniş alanda, daha büyük hacimde ve

radyonüklit konsantrasyonu daha az atıkların gömüsüne izin verebilir. Bu ise atık

işleme ve gömü maliyetini çok arttıracaktır.

Mevcut atıklanmızdaki radyonüklit konsantrasyonu çok düşük olduğundan, yaptığımız

çalışmanın sonucuna göre, seçtiğimiz sahada veya benzer özelliklere sahip başka bir

sahada yapılacak gömü için, depo bütünlüğünün önemi olmadığı anlaşılmıştır. Fakat

bunun model çalışması ile gösterilmesi gerekmekte idi ki, çalışmamızda bu yapılmıştır.

Sonuç olarak, nükleer santrallardan kaynaklanan DOSRA'lann gömüsünde, ülkemiz

şartlarına uygun yasal kapsamdaki süre için şunu söyliyebiliriz.

Yasal kapsamdaki zaman süresi:
4 Matematiksel modeller kullanarak yapılan kişisel risk hesaplarında

model süresi 10.000 seneden fazla olmak zorunda değildir.
4 Bu sürenin, depo bütünlüğünün garanti edilen kısmında, yarı ömrü 50

seneden kısa radyonüklitler ihmal edilecek kadar azalmalıdır.
4 Depo bütünlüğünün garanti edilemediği sürelerde, uzun yan ömürlü

radyonüklitlerden kaynaklanan doz yükü, normal ve olağanüstü
senaryoların hiçbirisi için, günümüzde zararsız kabul edilenden daha
fazla olamaz.

4 Gömü işleminin başladığı andan itibaren, incelenen bütün süreler ve
senaryolar için, envanterdeki radyonüklitlerden halka ve çalışanlara
ulaşan toplam doz yükü, günümüzde zararsız kabul edilenden daha fazla
olamaz.
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10.7.3.2 Doz, Risk ve Gömünün Kontrol Altındaki Süresi

Gömünün kontrol dönemi sona ermeden önce, insanlara verebileceği doz yükü pek

çok ülke için 0.5 mSv/sene'dir. Bazı ülkeler, İngiltere gibi, gömü ile birlikte, diğer

nükleer tesislerden de kaynaklanan toplam dozun 0.5 mSv/sene'yi geçemiyeceğini

belirtmişlerdir (bak. Tablo 10.3, Madde 1). Biz, ikinci yaklaşımın ülkemiz için daha

uygun olduğunu düşünüyoruz.

Kanada ve İngiltere'nin de dahil olduğu pek çok ülkede, gömüden kaynaklanan

radyasyonun sebep olacağı kanser ve genetik etkiler için risk değeri yılda milyonda

bir'dir. Ülkemiz için de bu değer uygundur.

Bazı ülkelerde, gömünün enstitü kontrolü altındaki sürelerin oldukça uzun (örneğin

300, 400 sene gibi) alınmasıyla ve böylece önemli bir güvenlik parametresinin uzunca

bir süre sağlanması sonucu, belirli bir sahaya daha çok radyoaktif atık gömülmesine

izin verilmektedir. Fakat bu, en azından yakın gelecekteki nesillerimize, bizim

atıklarımız için bir görev yüklemektedir. Bunun uygun olmıyacağı, bir prensip olarak,

10.7.1'de belirtilmişti.

Ancak, belirtmeliyiz ki, bizim neslimizin nükleer bilimler ve enerji konusunda yaptığı

gelişmeler, bizden sonra gelen bir kaç nesil tarafından da kullanılacaktır. Bu durumda,

gömü tesisi dolup üstü örtüldükten sonra, makul bir süreyi, kontrol dönemi olarak

belirliyebiliriz. ABD'de bu süre, açıkça, 100 sene olarak ifade edilmiştir (Tablo 10.5,

Madde5). Ülkemiz için de kontrol dönemi olarak 100 senelik süreyi uygun görüyoruz.

Kontrol altındaki sürenin önemini belirtmek için şunları söyliyebiliriz. Bu dönemde

sürekli çevresel ölçümler yapılarak, deprem, sel basması gibi olaylar sonucu umulmadık

bir radyoaktivite artışı olduğunda, gereken tedbirler alınacaktır. Son çare olarak, risk

altındaki insanların bölgeden uzaklaştırılması bile düşünülebilir. Netice olarak, kontrol

döneminde insanların öngörülen zararsız miktarlardan fazla doz alması önlenebilir.

Kontrolün sona ermesinden sonra ise gömü sahası kendi haline bırakılacağı için, depo

bütünlüğünü etkiliyebilecek bu tür tabiat olaylarının olasılığı, ve insana ulaşacak doz



yükleri, olasılık hesaplan ile incelenir. Bu hesaplar,; kontrol dönemi hesaplarından daha

kısıtlayıcı değerler üretme potansiyeline sahiptirler.

Örneğin, kontrol dönemi bittikten sonra, birisinin bilmeden gelip gömü sahası üstüne

kulübe yapıp burada yaşamaya başlaması, sahanın tam üstünde su kuyusu açıp bunu

içmesi ve tarımda kullanması, sonra bu tarım ürünlerini de kendisi tüketiyor olması, bu

kişiye çok ciddi doz yükleri getirecektir. Bu olaya kontrol döneminde izin verilmez.

Ancak bu olayın kontrol döneminden sonra gerçekleşeceği de kesin değildir. Ama bu

olay, bir ihtimal olarak değerlendirmeye alınır. İhtimalin gerçekleşme oranı; saha,

toplum, yaşayış ve tüketme tarzı gibi pek çok faktöre bağlıdır.

İşte yasa koyucu, bu tür normal dışı tabiat olaylan veya öngörülmeyen insan etkilerinin

sebep olacağı doz artışlarından kaynaklanan kanser ve genetik etkiler riskinin, yılda

milyonda bir'i geçemiyeceğini bir kural olarak koymuştur.

Kontrol döneminin süresi hakkında uluslararası tartışmalar sürmektedir. Bu

tartışmalar, 100 seneden uzun süreler için yapılmaktadır ve bu süreler boyunca ülkenin

mali ve teknik imkanlarının, gömü tesisi yakınlannda bir analiz ünitesi ve uzmanlar

grubunu tutmaya yetip yetmiyeceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynca, savaşlar ve

göçler sonucu şimdiki ulusal sınırların değişebileceği ve gömü sahasını sahiplenen yeni

ulusun konuya gereken önemi vermiyebileceği de tartışmaların konusudur.

Kontrol dönemi için gerekli mali ve teknik kaynaklan önceden belirlemek

gerekmektedir. Maliyet tamamen atık üreten kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.

Maliyeti azaltıcı bir faktör olarak, gömü sahalarının; analiz imkanlarına ve yeterli

personele sahip mevcut araştırma merkezlerinin veya nükleer enerji santrallerinin

yakınlannda seçilmesi düşünülebilir ki, pek çok ülkede bu uygulama vardır ve bizim

gördüklerimiz içinde İngiltere ve İsveç, verilebilecek en iyi örneklerdir.

10.7.4 Atık Kabul Kriterleri

Ülkemizde uygulanacak atık kabul kriterleri olarak, IAEA (1985b)'de teklif edilen ve

10.3'de özet tercümesini verdiğimiz kriterlerin aynen alınması uygun olacaktır.

Sadece, sıkıştırılmış gazlar ve zehirli (toksik) maddeler konusunda ilave görüşümüzü

ifade edeceğiz.
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Gömü tesisine, geçici bekletme amacıyla dahi olsa, sıkıştırılmış radyoaktif gaz tüpleri

ve zehirli maddelerin getirilmesini uygun bulmuyoruz.

