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Nükleer enerjinin kamuoyu tarafından yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük 
engellerden biri kullanılmış yakıtların yüksek düzeyli radyoaktif atık olarak 
algılanmalarıdır. Oysa kullanılmış yakıtlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok 
ülkede yeniden işlenip, uranyum ve plutonyum kimyasal olarak ayrılarak atık hacmi büyük 
oranda azaltabilmektedir. Kullanılmış yakıtın yeniden işlenmeden nihai atık gömü 
tesisine gönderilmesi halinde, uzun vadede en büyük radyotoksik etkiye sahip olacak 
element olan plutonyum, yeniden işleme ile atık olmaktan çıkarılmakta ve karışık oksit 
yakıt olarak nükleer reaktörlerde tekrar kullanılabilmektedir. Öte yandan, yeniden işleme 
atığı fısyon ürünleri ile minör aktinitleri içerir. Fisyon ürünlerinin büyük çoğunluğu 
yaklaşık birkaç yüzyıl içinde bozunduğundan bunlar atık olarak uzun vadeli bir sorun 
oluşturmazlar. Ancak neptünyum, amerisiyum ve kuriyumdan oluşan minör aktinitler, 
nispeten uzun yanömürleri nedeni ile, orta vadede nükleer atığın radyotoksik etkisinin 
başlıca nedeni olurlar. Minör aktinitler, kullanılmış yakıttan kimyasal yöntemlerle 
ayrılarak nükleer sistemlerde fısyona uğratılabilseler, onlar da fisyon ürününe dönüşerek 
radyotoksik etkilerini birkaç yüzyıl içinde yitirebileceklerdir. Böylece nükleer atık 
sorununun çözümünde büyük bir adım atılmış olunacaktır. Minör aktinitlerin nükleer 
reaktörlerde ve hızlandırıcı güdümlü alt-yetkin sistemlerde, transmutasyona uğratılarak 
fisyon ürünlerine dönüştürülmeleri mümkündür. Ancak minör aktinit transmutasyonunun 
önünde bir dizi teknolojik engel vardır. Bu engelleri aşabilmek için, pek çok ülkede, minör 
aktinitlerin dönüşümü konusunda araştırma etkinlikleri devam etmektedir. 
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NUCLEAR WASTE PROBLEM AND TRANSMUTATION OF 
TRANSURANIUM ELEMENTS 

One of the major obstacles that prevents the widespread acceptance of nuclear energy by 
the public is the perception of the spent fuel as nuclear waste. However, the spent fuel is 
reprocessed in many countries and uranium and plutonium are chemically separated from 
the waste. After reprocessing, the volume of the waste is greatly reduced. In this way, 
plutonium which is the major cause of the radiotoxicity of the nuclear waste in the long run 
is thus removed and can be used as mixed oxide fuel in nuclear reactors. After reprocessing 
the remaining waste consists of fission products and minor actinides. Since the majority of 
fission products decays in a few centuries, they do not constitute a waste problem in the 
long run. Minor actinides, namely neptinium, americium and curium, contribute strongly to 
the radiotoxicity of the nuclear waste especially in the first millenium. If minor actinides 
are separated from the spent fuel and fissioned in nuclear systems, they would be 
transmuted into fission products. In that case, a major step would have been taken towards 
the solution of the nuclear waste problem. Minor actinides can be transmuted to fission 
products in nuclear reactors and accelerator-driven subcritical systems. At the present time 
there are unresolved technical problems concerning minor actinide transmutation. Research 
is being currently carried out in many countries to resolve the technical problems regarding 
transmutation. 

Keywords: Nuclear Waste, Minor Actinides, Transuranium Elements, Transmutation, 
Accelerator-Driven Subcritical Systems 
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1. GİRİŞ 