Bilindiği gibi, bir nükleer santral zehirli atık üretmez. Radyoaktiviteden kaynaklanan

zehirlilik ve bunun kontrol altına alınması zaten radyoaktif atık yönetiminin konusudur.

Radyoaktiviteden kaynaklanmıyan zehirlilik İse diğer atık türlerinin yönetimi kapsamına

girer. Buradaki ana fikir, radyoaktif olmayan zehirli atıkların da çevreden yalıtılımış

şekilde saklanması gerektiği ve hazır radyoaktif atıklar için çok güvenli ve masraflı bir

gömü tasarlanmışken, diğer zehirli atıkları da buraya gömmektir.

Bu fikir belki yüksek seviyeli atıkların gömülmesi gereken derin yeraltı gömüleri için

değerlendirilebilir fakat çalışmamızın ve hazırladığımız bu yasa teklifinin kapsamı olan

yüzeysel atık gömüleri için uygun olmadığını düşünüyoruz.

Bazı bilimsel araştırmalar sonucu, radyoaktivite ile birlikte zehirli de olan atıklar

çıkabilir ve bunların ayrılması mümkün olmıyabilir. Böyle durumlarda, atık uygun

yöntemlerle işlenerek yeterli seyreltme ve sızdırmazlık sağhyan kaplarda

sabitleştirilmelidir. Bu tür atıkların gömüye kabulü ise yetkili otoritenin ayrıca

yapacağı güvenlik değerlendirmesinden sonra verilecek özel izne tabi olmalıdır.

Sıkıştırılmış gaz tüplerinin ise, derin yeraltı gömülerine konulmasının dahi sakıncalı

olacağını düşünüyoruz. Bu gazların işlenmesi için uygun teknoloji gelişinceye kadar,

gaz radyoaktif atık içeren tüplerin saklanması uygun olacaktır.
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BOLUM 11

ÖNERİLER

Ülkemizde bir nükleer enerji politikası henüz belirginleşmediği için, nükleer atık

politikası da oluşmamıştır. Ancak, nükleer enerji santralimiz olmasa dahi, nükleer

atıklarımız vardır ve artmaktadır. Atıkların işlenmesi ve paketlenmesi konusunda

uluslararası standartlar vardır fakat atıkların gömüsü konusunda her ülke kendi

şartlarına özel gömü kuralları geliştirmektedir. Genel radyasyon korunması

prensiplerini sağlamayı amaçlıyan atık yönetimi politikasının gömüler kısmı ülkeye

özeldir. Bu nedenle ülkemizde, radyoaktif atık yönetiminin bütün adımlan için prensip

ve kuralların açıklandığı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Türkiye'nin eğer nükleer güç santrallan kurma konusundaki çabası gerçekleşme

yoluna girerse, radyoaktif atıklar ve bunlann bertarafi konusu da, teknik anlamda,

gündeme gelecektir. Bir santral yapımının 5-6 sene sürdüğü düşünülürse, DOSRA'lar

için ilk gömü ihtiyacı da yaklaşık 10 sene sonra hissedilecektir. Hacimce çok az olan

yüksek seviyeli atıklar ve/veya kullanılmış yakıtlar için de, 20-25 sene sonra,

gömülebilecekleri derin jeolojik formasyon ihtiyacı hissedilecektir.

Hemen belirtelim ki, ne yüzeysel gömüler için 10 senelik süre, ne de derindeki

formasyonlar için 20 senelik süre, bu konudaki araştırmalar İçin uzun süreler değildir.

Bir politika tespit edilerek çalışmalara derhal başlanmadığı takdirde, Türkiye bu

konuda geç kalmış olacaktır. Sadece personel eğitiminde, bu konuda yeterli bilgi ve

görgü sahibi uzmanlann yetişmesi için yıllarca süren çalışmalar gerekecektir.

Ancak, daha önce defalarca tekrarlanıp ta sonuç alınmayan nükleer güç santrallari

konusundaki çabalar göz önüne alındığında, bu konudaki yeni çabalann da sonuçsuz

kalabileceği ihtimali akla gelmektedir. Bu sebeple, büyük hacimli atık gömüleri için

yapılacak çahşmalann, santral inşası ile birlikte başlaması en uygun yol olarak

görülmektedir. Ülkemizdeki mevcut radyoaktif atıklara baktığımızda ise, tıp orijinli

zırhlı 2 2 6Ra kaynaklan hariç tutulursa, geriye kalan miktar hacimce az ve envanter
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olarak tasa yanömürlü nüklitlerle kontaminedir, en uzun yan ömürlüler B / Cs ve

^Sr'dır.

Saha seçimi bölümünde verildiği gibi, gömü konusundaki ilk çalışmalar masa başı

çalışmalarıdır. Sadece mevcut veya kolayca elde edilebilen datadan hareketle

kavramsal modeller hazırlanabilir. İlk başta bu modeller çok soyut kavramlara

dayanacaktır, fakat gerçek modellerin hazırlanmasına yönelik çalışmalarda, bu safha

çok önemlidir. Bizim çalışmamız, ülkemizde bu safha için yapılan ilk çalışmadır.

Kullanılmış yakıt veya yüksek seviyeli santral atıklan, DOSRA'lara oranla, hacimce

azdır ve uzun yıllar santral bünyesinde saklanabilir (Williamson, 1985). Fakat

DOSRA'lar için gömü alanı ihtiyacı yakın gelecekte hissedilecektir.

Çalışmamızda kullandığımız saha özellikleri ÇNAEM sahasına aittir. Dolayısı ile

sonuçlar da bu sahaya özgüdür. Tablo 7.4'de saha özelliklerinin değerlendirilmesi

sunulmaktadır. ÇNAEM sahası ve toprağına ait pek çok bilginin önceki araştırmalarda

bulunmuş olması çalışmamıza kolaylık sağlamıştır. Amacımız, saha seçimi yöntem ve

adımlarının nasıl değerlendirileceğini göstermektir. Ancak konunun yanlış

anlaşılmalara sebep olmaması için, bu sahanın deprem, toprak özellikleri ve İstanbul'a

yakın olmasından dolayı gömü için uygun olmadığı görüşümüzü tekrar vurguluyoruz.

Kamuoyunun kabulü açısından, atık gömü sahalarının nükleer enerji santrali yakınında

olması daha uygun görülmektedir. İngiltere'deki Sellafield ve Drigg gömü sahaları

bunun en iyi örnekleridir. Bu sebeple, ülkemizde enerji santralleri için saha etütleri

yapılırken, gömüye özgü bazı parametrelerin de ölçülmesi ve sahanın gömü için

uygunluğunun da belirlenmesi isabetli olacaktır.

Aynı konuda Finlandiya örneğini göstermekte fayda görüyoruz. Bu ülkede

benimsenen genel atık yönetim politikasına göre, nükleer santral kaynaklı

DOSRA'lann tamamı, nükleer santrallerin bulunduğu sahalara gömülebilmektedir

(Templeton ve Diğ., 1994). Ülkemiz için de benzer bir politikanın kabulü, bizce

gereklidir.

Tablo 9.2'de görüldüğü gibi, gömüler daha çok mahzen şeklinde tasarlanmaktadır.

Elimizdeki mevcut atıkların ise basit hendek şeklinde bile gömülebileceği, yaptığımız
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çalışmanın sonucudur. Ancak ülkeler bilimsel sonuçların yanında, kamuoyu kabulünü

de dikkate almaktadır.

Ülkemizde eğer nükleer enerji santrali kurulursa, bu santralin DOSRA'lan için mutlaka

mahzen türü bir gömü tasannu yapılmalıdır. Santral kaynaklı olmayan nükleer

atıklanmız da buraya gömülmelidir. Santral kurulmadığı takdirde, mevcut atıklarımız

için basit hendek gömüsünün uygun olacağı kanaatindeyiz.

Çalışamız boyunca ihtiyacını duyduğumuz yasal prosedür eksikliğini Bölüm 7.1 ve

7.2'de incelemiş bulunuyoruz. Fakat, bu konuda hazırlanacak yasaya yardımcı olmak

üzere, diğer ülkelerdeki yasal mevzuattan örnekler vermeyi de uygun gördük. Tezin

10. Bölüm'ünde ihtiyaç duyduğumuz yasanın anahatlan ve içeriği ile ilgili bir çalışma

sunulmaktadır.

Bölüm 10.4'de verilen Kanada örneğinde olduğu gibi, ülkemizde de sadece

DOSRA'ların yönetiminden sorumlu yeni bir yapılanmaya ihtiyaç vardır.
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EK A

A. 1

SIVI FAZ TRANSPORT DENKLEMİNİN TÜRETİLMESİ VE ÇÖZÜMÜ

A. 1. Mikroskobik ve makroskobik uzaylar

İnceleme bölgesinde, Uo hacminde, temsil edici bir kontrol hacmini göz önüne alalım.
Bu hacimde birden fazla akış fazı olduğunu varsayalım ve her bir faz alt indis a ile
temsil edilsin. Her a fazı, Uo içinde Uoa kadar yer kaplamaktadır ve hacimsel oranı

(a)

şeklinde ifade edilir.

Bölge içindeki bir 'x' noktasında, ' t ' anında, 'x' merkezli, herhangi bir tensör alanı
Ga =(x',t\ için G a 'nın uzaysal ortalaması Ga(x,t), Uo bölgesi için, aşağıdaki şekilde

tanımlanır:

f Ga(x',t;x)dUa(x') (A-2)

Ga 'nın miktan (quantity), 'x' merkezli Uo içinde, Ga 'nm x' noktasında, ortalamadan

sapmasıdır:

Ga(x',r,x)=Ga(x',t;x)-Ğa(x,t) (A-3)

'x' uzayı makroskopik uzay, x' ise mikroskopik uzaydır.

(A-1) ve (A-2)'nin birlikte değerlendirilmesi sonucu

l Ga(x',t;x)dUa(x') (A-5)

yazılabilir ve (A-5), Uoa içindeki Ga'nın faz ortalaması olarak isimlendirilir. Bu, a

fazındaki Ga'nın makroskopik değeridir.

Şimdi a fazındaki mikroskopik hız vektörü olarak, G a = Va olsun, böylece Va, a
fazının ortalama hızı olmaktadır,
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Va(x',t;x)dUa(x') (A-6)

ve

Va(x',t,x)dUa(x') HE ̂ - j ^ Ka(x',f,x)rft/a(x') (A-7)

ifadesi a'nın makroskapik hız alanı olmaktadır (Uoa dışında Va=0).

A. 2. Spesifik Deşarj

P(x), akışın olduğu çok fazlı gözenekli ortamda bir nokta olsun. Her V noktası için
temsil edici elementer bir alan, Ao tanımlaması yapalım, öyleki, herhangi bir özelliğin
ortalaması, o özelliğin merkezdeki değerini temsil etsin. 'P'deki alan, Aq = Y,(a)

Aocç >

' l j ' yönündedir.

P(x) noktasındaki 6a Va ifadesinin anlamını yorumlayabilmek için, Uo'ın düzgün
silindirik bir şekle sahip olduğunu, kesit alanı Aoj'nin ise ' l j ' yönünde Lj uzunluğunda
olduğunu varsayalım. Vaj ise, a fazındaki bütün noktalarda lj yönündeki lokal hızların
bileşeni olsun (a fazı dışında V«j = 0). Bu durumda (A-7) denklemi aşağıdaki şekli
alır:

ds (A-8)= -^f v^',f,x)dua(X')=j-\ \J-f
UOJ\.Uoc) ^J (LJ>\ AOJ J\Aoaj)

(A-8)'de köşeli parantez içindeki ifade, spesifik deşarj, qöaJ, ifadesidir ve Aoj'nin birim

alanından geçen toplam deşarjdır.

J L Vaj(x',t;x)dAoaj (A-9)
•Of {Aoaj>

Böylece, 0aVa, temsil edici elementer hacmin kesit alanı üzerinden 4 ^ ' n i n

ortalamasıdır (burada x-(Lj/2)lj'den x+(L/2)lj'ye kadar). Basitleştirme için temsil
edici elementer alanı silindirik kabul ettik, Uo^

Böylece gösterilmiştir ki, (A-7) ile tanımlanan makroskopik hız, 6aVa, a fazının o

noktadaki spesifik deşarj vektörü, qa anlamındadır. İlgi çekici olan, qa'nın sadece
(x,t)'nin fonksiyonu olması ve seçilen yön, 'lj'den bağımsız olmasıdır.

A. 3. Bazı Ortalama Kuralları

(a) a,», Uo içinde a fazı ve diğer fazlar arasındaki toplam yüzey alanını temsil etsin.
Bu durumda a fazının spesifik yüzey alanını şöyle tanımlarız;

cr^=<roa/Uo (A-10)

ve, verilen bir Uoa için 0oaüzerinden G(x',t) 'nin ortalaması
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-,0 = — f Ga(x',t;x)dSa(x') (A-ll)

ayrıca

>') (A-12)

(b) Zaman türevinin ortalaması (Bear, J., 1979),

şeklinde verilir. Burada 'un ', Uo içinde, a fazı ile diğer fazlar arasındaki etkileşme
yüzeyindeki bir noktanın yer değiştirme hızıdır. un= 0 ise, a fazı deforme olmıyan bir
konfigürasyona sahiptir ve (âGa lât)a =âGal ât yazılabilir.

(c) uzaysal türevin ortalaması ise (Bear, J., 1979),

şeklindedir. Burada nı, a«'ya normal bir birim vektörün i. bileşenidir. Özel bir durum

olan G = V™ durumunda W£ I dxt = -̂ -fâq% I âxt + (KJ'M, )a'a 1 ifadesi geçerlidir.

A. 4. Tek Bir Faz İçin Makroskopik ve Mikroskopik denge denklemleri

a fazmdaki bir özelliğin, E'nin, birim kütle içindeki spesifik değeri e a olsun. p a ise
birim hacmin ortalama yoğunluğu olsun.

e^ = dE/dm«, paea= dE/dU« (A-15)

a fazında E'nin mikroskopik diferansiyel dengesi

e«) / dt = - div[pa e« Va + J(e«) ] + p« r(e«) (A-16)

şeklindedir. Burada, J(e<x) = p a e a [V(E) - Va ], E'nin toplam akısı ile a fazı
tarafından iletilen kısmı arasındaki farktır. V a, a fazının hızıdır ve F(ea) ise a'nın birim
kütlesinde E'nin üretim hızıdır.

E'nin makroskopik dengesini bulmak üzere, yukarıdaki ortalama kurallarını (A-16)'ya
uygularsak, gözenekli ortamdaki bir faza ait özelliğin makroskopik denge denklemini
elde ederiz.
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-^(daPaea)= -*v Paea<laOt

(A-16) ve (A-17) denklemleri (mikroskopik ve makroskopik denge denklemleri)
karşılaştırdığında, (A-17)'nin, ortalama işlemlerinden gelen iki ilave terim içerdiği

o o

görülür. Bunlardan, 0a(Paea)v

a iğdesi, a fazı tarafından sağlanan ortalama
konveksiyonun aşınsında E'nin makroskopik dispersif akışıdır. Diğer ifade, '-fs' ise, a
fazı ile bütün diğer fazlar arasındaki yüzeylerde E'nin transferini tanımlar ve ileride
açıklanacaktır.