Nükleer enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, kullanılmış 
yakıttaki uzun yanömürlü radyotoksik elementlerdir. Ancak bu radyotoksik maddeler derin 
jeolojik gömü alanlarında depolanarak bunların biyosfere olası zararlar önlenebilir. Bugün 
için bu tür kalıcı göriıü alanları henüz tamamlanmamış olduğundan, iki ayrı strateji 
uygulanmaktadır. Tek geçişli nükleer yakıt çevrimi uygulanan ülkelerde (ABD, Kanada, 
İsveç, Finlandiya vb.), reaktörden alınan kullanılmış oksit yakıt demetleri reaktör 
alanındaki bekletme havuzlarına nakledilirler. Yaklaşık 10 m derinliğindeki bu havuzlarda, 
10 ile 20 yıl arasında su altında bekletilen kullanılmış yakıtlar daha sonra çoğunlukla 
reaktör alanında bulunan varillere alınırlar. Genellikle çelikten yapılmış ve kaynakla 
kapatılmış bu variller beton ya da benzeri malzemeden yapılmış zırhlarla kaplanarak kuru 
depolama sırasında reaktör çalışanlarının doz almaları önlenir. İkinci strateji ise, 
kullanılmış yakıt yeniden işlenilerek, yakıttaki uranyum ve plutonyumun ayrılması ve 
plutonyumun karışık oksit (Mixed OXide: MOX) yakıt olarak yine reaktörlerde 
kullanılmasıdır. Fransa, Belçika, Japonya, İsviçre gibi bazı ülkelerde yeğlenen bu stratejide 
kullanılmış yakıtın yaklaşık % 95'ini oluşturan uranyum da ayrıldığından yüksek düzeyli 
atığın hacmi önemli ölçüde azalmış olur. Bu süreç sonunda, fisyon ürünleri ve minör 
aktinitlerden oluşan nükleer atık camlaştınlarak (vitrification) yine varillerin içine 
yerleştirilip silolarda saklanır. Tek geçişli yakıt çevrimi ilkesine dayanan birinci stratejide 
1000 MWe gücünde bir reaktör yılda 20 m3 hacminde atık üretirken, yeniden işleme 
yolunun seçilmesine dayanan ikinci stratejide atık hacmi 3 m3 'e kadar düşmektedir. 
Kısacası, plutonyum ve uranyumun kullanılmış yakıttan ayrılması atık hacminde önemli 
bir azalma sağlar. Ancak gerek birinci stratejideki kullanılmış yakıtın gerekse ikinci 
stratejideki camlaştırılmış yeniden işleme atığının kuru depolanması geçici bir süreçtir. 
Önünde sonunda atıkların nihai depolama için nihai atık gömü alanlarına nakledilmeleri 
gerekir. Nihai gömü alanlarında atık depolanmasına ilişkin yapılan onlarca kuramsal ya da 
deneysel araştırma bu tür depolamada atıkların dışarı sızarak biyosfere zarar vermesi 
olasılığının son derecede düşük olduğunu göstermektedir. Ancak bazı ülkelerde nihai 
gömü alanlarının belirlenmesi yöre halkının ve/veya bazı grupların karşı çıkmaları 
nedeniyle bugün atık kabul etmeye başlamış nihai gömü alanı yoktur. Bu tür nihai atık 
gömü tesislerinin öncüsü olması beklenen ABD'nin Nevada eyaletindeki Yucca dağı gömü 
tesisi projesinden de Obama yönetiminin kararıyla bugün için vazgeçilmiştir. ABD'de bir 
tek merkezi atık depolama tesisi (Yucca dağı) yerine birçok yerel fakat daha küçük 
depolama tesislerinin kurulması fikri son dönemde ortaya atılmıştır. Nihai atık depolama 
tesisi yapımına ilişkin en ileri çalışmalar İsveç'in Oskarshamn ve Finlandiya'nın Olkiluoto 
yörelerinde devam etmektedir. 

Yüksek düzeyli atıkların, radyoaktifliklerinin azaltılmasına ve bu şekilde nihai depolamaya 
gidildiği zaman radyotoksik etkilerinin mümkün mertebe en alt seviyeye indirilmesine 
ilişkin bir yol vardır. Bu yol dönüşüm ya da transmutasyondur. Dönüşüm plutonyumun 
(Pu) ve minör aktinitlerin (MA) reaktörlere geri yollanılarak fisyon yapmalarının 
sağlanmasına verilen addır. İlk kez 1972 yılında, H. C. Claiborne tarafından yapılan 
öneriye göre [1], Pu ve tüm MA'ların dönüşümü sağlanırsa, atıkta sadece fisyon ürünleri 
(FP) kalacak ve atığın radyotoksik etkisi yaklaşık 400 yıllık bir süre sonunda doğal 
uranyumun seviyesine inecektir. Bu süre yeniden işlemenin yapılması halinde yaklaşık 
10,000 yıl, yeniden işleme yapılmayıp kullanılmış yakıtın tek geçişli çevrim sonrası atık 
olarak elden çıkarılması halinde 300,000 yıldır. Pu ve MA (neptünyum(Np, Z=93), 
amerisiyum(Am, Z=95), kuriyum(Cm, Z=96)) ların ayrılması halinde nükleer atığın birkaç 
yüzyıl içinde hemen hemen zararsız hale gelmesi nedeniyle, uranyum ötesi elementlerin 
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(TRU, Z>92) uzaklaştırılması nükleer atık sorununun boyutunu mertebeler ölçüsünde 
küçültmektedir. Bu nedenle uranyum ötesi elementlerin dönüşümü ya da transmutasyonu 
konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda kuramsal ve deneysel araştırmalar 
sürdürülmektedir. 

2. NÜKLEER ATIK ÇEŞİTLERİ 

Bilindiği gibi nükleer yakıt uranyumdan yapılmış olup LWR'larda bu yakıt U235 cinsinden 
%3-5 arasında zenginleştirilmiştir. Enerji üretimi büyük çapta fısyon 

n + U235 -» FP + (2 veya 3)n (1) 

şeklindeki fısyon reaksiyonu ile gerçekleşir. FP ile gösterilen fısyon ürünleri iki tane olup 
olası kütle sayılan 60 ile 170 arasında değişir. Beta-aktif olan FP'lerin çoğu birkaç saat 
içinde p ve y ışınımı yayınladıktan sonra kararlı elementlere dönüşürler. Bazı FP'lerin yarı 
ömürleri ise gün mertebesindedir. Yarı ömrü 8 gün olan I131 buna örnek gösterilebilir. Bir 
kaza durumunda tiroide yerleştiği için ay mertebesinde önemli olan bu fısyon ürününün, 
yan ömrünün kısalığı nedeni ile nükleer atıklar açısından pek bir önemi yoktur. Ancak yarı 
ömürleri yıl mertebesinde olan bazı FP'ler nükleer atığın kısa vadedeki radyotoksik 
etkisinin başlıca nedenidirler. Orta yarı ömürlü FP adı da verilen bu radyoizotopların 
başlıcaları 10.8 yıl yarı ömürlü Kr85, 28.8 yıl yarı ömürlü Sr90 ve 30.1 yıl yarı ömürlü Cs137 

izotoplarıdır. Radyoaktif atıkların reaktörden dışarı alındıktan sonra geçen ilk birkaç 
yüzyıllık zaman sürecinde bu izotoplar atık radyoaktivitesinin başlıca nedenidirler. 
FP'lerden uzun yarıömürlü olanlann sayısı azdır. Ancak iki ya da üç uzun yarı ömürlü 
radyoizotopu atık yönetimi açısından dikkate almak gerekir. Bunlar, 211000 yıl yarı 
ömürlü Tc , 15.7 milyon yıl yarı ömürlü I129 ve 2.3 milyon yıl yarı ömürlü Cs135' dir. 

Uranyumun nötronla etkileşmesi sonucu fısyon dışında oluşan başlıca diğer tepkime 
ışınımlı yakalanmadır (n,y). Bu reaksiyon uranyum ötesi elementlerin oluşumuna yol 
açmaktadır. Örneğin 

n + U238 —> U239 + y (2) 

AAQ 239 
reaksiyonu sonucu oluşan U birkaç gün içinde çift P bozunumu sonucu önce Np 'a 
sonra ise fısil Pu239 'a dönüşür. Daha ağır Pu izotoplan ise Pu239'dan başlayarak ardışık 
ışınımlı yakalanma tepkimeleri sonucu oluşmaktadırlar. Nükleer atıkta önemli bir yere 
sahip olan amerisiyum izotoplannın radyotoksik etkileri nedeniyle önemli olan uranyum 
ötesi çekirdeklerdir. Bunlardan Am241, Pu241'in ya 14 yıl yarı ömürlü p bozunumu sonucu 
oluşur. Am243 ise Pu242'nin ışınımlı yakalanma tepkimesi sonucu oluşan Pu243'ün 5 saat yarı 
ömürlü P bozunumu sonucu ortaya çıkar. Kuriyum ise amerisiyumum ışınımlı yakalanması 
sonucu oluşmaktadır. Şekil l 'deki Am241 dönüşümleri şemasında bazı Cm izotoplannın 
elde edilmesi gösterilmiştir. 
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Şekil 1 Am241 Dönüşümleri 

Am241 'den başlayarak Pu, Am, Cm izotoplarının kullanılmış yakıt içindeki oranları yakıtın 
hangi reaktörde hangi süre ile ve hangi akı altında ışınlanmış olduğuna bağlıdır. Çizelge 
l 'de % 4.2 zenginliğe sahip bir PWR yakıtının 50 GWd/ton yanma oranı ve 4 yıllık 
soğutma süresi sonundaki bileşimi verilmiştir: 

Çizelge 1. Kullanılmış PWR Yakıtının Ağırlık Yüzdesince Bileşimi 

u m v m FP TRU 
0.767 0.552 92.186 5.145 1.350 

Buna göre uranyum izotoplarının kullanılmış yakıttaki ağırlık yüzdesi % 93.505'i 
bulmaktadır. Çizelge 2'de ise bu yakıtın ağırlıkça % 1.35'ini oluşturan TRU'nun yine 
ağırlıkça yüzde bileşimi sunulmaktadır: 

Çizelge 2. Kullanılmış PWR Yakıtındaki TRU'nun Ağırlık Yüzdesince Bileşimi 

Np V u m P u m PuMİ PuMİ Am541 Am243 Cm244 Cu145 

5.33 3.11 46.15 21.19 11.48 7.03 2.81 2.07 0.74 0.07 

Buna göre oluşan MA'ların yakıt içindeki ağırlık yüzdesi %0.149, TRU'lar içindeki ağırlık 
yüzdesi ise % 11.02'dir. 