A. 5. a Fazında çözünmüş bir y bileşeni için kütle denkliği

Bu durumda çözelti a fazını oluşturmaktadır ve şu tanımlan yapabiliriz: ca=dma7/dUa

(y bileşeninin a fazının birim hacimdeki kütlesi), ea

=cjpa ve (A-17) denklemi
aşağıdaki şekli alır:

caqa +eaca Va +eaJ(ca lpa)\-fs +öapaT{ca lPa) (/

o © © o ©

(A-18) denklemi, çok fazlı bir sistemde, çözeltideki bir bileşen için, genelleştirilmiş
hidrodinamik dispersiyon denklemidir.

Burada O a fazının konvektif akısı, © y bileşeninin dispersif akısı, © y bileşeninin
moleküler difüzyonla olan akısı (Va'nın mikroskopik seviyelerdeki değişimlerinden
kaynaklanan akı, extra flux), O a fazı sınırlan boyunca çözünmüş bileşenin katı faza
olan transferi (adsorpsiyon, desorpsiyon, iyon değişimi v.b. proseslerden
kaynaklanıyor) © Çözünmüş bileşenin üretimi veya sönmesidir.

(A-18) denklemini daha genel ifadelerle yazabilmek için aşağıdaki kabul ve
tanımlamalan yapıyoruz:

o o _

(a) Dispersiyonla olan akı Fick yasasına uymaktadır (ca Va = -Ddisp -gradca )

(b) Difüzyonla olan akı Fick yasasına uymaktadır ( 7 = -D• gradea)

(c) O, © ve ©'te verilen akılan toplam olarak (dJ/dk) şeklinde ifade edelim,
(d) Sönme terimi, 9apa{ca Ipa) = OaP^ay şeklinde ifade edilebilir ve burada

radyoaktif sönmeden kaynaklanan ifade için, T(C) = -AC yazılabilir. X,

radyonüklitin bozunma sabitidir.

(e) O için katı fazdaki denge denklemini yazarsak (alt indis 's' katı fazı temsil

etmektedir ve Vs ihmal edilmektedir), 0spsT(cs /ps) = 0s^sfsr, ve fs için aşağıdaki

denge demklemi oluşur:

(A-19) ve (A-18)'in birlikte değerlendirilmesi sonucu
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~ - mjt

sS) + ösPsrsy +OapaTar (A-20)

Burada 0S katı madde fraksiyonudur ve l'e çok yakın değerler almaktadır. 9S=1 kabul
ederek ve Y^r -X.C ve 1̂ /= -XS ifadelerini yerlerine koyduğumuzda,

a ÖJ d
(0C) = X(0C + pS) (pS) + q

dt dx dt

denklemi elde edilir.

Burada:

C = çözelti konsantrasyonu (Kg/m3)
0 = bölgenin hacimsel nem içeriği (boyutsuz)
X = radyoaktif bozunma sabiti (s 1)
S = adsorplanan konsantrasyon (adsorplanan kütle/adsorplayan katının kütlesi)
p = toprağın yığın yoğunluğu (Kg/m3)
q = kaynak/yutma terimi (atık formundan bırakılmayı hesaba katmak için, (Kg/s.m3)

(A-21) denklemi adveksiyon-dispersiyon transport denklemi olarak adlandırılır.
Denklemin türetilmesi (Bear, J., 1979)'dan alınmıştır. Denklemde alt indis a,
gösterilmemiştir, çünkü çalışmamızda kullandığımız şekliyle denklem, tek fazlı akışı (su
fazı) temsil etmektedir. Önceki ifadelerde geçen sıvı faz yoğunluğu l'dir. Ayrıca, (A-
18)'deki, O, ifadesinde geçen q a terimi toprak katmanlarındaki Darcy akışını temsil
etmektedir ve bundan sonra Vd şeklinde ifade edilecektir. Bölge değerlerinin ortalama
olduğunu gösteren üst çizgiler de bundan sonraki ifadelerde gösterilmeyecektir.

(A-21) denkleminde katı yüzeyinde adsorplanan kütlenin çözeltideki kütle ile dengede
olduğu varsayılmıştır. Ayrıca bu denge, konsantrasyondan bağımsız bir dağılım
katsayısı, Kd, ile şöyle ifade edilebilir,

S = KdC (A-22)

S için yukarıda verilen ilişkiyi kullanarak ve depolama tesisi boyunca ortamın yığın
yoğunluğunu sabit varsayarak (A-21) denklemini yeniden düzenlersek,

d dJ
(RGC) = X0RC + q (A-23)

dt dx

burada,

R = 1 + (A-24)
0

147



R, geciktirme faktörü (retardation coefficient) olarak bilinir. Radyonüklitin, su akış
hızından daha yavaş hareket etmesini sağhyan etkenlerin hepsi de geciktirme (veya
alıkoyma) faktörü adı altında toplanır.
Kütle akısının konuma bağlı olarak değişimi, kontrol hacmine giren veya çıkan kütle
debisinin bir ölçüsüdür ve difüzyon/dispersiyon, edveksiyon gibi taşınım prosesleriyle
ilgili terimler içerir. Kütle akısı;

dC
J = - 9 D* + VdC (A-25)

dx

burada,
D* = difüzyon + dispersiyon katsayısıdır,

at | v d I
D* = D m + (A-26)

0

D m = etkin difüzyon katsayısı (m2/s)
at = enine (transverse) dispersivite (m)
Vd = Darcy hızı (m/s)

(A-25) denklemini, (A-23) ifadesinde kullanırsak (A-21) bağıntısı aşağıdaki şekli alır;

(A-27)

(A-27) denklemi, çalışmamızda kullandığımız sıvı faz transport denklemidir.

A. 6. Sıvı Faz Transport Denklemi Çözümü

(A-27) denkleminin çözümü için DUST kodunda iki yöntem bulunmaktadır. Sonlu
farklar yöntemi (Finite Difference, FD) genel bir yöntem olup pek çok bilgisayar
kodunda kullanılmıştır. Diğeri DUST'ın yaratıcısı Terry Sullivan tarafindan geliştirilen
MCMC (Multi-Cell Mixing Cascade) yöntemidir (Sullivan, 1993).

A. 6.1. MCMC Yöntemi

MCMC veya analitik çözüm yöntemi, model bölgesini birbirine eşit büyüklükteki
hücrelere böler. Hücrelerdeki atık formu performansları farklı olabilir fakat her
hücredeki taşınım özellikleri birbirinin aynı olmalıdır. Her bir hücre içinde, atık
formundan bırakılan radyonüklitin homojen olarak kanştığı ve homojen bir çözelti
konsantrasyonu sağlandığı varsayılır. Bu şartlar için yapılan analitik çözümle, belirtilen
hücrelerde zamana bağlı konsantrasyon değerleri bulunabilir.
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Analitik çözüm elde edebilmek için aşağıdaki varsayımlar yapılır.

a) Radyonüklit hareketi edveksiyonla olmaktadır ve difuzyon-dispersiyon
terimleri ihmal edilebilir.

b) Edveksiyon hızı, nem içeriği ve geciktirme katsayısı gömü tesisinin her
yerinde sabittir. Her ne kadar tesisteki her bir farklı malzeme için bu
değerler farklı olacak ise de, tüm tesis için temsil edici ortalama değerler
alınmalıdır.