3. NÜKLEER ATIKLARIN RADYOTOKSİK ETKİSİ 

Bir radyoaktif maddenin sadece Bq cinsinden aktivitesine bakılarak o maddenin 
organizmada Sv cinsinden ne kadar eşdeğer doz soğurulmasına yol açabileceği yani ne 
kadar radyotoksik etki (veya etkin doz) yaratabileceği öngörülemez. Bunun nedenlerinden 
biri soğurulma miktarının radyasyon cinsine (a, P, y veya nötron), soğurulan radyasyonun 
enerjisine göre değişmesidir. Ayrıca radyotoksik etki soğuruimanm gerçekleştiği organa 
bağlı olarak da değişebilmektedir. Soğuruimanm gerçekleştiği organ, radyoaktif maddenin 
vücuda alınış şekline (sindirim veya solunum) bağlı olduğundan; radyotoksik etki, 
maddenin solunum yoluyla mı yoksa sindirim yoluyla mı alındığına bağlı olarak önemli 
farklılıklar gösterebilmektedir. Radyoaktif maddeyi alan kişinin yetişkin ya da çocuk, 
kadın ya da erkek olması da radyotoksik etkiyi belirleyen etmenler arasındadır. Ayrıca 
alınan radyoaktif maddenin vücutta kahş süresi de radyotoksik etkiyi belirleyen bir başka 
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etmendir. Alınan radyoaktif maddede I adet radyoizotop bulunması, buniarm 
aktivitelerinin Bq cinsinden Aj (i-l,..,I) ile simgeiendirimesi halinde, ICRP (The 
International Commission on Radiological Protection), Sv cinsinden radyotoksik etkinin ya 
da etkin dozun H ile gösterilerek 

i 
(3) 

i=l 

şeklinde hesaplanmasını tavsiye etmektedir [2]. Sv/Bq cinsinden ifade edilen doz 
katsayıları, e i(i=l,..,I) ise i'nci radyoizotopun kimliğine, radyoaktif maddenin sindirim 
yoluyla mı yoksa solunum yoluyla mı alındığına, maddeyi alan kişinin cinsiyetine ve 
çocuk olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir. Doz katsayıları, ICRP tarafından 
tarafından tavsiye edilen değerler olup, bilgi birikiminin değişimine bağlı olarak zaman 
zaman yenilenirler. Çizelge 3'de bazı aktinitlerin sindirim yoluyla bir yetişkin tarafından 
alınmaları durumunda nSv/Bq cinsinden doz katsayıları verilmiştir [3]: 

Çizelge 3. Bazı Aktinitler için Sindirim Doz Katsayıları (nSv/Bq) 

ı F U * U4» NpÜV Pu*5 O m <N &
 Pui40 Pui4' Pu24i Ami41 AmM CmM CnF 

47 47 44 110 230 250 250 5 240 200 200 120 120 

Çizelge 3 incelendiği zaman Pu241'in doz katsayısının diğer çekirdeklere göre çok küçük 
olduğu görülmektedir. Bu, Pü241'in salt p aktif olarak Am241'e dönüşmesinden, vücutta 
daha büyük tahribata yol açan a aktivitesine sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Aktinitlerin solunum doz katsayıları sindirim doz katsayılarına göre yaklaşık 200 kat daha 
büyüktür. Yani aktinitlerin solunumu yoluyla alınmaları halinde sindirim yoluyla 
alınmalarına göre vücuda verilecek zarar çok daha büyük olur. Aktinitlerin bir gömü 
tesisinden sızarak biyosfere yayılmaları halinde sindirim yoluyla vücuda girmeleri 
solunum yoluyla girmelerine göre çok daha olası kabul edildiğinden sindirim doz 
katsayıları verilmiştir. Çizelge 4'de bazı fısyon ürünlerinin sindirim doz katsayıları 
sunulmuştur. 

Çizelge 4. Bazı Fisyon Ürünleri için Sindirim Doz Katsayıları (nSv/Bq) 

1 jl31 Sr^ Cs1^ Cs Tc jl29 

22 28 13 2 0.64 110 

Çizelge 3'le Çizelge 4 karşılaştırılıra aktinitlerin FP'lere göre daha büyük doz 
katsayılarına sahip oldukları görülür. Bunun tek istisnası I ,29 'dur. Bu izotop tiroid bezine 
yerleşerek daha yüksek radyotoksik etkiye neden olabilmektedir. 

ICRP tarafından belirlenmiş ve Çizelge 3 ile 4'te kısmen verilmiş doz katsayılarını 
kullanarak, Çizelge 1 ve 2'de yer alan kullanılmış yakıt bileşiminden yola çıkarak, 
kollanılmış yakıtın özgül radyotoksik envanterini Sv/g cinsinden hesaplamak- mümkündür. 
Şekil 2'de, Çizelge T de bileşimi verilen kulladürmş yakıt içindeki FP'lerin ve TRU'lann 
özgül radyotoksik envanterinin zamanla değişimi verilmiş ve bu envanter doğal 
uranyumun 19 mSv/g olan özgül radyotoksik envanteri ile karşılaşîmlmıştır. Şekil 3' de ise 
reaktörden alınışından 10 yıl sonra 100 Sv/g'lık özgül radyotoksik envanteri bulunan bir 
TRU örneğinin ve içinde bulunan çekirdeklerin radyotoksik envanterlerinin zamana göve 

32 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

değişimi sunulmuştur. İlk 20 yılda radyotoksik envantere en önemli katkı orta yarı ömürlü 
FP'lerden (Sr90, Cs137, Kr85) gelmektedir. Bu izotopların yarıömürleri 30 yılı aşmadığından, 
Şekil 2'den de görülebileceği gibi, FP radyotoksik etkisi yaklaşık 400 yıl içinde doğal 
uranyum seviyesine inmektedir [4], Bu sürenin bitiminden sonra FP radyotoksik 
envanterinin binlerce yıl boyunca çok az değiştiği görülmektedir. Bunun nedeni uzun yarı 
ömürlü FP'lerdir. 

Şekil 2. Kullanılmış PWR Yakıtının Özgül Radyotoksik Envanterinin Zamanla Değişimi 

Şekil 2'den de açıkça görüldüğü gibi kullanılmış yakıt radyotoksik envanterine TRU'lar 
hakimdir. TRU'ların radyotoksik envaterinin yaklaşık 300000 yılsonunda doğal uranyum 
seviyesine indiği yine Şekil 2' den açıkça görülmektedir. Buna göre TRU'ların kullanılmış 
yakıttan uzaklaştırılmaları halinde, özgül radyotoksik envanter 400 yıl mertebesinde bir 
zaman sürecinde doğal uranyum düzeyine inmiş olacaktır. Bu da nükleer atık sorununun 
onbinlerce yıl mertebesinden birkaç yüzyıl düzeyine indirgenmesi demektir. Bu nedenle 
TRU'ların kullanılmış yakıttan aynlamaları ve mümkünse nükleer yolla daha az 
radyotoksik izotoplara dönüştürülmelerinin sağlanmasında büyük fayda vardır. 
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Şekil 3. Değişik TRU Çekirdeklerini Kullanılmış PWR Yakıtı Radyotoksik Enventerine 
Katkıları 

Şekil 3 incelenirse uzun vadeli TRU radyotoksik envanter düzeyinin 24100 yıl yarı ömürlü 
Pu239 tarafından belirlendiği görülür. 300000 yıl sonunda doğal uranyum düzeyine inme 
durumu da yine büyük çapta Pu239 yanömrü nedeniyledir. Şekil 3'e bakoldığında ilk 1000 
yıl boyunca en önemli radyotoksik etkinin Am241'den geldiği açıktır. Hatta Am241 

radyotoksikliğinin ilk 100 yıl içinde Pu241'in (3 bozumuyla Am241'e dönüşmesi nedeniyle 
arttığı görülür. Yaklaşık 1000 ile 10000'inci yıllar arası radyotoksik envantere en öenmli 
katkı Pu240'dan kaynaklanır. 10000 ile 300000'inci yıllar arası ise envantere en büyük katkı 
Pu239 izotopundan kaynaklanır. Şekil 3 inceleirse en düşük radyotoksik envantere sahip 
çekirdeğin Np237 olduğu görülür. Am241'in a bozunumu sonucu oluşan bu çekirdeğin 
radyotoksik envanteri her zaman doğal uranyumun altındadır. Özet olarak TRU 
radyotoksikliğinin Pu ve Am izotoplarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 
nükleer atığın radyotoksik niteliğinin azaltılması bu elementlerin ayrıştırılarak 
dönüştürülmesine (partitioning and transmutation: P&T) bağlıdır. 