Bu varsayımların (A-27) denkleminde kullanılması ile i. hücre için aşağıdaki ifade
çıkarılabilir:

L-*ci+ık ( A - 2 8 )ât 9R âY ' 6RX

Yüksekliği H olan ve N adet hücreden oluşan bir gömü tesisi için (A-28)'i şöyle
açabiliriz.

dt ORE

1

0RHA[f
(A-29)

Burada;
Q = Atık formundan toplam bırakılma hızı
Af = Gömü tesisinin yüzey alanıdır.
Bu tanımlama ile tek bir hücrenin hacmi HAf/N olmaktadır.

(A-29) denklemi her bir hücre için uygulanır. İlk hücre için Q-ı sıfir olarak alınır.
Bunun anlamı, gömü tesisinin üstünden sisteme herhangi bir kirletici girmediğidir.
Denklemin çözümüne ait detaylar Sullivan (1993)'de verilmiştir. Aynca bu yöntem,
çalışmamızda kullandığımız kodun hesap yöntemlerinden biridir. Ancak bizim
hazırladığımız gömü ünitesi modelinde farklı özellikte hücreler bulunduğu için analitik
çözüm mümkün değildir. Bu sebeple, (A-27) denkleminin sonlu farklar yöntemiyle
çözümü gereklidir.

A. 6.2. Sonlu Farklar Yöntemi

Eğer MCMC yönteminde yapılan varsayımlar tatminkar değilse, sonlu fark (finite
difference, FD) çözüm yöntemi tavsiye edilir. FD yönteminde, model bölgesi birbirine
eşit olmayan sonlu sayıdaki kontrol hacimlerine bölünür. Kullandığımız kodun
kapasitesi en çok 500 kontrol hacmine izin vermektedir. Bu sayı, çok derin bölgelerin
modelleranesi için az olabilir, fakat farklı büyüklükte seçim yapılması imkanı bu
durumu telafi etmektedir. Örneğin, özelliği aynı olan yerlerde daha büyük kontrol
hacimleri alınarak ve özelliğin değiştiği yerlerde ise küçük kontrol hacimleri alınarak
problem hassasiyeti korunmuş olur.

FD yönteminde bir diğer sınırlayıcı rakam zaman dilimleri sayısıdır. DUST kodu en
çok 1000 adet zaman dilimine izin vermektedir. Eğer binlerce senelik bir modelleme
yapılacaksa, veya model süresi kısa olsa bile daha küçük zaman dilimleri ile daha
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hassas sonuçlar islendiğinde, 1000 sayısı yetersiz kalabilir. Fakat, kontrol hacmi
sayısında olduğu gibi, burada da zaman dilimlerinin farklı olarak alınabilmesi imkanı bu
yetersizliği büyük ölçüde telafi eder (Sullivan, 1994).

Bu çalışmada kullanılan bilgisayar kodu, DUST, sonlu farklar yöntemini aşağıdaki gibi
formüle etmiştir.

FD yöntemi, kütle denkliği yaparken bir kontrol hacmi kullanır. Sistemi tanımlamak
için, konsantrasyonlarm hesaplanacağı yerlerin sayısını (nodal number of positions,
NNP) ve kontrol hacimlerini, X(I), tespit eden yerleri kullanıcı belirler, (I indisi 1 'den
NNP'ye kadar değişen tamsayılardır). Şekil A. 1 'deki sürekli çizgilerin yeri problemin
giriş datası ile belirlenir. Kesikli çizgiler ise kontrol hacimlerini göstermektedir.
Konsantrasyonlarm hesaplandığı konumların nasıl bulunduğu aşağıda verilmiştir.

Üst
Sınır

X(2)

X(3)

Kontrol Hacmi 1

Kontrol Hacmi 2

X(NNP-2)

X(NNP-1)

X(NNP)

Kontrol Hacmi NNP-1

Kontrol Hacmi NNP

Alt
Sınır

Şekil A. 1 Bir modelleme bölgesinin kontrol hacimlerine bölünmesi

ilk konsantrasyon değeri, X=X(1) ile X= {X(l) + 1/2 (X(2)-X(l))} çizgileri
tarafindan sınırlanan bölgedeki ortalama konsantrasyondur. İkinci konsantrasyon
değeri, X= {X(l) + 1/2 (X(2)-X(l))} ile X={X(2) + 1/2 (X(3)-X(2))} çizgileri
tarafindan sınırlanan bölgedeki ortalama konsantrasyondur ve bu bölge sonuna kadar
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böyle devam eder. Buradan, ortalama değerin kontrol hacminin orta noktasındaki
değer olduğu görülmektedir (Şekil A.l'de kalın çizgiler). Bu varsayımla, uniform
aralıklar için, ilk konsantrasyon değeri {X(l) + (X(2)-X(l))/4} 'deki konsantrasyon ve
ikinci konsantrasyon X(2)'deki ve üçüncü X(3)'deki değerlerdir. Sıralama son kontrol
hacmine kadar devam eder. Son hesap noktasındaki konsantrasyon ise yaklaşık olarak,
X - X(NNP) - V* (X(NNP) - X(NNP-1)) noktasındaki değerdir.

Görülmektedir ki ilk ve son konsantrasyon değerleri sınır koşullan değildir. Sınır
koşullan, ilk ve son konsantrasyon değerleri hesaplandığı zaman, kütle dengesi
denklemine doğrudan katılır. Bu durum biraz sonra açıklanacaktır.

Şekil 8.1'de açıkça görülmese de, kontrol hacimlerinin büyüklüğü yerel olarak
değişebilir. Böyle uniform olmayan düzenleme için, kontrol hacminin orta noktası,
input lokasyonlan ile çakışmıyacaktır. Örnek olarak, eğer X(1)=O, X(2)=l ve X(3)=10
ise birinci kontrol hacmi O'dan VH ye kadar olan kısmı kapsıyacak, ikinci kontrol hacmi
^ 'den 5.5'e kadar olan kısmı kapsıyacak ve orta noktası 3 olacaktır. Bu durum,
sonuçların değerlendirilmesi sırasında önemli olabilir.

Atık formu, atık kabı ve harici kaynak yerlerini belirtirken, söz konusu yerler kontrol
hacimlerine karşılık gelir. Mesela bir atık formu 5. lokasyona yerleştirilmişse, bunun
anlamı bu atık formu 5. kontrol hacmiyle belirtilen bölge içindedir.

Sonlu fark yöntemi (A-27) denklemiyle başlar. İkinci dereceden olan kısım (difüzyon-
dispersiyon terimi) merkezi farklar kullanılarak bulunur. Birinci dereceden yer bildiren
terimler için ileri doğru farklandırma ile yaklaşık değer bulunur. Zaman türevi terimi
ise birinci derece geriye doğru farklandırma kullanılarak bulunur. Böylece aşağıdaki
denklem oluşturulur (Sullivan, 1993);

(&RCJ+1 (MCJ
At At AXn

AXnAXn,a

•+-
vb+l

n,a
+ A(6R)7+1

M — 1
(A-30)

AX
nA

burada, AX«,a = 0.5 (AXn+ AX^i), ve üst indis 'i ' hesaplamanın zaman adımını, 'n'
ise yer konumunu belirtmektedir. Zaman türevi terimi hariç, bütün hesaplamalar yeni
zaman seviyesi ' i+1' için yapılır. Bu, 'implicit' çözüm yöntemi diye bilinir ve sayısal
çözümün kararlı olmasını sağlar, örneğin denklem çözümü sırasında oluşan sayısal
hatalan en aza indirir.

(A-30) denklemi, uygulama yapılan bölgenin iç kısmındaki (n * 1 veya N) her bir
kontrol hacmi için uygulanır. Denklem, kontrol hacmi 'n' deki konsantrasyonun, en
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yakın iki komşusunun fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir. Her noktadaki
konsantrasyon değerleri için yazılan denklemler takımı öyle ayarlanabilirki, yeni zaman
seviyesi için bilinmeyen bütün değişkenler eşitliğin sol tarafında ve eski zaman
seviyelerine ait bilinen değişkenler (bırakılma hızı ve konsantrasyonlar) sağ tarafta
toplanabilir. Bu ayarlama yapılarak ve matrix gösterim şekli ile,

A C ( i + 1 ) = S (A-31)

burada 'A', terimlerin her bir kontrol hacminde her yeni zaman seviyesi için
konsantrasyonla çarpıldığı 'tridiagonal' bir matrixtir. ' C , her bir kontrol hacminde ve
yeni zaman seviyesinde konsantrasyonu temsil eden bir vektördür. 'S ' , kaynak
terimidir ki zaman seviyesi ile atık formundan bırakılma hızının 'i' zamanındaki
konsantrasyon ile toplamından oluşur. (A-31) ile temsil edilen denklemler sistemi,
standart sayısal teknikler kullanılarak çözülebilir.

Sınır Şartlan

İlk ve son kontrol hacimlerine özel önem verilir. Bu kontrol hacimleri, probleme
girilecek sınır şartlanın yansıtacak şekilde ayarlanır. Tipik sınır şartlan, akı veya
konsantrasyonun zamanın bir fonksiyonu olarak belirtilmesidir. Gömü tesisinin
üstünde uygulanan sınır şartı, tesise giren kütle akısını sıfir kabul etmek olabilir.
Tesisin dibinde ise konsantrasyon veya akı belirtilebilir. Tesis dibindeki
konsantrasyonu sıfir almak ise tesisten çıkabilecek en yüksek kütle akısı değerini
verebilir. Benzer şekilde, çıkan kütle akısını sıfir almak da en yüksek çözelti
konsantrasyonu değerini verir. Aynca, kullanıcı sınırlardaki edvektif ve difusif-
dipersif akılan da belirtebilir. Sınır şartlarının zamana bağımlılığı söz konusu ise, giriş
datası bir tablo halinde de verilebilir.

Kalınlığı AX olan herhangi bir kontrol hacmi için kütle dengesi ifadesi,

â(0RC)
ât

out J in
Ax

-AORC + q (A-32)

burada Jo ut, alt sınırdaki (X'in en büyük değeri) kütle akışıdır ve Jm , de üst sınırdaki
kütle akışıdır.

İç kısımdaki kontrol hacimleri için kütle akılan (A-25) denklemi kullanılarak bulunur.
Sınırdaki kontrol hacimlerinde ise, seçilen sınır şartına dayanarak, sınırdaki kütle akısı
direk olarak denkleme dahil edilir.

İlk Kontrol Hacmi İçin Sınır Şartlan

Üst sınırdaki ilk kontrol hacmi için FD kütle dengesi aşağıdaki şekli alır,

*» ^ r ^ = feri ^ ı C > + «• <A-33>
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burada, AX = X(2) - X(l), alt indis T ilk kontrol hacmini temsil etmektedir ve üst
indis ' i ' hesaplamanın zaman seviyesini temsil etmektedir.

Sınır akısı Jb ise,

Jb=-0Dl VdCb
(A-34)

(A-34) denkleminin konsantrasyonun belirtildiği durum için düzenlenmesi şöyledir.

Sınır şartı:

Cb = g(t) (A-35)

burada, g(t) bir input tablosu olarak verilir. Bu durumda (A-34)'ün özel hali,

(A-36)

Konsantrasyon yerine; toplam Akının, edvektif akının, ve dispersif akının belirtildiği
sınır şartlan için (A-35)'in özel halleri Sullivan (1993)'de verilmiştir. İlk kontrol
hacmi için bizim çalışmamızda konsantrasyon sınır şartı kullanılmıştır. Bu nedenle
uygun FD terimini üretebilmek için, (A-36) denklemi direk olarak (A-33) denkleminde
kullanılabilir.

Son Kontrol Hacmi İçin Sınır Şartlan

Dipteki sınır şartı veya son kontrol hacmi için FD kütle denkliği şu hali alır,

R•N
-N

At AXN 12
\-ARNCN +qN (A-37)

burada AXN = X(NNP) - X(NNP-1), (Şekil A.1) ve alt indis 'N' son kontrol hacmini
ve ' i ' zaman seviyesini göstermektedir.

Sınır akısı Jb ise

Jb=~6DN

Ck — C A
VdCN (A-38)

burada edvektif akı, sınır şartından bağımsızdır. Bu, bir önceki kontrol hacminde kütle
denklemini üretmek için kullanılan ileri doğru sonlu fark yöntemiyle uygunluktadır.

(A-38) denkleminin konsantrasyonun belirtildiği durum için düzenlenmesi şöyledir.
Sınır şartı:

= g(t) (A-39)
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burada, g(t) bir input tablosu olarak verilir. Bu durumda,

Jb = -OD 'N

14 vdcN
(A-40)

Konsantrasyon yerine; toplam Akının, edvektif akının, ve dispersif akının belirtildiği

sınır şartlan için (A-38)'in özel halleri Sullivan (1993)'de verilmiştir.
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EK A

A. 2

SİLİNDİRİK ATIK FORMUNDAN DİFÜZYON KONTROLÜNDEKİ

BIRAKMA

Model, radyoaktif bozunum ifadesi eklenmiş difiizyon denkleminin analitik çözümü ile
başlar.

dC
= V - (DVC) - XC (A-41)

a
Başlangıç şartı olarak atık formu içinde homojen bir konsantrasyon değeri olduğu
kabul edilir.

C(x,y,z,0) = C0 (A-42)

Sınır şartı ise, merkeze göre simetri ve dış yüzeyde sıfir konsantrasyon değeridir.

C (xb,y,z,t) = 0

C(x,yb,z,t) = O (A-43)

Burada,
C = atık formundaki konsantrasyon (kg/m3)
D = atık formunda difiizyon katsayısı (m2/s)
X = bozunma sabiti (s"1)
Co = başlangıç konsantrasyonu (kg/m3)
alt indis 'b ' sınır noktalarını temsil etmektedir.

(A-41) denkleminin verilen başlangıç ve sınır şartlan ile çözümü, atık formu içinde her
hangi bir noktadaki konsantrasyon değerini verir. Akının tüm atık yüzeyi için integre
edilmesiyle birim zamanda bırakılan kütle hızı elde edilir.

Q(t) = jdA • Js (A-44)

Q(t)=Birim zamanda bırakılan kütle (Kg/s)7

J s =Yüzeydeki kütle akısı (- DVC), (Kg/s.m2).
A = Atık formu yüzey alanı (m2)
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Tek boyutlu difuzyon kontrolündeki bırakma için,

ac(x)
Js = - D (A-45)

X=XS

xs atık formu yüzeyini ifade eder.

Difuzyon modelleri atık formu dışındaki olaylardan bağımsız olarak zamana bağlı
bırakma hızlan bulur. Çözeltinin geri besleme etkilerini dikkate alan diğer modeller de
mevcuttur. Fakat pratikte atık formu içindeki konsantrasyon, temastaki çözeltideki
konsantrasyondan çok büyük olduğu için bu etki ihmal edilebilir. Geri besleme etkileri
çözünürlük sınırına yaklaşıldığı zaman önemli olur. Bu durumda çözünürlükle sınırlı
bırakma modeli daha uygundur.