4. YENİDEN İŞLEME 

Kullanılmış nükleer yakıt, atık olarak elden çıkarılmadan önce TRU çekirdeklerinin 
ayrılması halinde, nükleer atık probleminde önemli yol alınacağı açıktır. TRU çekirdekleri, 
plutonyum izotopları ve minör aktinitlerden oluşmaktadır. Bunların kullanılmış yakıttan 
aynlamaları kimyasal yolla gerçekleştirilmekte ve bu sürece yeniden işleme (reprocessing) 
adı verilmektedir. Plutonyumun kullanılmış yakıttan ayrılmasının tarihi, nükleer eneıjinin 
tarihi kadar eskidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında siom bombası yapmak için plutonyum 
eldesi Manhattan Projesinin en önemli halkalarından birini oluşturmuştur. Bugün, LWR 
kullanılmış yakıtında bulunan uranyum ve plutonyum, bazı ülkelerde (Fransa, İngiltere, 
Hindistan, Rusya, Japonya) yeniden işlemeye tabi tutularak geri kalan kısımdan (yeniden 
işleme atığı) ayrılmaktadır. Bu ayırma işlemi PUREX (Plutonium and Uranium Recovery 
by Extraction) adı verilen bir kimyasal yöntem kullanılarak, endüstriyel çapta 
gerçekleştirilmektedir.. Klasik PUREX yönteminde minör aktinitler (Np, Am, Cm) fisyon 
ürünleriyle birlikte nükleer atık içinde kalmaktadır. Başlıca ticari yeniden işleme tesisleri 
İngiltere'nin Sellafıeld (-2350 t HM/y), Fransa'nın La Hague (-2000 t HM/y), Rusya'nın 
Ozersk (-4001 HM/y) ve Hindistan'ın Tarapur (-1001 HM/y) kentlerinde bulunmaktadır. 
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PUREX süreci sonunda kullanılmış yakıttan ayrılan uranyum (RepU: yeniden işleme artığı 
uranyum) kullanılmış yakıtın ağırlıkça büyük kısmını (Çizelge l ' e göre % 93.505'ini) 
oluşturmasına rağmen, kullanılmış yakıtın radyotoksik etkisine katkısı son derecede 
sınırlıdır. Genelde doğal uranyumdan biraz daha zengin olan RepU'nun, 
zenginleştirildikten sonra tekrar LWR yakıtı olarak kullanılması olası ise de doğal 
uranyum fiyatının yeterince düşük olması nedeni ile hemen hepsi yeniden işleme 
tesislerinde depolanmış olarak bekletilmektedir [5]. Yeniden işleme sonunda ayrılan 
plutonyum ise MOX (mixed oxide: (Pu-U)02)) yakıt haline getirilerek Fransa, Almanya, 
Belçika, İsviçre gibi bazı ülkelerde yine LWR yakıtı olarak kullanılmaktadır. 

Klasik PUREX yöntemiyle ayrıştırma (partitioning) yapılırsa, MA'ların hepsi, yeniden 
işleme atığı içinde kalmaktadır. Oysa bir önceki bölümde MA'ların nükleer atığın 
radyotoksik etkisini önemli ölçüde arttırdığını görmüştük. Bu nedenle MA'lan da 
ayrıştıracak şekilde yeniden işleme yapılmasında yarar olduğu açıktır. MA'ların da atıktan 
aynştırılmalannı sağlayan bazı kimyasal yöntemler geliştirilmiştir. Ancak bunların 
PUREX gibi endüstriyel çapta uygulamaları yoktur. MA'lardan Np237, PUREX yöntemine 
küçük bir ilave ile atıktan ayrıştınlabilmektedir. HA (higher actinides) denilen Am ve Cm 
izotoplarının ayrışımı için PUREX'in geliştirilerek bazı yeni kimyasal yöntemler 
bulunmuştur. ABD'de Argonne Ulusal Laboratuarı'nda geliştirilen TRUEX (TransUranic 
Extraction) ve Fransa'da CEA tarafından geliştirilen DIAMEX (DIAMide Extraction) 
yöntemleri bunlardan başlıcalarıdır. PUREX ve MA ayrışımı için geliştirilen türevleri su 
içinde gerçekleştirilen kimyasal tepkimelere dayanmaktadırlar. Bunların dışında son 
dönemde sudan bağımsız bazı kimyasal yöntemler de geliştirilmiştir. Pirometalurjik 
karakterde bulunan bu tür ayrıştırma yöntemlerinin dördüncü nesil bazı reaktör tipleri ile 
birlikte kullanımı düşünülmektedir. Salt elektrik eneıjisi üretimi açısından düşünülürse, 
uranyum fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle yeniden işleme bugün için ekonomik 
görünmemektedir. Ancak atık sorununun çözümü için gerekliliği açık olarak görülen 
yeniden işleme, aynı zamanda dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanımı açısından 
da gereklidir. Zaten belli bir dönem sonunda ekonomik olması da beklenmektedir. 

5. YAKIT ÇEVRİMLERİ 

Uranyum ötesi elementlerin dönüşümü konusunu doğru perspektife yerleştirebilmek için 
kısa da olsa nükleer yakıt çevrimlerinin bir tekrarı sunulacaktır: 

a) Tek Geçişli Yakıt Çevrimi (Once-Through Fuel Cycle: OTC) 

Bu çevrimde reaktörden çıkarılan kullanılmış yakıt önce kullanılmış yakıt havuzlarında 
sonra kuru depolama tesislerinde bekletildikten sonra nihai gömü tesisine sevk edilir. 
TRU'ların tamamını atık olarak kabul eden bu yöntem uygulanırsa nükleer atıklar 
yüzbinlerce yıl aktifliklerini sürdürürler. Aynı zamanda değerli plutonyum ve uranyum 
izotopları enerji üretiminde kullanılmadan atılacakları için enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı açısından da en kötü seçenektir. 

b) Yeniden İşlemeli Yakıt Çevrimi (Reprocessing Fuel Cycle: RFC) 

Bu çevrimde genellikle PUREX yöntemiyle kullanılmış yakıttan uranyum ve pfctonyarn 
ayrıldıktan sonra FP'ler ve MA'lar yüksek düzeyli sıvı alık (High-Level Liquid Waste: 
HLLW) olarak bir süre bekletilirler. Daha sonra camlaştınlip yeniden işleme tesislerinde 
bekletilen bu atıklar sonunda nihai gömü tesislerine nakledilirler. Yeniden işleme artığı 
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uranyum genellikle bekletilirken, plutonyum MOX yakıtı olarak kullanılır. Plutonyum 
diğer TRU'lardan ayrılarak fisyon yoluyla transmutasyona tabi tuttuğu için bu çevrimin, 
nükleer atığın radyotoksik etkisini azaltacağı görülmektedir. Ayrıca plutonyumu yakıt 
olarak tekrar kullandığı için enerji kaynaklarım verimli kullanımı açısından da OTC'ye 
göre daha iyi bir seçimdir. 

c) TRU ve Seçilmiş FP'lerin Dönüşümünü İçeren İleri Yakıt Çevrimi (Advanced Fuel 
Cycle: AFC) 

Bu çevrimde, kullanılmış yakıttaki MA'lar da ya TRUEX, D1AMEX gibi sulu kimyasal 
yöntemlerle ya da pirometalurjik yolla kullanılmış yakıttan ayrıştırılırlar. Bunlar daha 
sonra ya klasik nükleer güç reaktörlerinde ya da sadece transmutasyon için tasarımlanmış 
nükleer sistemlerde dönüşüme uğratılırlar. Bu amaçla hızlandırıcı güdümlü sistemler 
(Accelerator Driven Systems: ADS) de kullanılabilir. Nükleer atığın radyotoksik etkisini 
yaklaşık yarım binyıl içinde yok eden bu çevrim, ekonomik de olduğu takdirde, en iyi 
seçenek olarak görülmektedir. Ancak AFC'nin gerçekleştirilebilmesinin önünde bir dizi 
teknik ve ekonomik engel vardır. 

6. HAFİF SU REAKTÖRLERİNDE DÖNÜŞÜM 

Günümüzdeki nükleer güç reaktörlerinin büyük çoğunluğu LWR'lardir. TRU'ların 
kullanılmış yakıttan ayrıştırıldıktan sonra LWR'larda fısyona uğratılarak dönüşümlerinin 
sağlanması en pratik yol olarak görülmektedir. Yeniden işleme sürecinde, TRU'lardan 
sadece plutonyumun ayrıştırılması, izlenen klasik yol olduğundan; dönüşüm için en pratik 
çözüm bu plutonyumun MOX yakıt haline getirilip LWR'larda kullanılmasıdır. Bugün 
ABD ve Rusya tarafından askeri amaçlı üretilmiş oldukça büyük bir plutonyum stoğu da 
bulunmaktadır. Bu stoğun da MOX yakıt haline getirilip nükleer reaktörlerde tüketilmesi 
düşünülmektedir. İlk MOX yakıt kullanımı 1963 yılında Belçika'daki BR3 reaktöründe 
gerçekleştirilmiştir. Bugün MOX yakıt üretimi İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 
Rusya, Hindistan ve Japonya'da da yapılmaktadır. ABD'de de bir MOX tesisinin yapımı 
sürmektedir. Bugün itibanyla Avrupa'da (Belçika, İsviçre, Almanya, Fransa) 30 termal 
reaktör MOX yakıt kullanmaktadır. Ayrıca 20 reaktör MOX yakıt kullanmak üzere lisans 
almış durumdadır. 