Difuzyon modeli daha çok, çimento benzeri bir bağlayıcı içinde katılaştırümış atıklar
için kullanılır. Difuzyon katsayısı, her radyonüklit ve katılaştırma elemanı için ayrı ayrı
deneysel olarak bulunmalıdır. Eğer gerekli deneysel data mevcut değilse, kullanılan
katılaştırma malzemeleri İçin olabilecek en yüksek (başka deneylerde rastlanan veya
rastlanması muhtemel en yüksek) değer olarak D=10~10 m2/s (10"6 cm2/s) alınabilir
(Sullivan, 1993).

Yüksekliği 2L ve yarıçapı R olan silindirik bir atık formundan kütle bırakım hızı için
aşağıdaki sınır şartlan ile ve 8k katı açı olmak üzere,

C(R,9 k ,z , t )=0
C ( r , e k , L , t ) = 0
C(r,0k,-L,t)=O

(A-46)

Yazılabilir.
Burada, V= radyonüklitin gittiği yol (m) olmak üzere,

32
QXt) = Q A * ) = D Co V ext Sp(t)Sq(t) (A-47)

nV

ve

8
Qz(t) = Qz(X;t) = D Co V e " Sc(t)Sd(t) (A-48)

burada,

e

L2

2
-(pm/r) Dt

Sc(t) = E — (A-49)
m=l sn x2
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2
-[(2n - l)n / 2L] Dt

Sp(t) = 2 (A-50)
n=1 (2n - I) 2

Sq(t) = Z
m=l

2
-[(2n-l)n/2L] Dt

= Z e " K 2 - 1 ) l l / 2 L 1 D l (A-52)
ln=l

Pm , sıfinncı dereceden silindirik Bessel fonksiyonunu sıfir yapan değerlerdir ki
tablolardan bulunabilir.
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EKB

PROGRAM DOSYALARI VE GİRİŞ (INPUT) DOSYASINA DATA GİRİŞİ

B. 1. Program Dosyaları

DUSTIN.EXE: Bu alt program DUST kodunun çalışması için gerekli olan datalann
girişini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tanımlanan problem için kullanılacak tüm
datayı içeren bir giriş datası seti, 'input deck' hazırlanır ve bu sete kullanıcı tarafindan
bir isim verilir. Bu set daha sonra çağırılarak giriş datasında istenen değişiklik
yapılabilir.

DUST.EXE: Bu program, kullanılacak 'input deck' dosyasını çağırarak dosyadaki
bilgileri giriş datası olarak alır. Hesaplama rutinlerinin hepsi bu programda
bulunmaktadır. DUST.EXE çalışmasını bitirdiğinde elde ettiği sonuçlan tasnif ederek
farklı data dosyalarına yazar.

GRAFXT.EXE: Bu program kullanıcıya geniş bir seçenekler listesi sunar. Grafiğin
hangi data için çizileceği, standar çizimden başka, koordinat parametrelerinin, grafik
büyüklüğünün ve renklerin kullanıcı tarafindan seçildiği uygulamalar (customizing)
yapılabilir. Bu çalışmada sunulan grafikler başka grafik programlan ile hazırlanmıştır.
Fakat hangi grafiklerin hazırlanacağına karar vermek için, kodun kendi grafik programı
yoğun olarak kullanılmıştır.

Bu üç ana programın haricinde, kodun çalışmasıyla üretilen sonuçlann yazıldığı dört
ayn data dosyası vardır. Dosyalar, DUST.EXE'nin çalışması sırasında otomatik olarak
açılır ve dosya ismi uzantılan 'DAT' olarak isimlendirilir. Bu dosyalardan biri ana
sonuç dosyasıdır ve buraya bütün sonuçlar kaydedilir. Diğer üç dosya içindeki
sonuçlann sıklığı kullanıcı tarafindan belirlenir. Örneğin kullanıcı birer yıllık ara ile bin
senelik hesaplama yapmış, fakat sonuçlann çıktı dosyasında beşer yıllık ara ile
yazılmasını istemiş olabilir.

DUST.EXE içinde bulunan iki ayn çözüm yöntemi; MCMC ve FD'den hangisinin
seçileceği, giriş datası hazırlanırken belirtilir. Bu yöntemlerle ilgili bilgi EK A'da
verilmiştir. Bazı data her iki yöntem için de gereklidir. Yöntemlerin kendine özgü
datası için, diğer yöntemle ilgili data girişi program tarafindan engellenir.

B. 2. Data Girişi

Data girişi için yazılmış olan DUSTIN.EXE programı çalıştınldığında ekrana ilk gelen
menu Tablo B. 1 'de görülmektedir.
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Tablo B.l Giriş Seçenekleri

Input selections
1) Input data for new input deck
2) Read stored data from BLOKxxx file
3) Modify/Inspect existing input deck
Enter choice:

1. Seçenek: Kullanıcı yeni bir giriş data seti hazırlıyacaktır, 2. Seçenek: Önceden eksik
kalmış bir data seti çağrılarak ilave veya değişiklik yapılacaktır, 3.Seçenek: Önceden
uygulanmış bir data seti çağrılarak değişiklik yapılacaktır. Yeni bir set hazırlamak
amacıyla 1. Seçeneği kullandığımızda ekrana gelen menü Tablo B. 2'de görülmektedir.

Tablo B. 2 Ana Menü

MAIN MENU
1) General problem definition
2) Time parameters
3) Material assignments / properties
4) OUTPUT specifications
5) Facility dimensions and coordinates
6) Initial and boundary conditions
7) Water flow and moisture content
8) Container parameters
9) Wasteform parameters
10) Source/Sink parameters
11) Create input deck for the DUST code
12) Store partial input in BLOKxxx file
13) Exit program without saving data
Enter choice:

Tablo B.2'deki seçeneklerin kısa açıklaması ve girilen değerler aşağıda sunulmaktadır.

1) General problem definition

Bu kısımda, problemin ismi, ilgili radyonüklitin yan ömrü, doygunluk konsantrasyonu,
atom ağırlığı, problem çıktı birimi, model bölgesinin kaç adet hücre halinde
inceleneceği, problemin analitik yolla mı (mixing cell) yoksa sayısal yolla mı
çözüleceği, bilgileri girilir.

Eğer çözünürlükle sınırlı bırakılma modellenecekse, deneysel olarak bulunmuş değerin
buraya girilmesi gerekir. Eğer çözünürlükle sınırlı bırakılma modele katılmıyacaksa,
DUSTIN programı, buraya otomatik olarak 10 g/cm3 gibi çok büyük bir çözünürlük
değeri atar. Bunun sebebi, hesap rutinlerindeki kontrol noktalarını hatasızca
aşabilmektir.

Bizim çalışmamızdakı radyonüklitlerin atık içindeki miktarlan düşük seviyeli radyoaktif
atıklar sınıfına girmektedir ve sudaki çözünürlüklerinin konsantrasyon açısından

159



sımrlananııyacağı bellidir. Bu nedenle, çahşmamızda atık formundan bırakılma için
çözünürlük sınırlaması getirilmemiştir ve programın atadığı değer korunmuştur.

2) Time parameters

Burada modelleme süresi ile bu sürenin ne şekilde adımlara bölüneceği ve hangi süre
adımlarının sonunda sonuçlar istendiği belirtilir. Çalışmamızda zaman adımlan l'er
yıllık ve 1000 adet olarak alınmıştır.

3) Material assignments / properties

Bu kısımda, model bölgesinde kaç farklı toprak yapısı olduğu ve bunların özellikleri
sorulmaktadır. Analitik çözümde sadece tek tip malzemeye izin verilirken, sayısal
çözümde 10 farklı malzeme tanımlaması yapılabilir.

Model bölgesindeki toprak yapısına ait istenen özellikler, problemin oldukça hassas bir
kısmını oluşturmaktadır. Dikey akış için difüzyon ve dispersiyon modellenmiyecektir.
Bu nedenle bu değerlere ait katsayılar sıfirdır.

137Cs"un dağılım katsayısı için literatürde çok farklı değerler bulunmaktadır.
Çahşmamızda kullandığımız Ka değerleri Topçuoğlu ve Diğ. (1989)'da yapılan
araştırmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada, ÇNAEM arazisine çay gömüsü
yapılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçlarından dağılım katsayısını
hesaplamak mümkündür. Çalışmada, sezyum içeren sıvıya saha toprağı atılarak
karıştırılmış sonra santrifüjle fazlar ayrılıp, radyoaktivite konsantrasyonu ölçülmüştür.
Toprakta 3450+219 Bq/Kg ve sıvıda 16±4 Bg/Kg'hk değerler ölçülmüştür ki bunun
anlamı, Kd=215.6 ml/g'dır. Hata paylan hesaplandığında, bu değer en büyük 305.6 ve
en küçük 161.6 olabilir. Biz her üç Ka değerini de çahşmamızda kullandık.

1 3 7Cs'un çeşitli ortamlardaki Ka değerleri için yaptığımız literatür taramasına göre,
muhtelif çalışmalarda bulunan veya modellerde kullanılan Ka değerlerinin; toprağın
cinsine ve pH'sına göre büyük değişiklik gösterdiği görülmüştür.

Yu ve Diğ. (1993)'te, literatürdeki Ka değerleri geniş şekilde tartışılmış ve çeşitli
kaynaklardan toplanarak ortalaması alman değerler; toprak ve kil için 500, kumda ise
80 olarak belirtilmiş ve bu değerler hazırladıkları bilgisayar kodunun temel (default)
değerleri olarak kabul edilmiştir. Guetat (1994)'de, Fransız CSA (Centre De
Stockage De L'aube) için yapılan güvenlik değerlendirmesinde 137Cs için 135 - 266
arasındaki Ka değerleri esas alınmıştır. Campbell (1994)'de ise Ka-pH bağımlılığı
incelenmiş ve Amerika'da tipik bir yeraltı suyu ve farklı saha topraklan için 6 - 1800
arasında değerler rapor edilmiştir.

Öte yandan, hidrolik iletkenliği fazla olan toprak türleri için düşük Ka değerleri
verilirken, pH'sı düşük ortamlarda da (asidik) düşük Ka değerleri rapor edilmiştir.

Çahşmamızda seçtiğimiz saha için toprak yoğunluğu, ortalama bir değer olarak 1.4
g/cm3 olarak alınmıştır.
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4) OUTPUT specifications

Çıktı dosyalarına yazılacak bilgiler bu kısımda seçilir. Hangi nodlardaki
konsantrasyon, akı ve deşarj (toplam akı) değerlerinin yazılması isteniyorsa burada
belirtilir. En çok 20 ayrı noktadaki değerler istenebilir. Çalışmamızdaki tüm
problemlerde 325 ve 500. nodlardaki deşarjlar incelenmiştir. Aslında sadece 500. Nod,
yani model bölgesi tabanındaki deşarj bizim için önemlidir. Fakat 325. Nod, gömü
ünitesinin altındaki ilk noddur ve buradan geçen deşarj kıyas yapabilmemiz açısından
önemlidir.

5) Facility dimensions and coordinates

Her bir nodun düşey koordinat ekseninde kaçıncı cm.'den başladığı tablo halinde girilir.
1. Nod, 0. cm.'den başlamaktadır. Çalışmamızdaki son nod olan 500. Nod ise 2617.2
cm.'den başlamaktadır. Tesis yüksekliği ve yüzey alanı bu kısımda tanımlanır. Tesis
hacmini kod kendisi hesaplıyarak tabloya koyar.

6) Initial and boundary conditions

Her bir noddaki başlangıç konsantrasyon değerleri sorulmaktadır. Eğer atık
formundan başka, gömü toprağında radyoaktif kirlilik varsa bu kısımda belirtilmelidir.
Bu çalışmada, tüm başlangıç konsantrasyon değerleri sıfir olarak girilmiştir.

Sınır değerleri dört ayrı şekilde girilebilir. 1. Konsantrasyon, 2. Toplam akı, 3.
Edvektif akı ve 4. Dispersif akı cinsinden. Çalışmamızda konsantrasyon sınır şartlan
kullanılmıştır.

7) Water flow and moisture content

Bölüm 7.3.7'de verilen sahaya özgü sondaj bilgileri ışığında, çalışmamızda nem oranı
0.323 olarak alınmıştır. Bu değer 500 nodun hepsi için de geçerlidir. Aynı zamanda,
Van Genuchten (1980)'de de 0.323 değeri kullanılmıştır. Çalışmamızda
kullandığımız Dacy hızı değerleri Bölüm 8.3 ve 8.4'de incelenmiştir.

8) Container parameters

Radyoaktif atık içeren nodlardaki atık kaplarının özellikleri ayrı ayrı girilebilir.
Çalışmamızda, atık içeren 264 nodun tek tip atık kabına sahip olduğu (en çok 300
farklı atık kabı olabilir) belirtilerek bunların hepsinin de toprak altında 10 sene
dayanacağı ve daha sonra etkisiz kalacakları kabul edilmiştir.

9) Wasteform parameters

Atık formundan bırakılmanın ne şekilde modelleneceği ve mevcut envanterin hangi
oranda hangi yolla bırakılacağı burada tanımlanır. Atık formunun geometrik şekli de
burada belirtilir. Çalışmamızda, bırakılma difüzyonla modellenmiştir.
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10) Source/Sink parameters

Bu kısımda, model bölgesinde hangi nodlarda aynca bir kaynak veya kaybolma olduğu
sorulmaktadır. Bu tip nodlann sayısı, modellenen toplam nod sayısını geçemez ve
aynca 500'den fazla olamaz. Belirli nodlara dışandan, belirli süreler boyunca
konsantrasyonu bilinen radyoaktif maddeler enjekte ediliyorsa, veya özel bir yöntemle
radyoaktif çözelti sistem dışına çekiliyorsa, bu bilgiler zamanın bir fonksiyonu olarak
girilir. Çalışmamızda böyle bir parametre kullanılmamıştır.

11) Create input deck for the DUST code

Bu kısımda, hazırlanacak giriş seti dosyasının ismi ve uzantısı girilir. Bu dosyanın bir
gözlem dosyası olarak istenip istenmediği burada belirtilir. Uzantısı INP olan girdi
setine ait dosyalar, DUST kodu için özel hazırlandığından ilk bakışta anlaşılması
zordur. Bu nedenle, istenildiğinde uzantısı .VIW olan gözlem dosyası hazırlanarak
giriş datası bu dosyada incelenebilir.

12) Store partial input in BLOKxxx file

Eğer data girişi yanm kalmışsa ve girilen kısmın kaybolması istenmiyorsa, üç haneli bir
rakam girilerek BLOKxxx isimli kısmi dosya hazırlanarak girilen değerler buraya
kaydedilir.

13) Exit program without saving data

Herhangi bir data kaydı yapılmadan programdan çıkmak için kullanılır.
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