MOX yakıtı % 7-8 civarında plütonyumdan oluşmakta, kalan kısım ise seyreltilmiş 
(depleted) uranyum olmaktadır. Plutonyum kalitesi, yani fısil plutonyumun toplam 
plutonyuma oranı, genelde 2/3 civarındadır. MOX yakıtta nötron spektrumu UO2 yakıta 
göre biraz daha serttir. Bunun nedeni Pu240 'ın 1 eV'daki ışınımlı yakalanma rezonansıdır. 
Gerek U235 fisyon tesir kesitine gerekse B10 ışınımlı yakalanma tesir kesitine göre çok 
büyük olan Pu240 ışınımlı yakalanma tesir kesiti 1 eV'un altında az sayıda nötronun 
bulunmasına yol açmaktadır. Genelde, kontrol elemanları, termal nötronların bor 
tarafından yutulması ilkesine göre tasarımlandığından, MOX yakıtta kontrol malzemesinin 
de etkinliği azalmaktadır. Normal işletme sıcaklığında Doppler genişlemesi sonucu 
Pu240 'm resonansmın önemli bir negatif reaktivite etkisi vardır. Reaktör, kapatma 
sürecinde, tam güç-işletme sıcaklığı konumundan sıfır güç-oda sıcaklığı konumuna 
getirilirken, Doppler genişlemesi yok olduğumdan Pu i 4 0 'm resonansında yutf maların 
azalması nedeniylr pozitif bir reaktivite etkisi ortaya çıkmaktadır. PWR'iards pozitif 
reaktivite etkileri moderatördeki bor derişimin! arttırma yoluyla negatif reaktivite 
yaratılarak karşılanmaktadır. Su içinde borun çözünürlük limiti 2500 ppm'dır Ancak 
MÖX yakıtta bu derişim dahi Doppler etkisinin yok olmasından kaynaklanan pozitif 
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reaktivite etkisini karşılayamamaktadır. Bu nedenle yavaşlatıcı-yakıt hacim oranının 2 
olduğu standart PWR kalplerinin %100 MOX yakıt demetleri ile oluşturulmasına imkan 
yoktur. Edinilen deneyimle MOX yakıt demetinin kalpteki payının üst limitin %30 
civarında olduğu belirlenmiştir. Bir MOX demeti başlangıçta 35 kg plutonyuma sahipken 
reaktörden dışarı alındığında bu miktar 25 kg'a düşmektedir. Fakat aynı süreçte UO2 
demetlerinde demet başına 5 kg net plutonyum üretildiğinden, plutonyum bilançosu (2x5-
(35-25)~0) sıfır plutonyum tüketimi ile sonuçlanmaktadır [6], MOX yakıt miktarı bu % 30 
civarındaki düzeyin üzerine çıkarılabilirse reaktörde net plutonyum tüketimi sağlamak 
mümkün olacaktır. Bunun için de kontrol malzemesi (yani bor) tarafından yapılan nötron 
yutulmalarını arttırmak gerekir. Bu da iki yolla sağlanabilir. Bir yol, bor içindeki B10 

yüzdesini doğal değerinin üzerine çıkarmaktır ki bu da bor zenginleştirmesi gerektirir. 
Diğer bir yol ise standart PWR demetlerinde 2 olan yavaşlatıcı-yakıt hacim oranını 
arttırarak spektrumu yumuşatmak olabilir. Bu bağlamda % 100 MOX yakıt kullanan 
tasarım önerileri geliştirilmiştir [7]. 

Plutonyumun % 100 MOX yakıt demetlerinden oluşan PWR'larda bir geçişli kullanımı, Pu 
envanterinin yaklaşık % 30 azalmasını sağlamaktadır. Ancak bu azalmanın dörtte biri 
plutonyum izotoplarının amerisiyuma dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hesaba göre 
TRU kütlesinde ancak % 22 civarında bir azalma sağlanabilmektedir. Öte yandan MOX 
yakıtın fisyonu dolayısı ile oluşan fisyon ürünleri de mütevazi de olsa radyotoksik etki 
getirmektedirler. Bütün bu etmenler düşünülürse PWR'larda tek geçişli MOX çevriminde 
toplam radyotoksik etkide ancak mütevazi bir düşüş olacaktır [8]. 

MOX yakıtın PWR'lardaki ilk geçişinde plutonyum kalitesinde bir düşüş olmakta, yani 
fisil Pu'nun toplam Pu'ya oranı düşmektedir. Bu nedenle, kullanılmış MOX yakıtın 
yeniden işlenerek içindeki Pu'nun ikinci bir geçişle reaktörde tekrar yakıt olarak 
kullanılmak istenilmesi halinde, MOX yakıt içindeki plutonyum yüzdesini, ilk geçişteki 
%7-8 yerine, % 12'nin üzerine çıkarmak gerekmektedir. Ancak kalitesi nispeten düşük bu 
plutonyum içindeki Pu240 ve Pu242 izotoplarının yutulmaları halinde fisyon yapma 
olasılıkları 100 keV üzeri nötron enerjilerinde hızla artmaktadır. Bu nedenle soğutucu 
(moderator) yoğunluğunda herhangi bir nedenle bir azalma meydana gelirse spektrum 
sertleşeceğinden Pu 240 ve Pu242 fısyonları artacak, bu da soğutucu boşluk reaktivite 
katsayısının pozitif olmasına yol açacaktır. Yani ilk geçişi takiben, kullanılmış MOX 
yakıtı, yeniden işlemeye tabi tutulup, plutonyum yüzdesi % 12'nin üzerine çıkarıldıktan 
sonra ikinci bir geçişte kullanılırsa soğutcu boşluk katsayısı pozitif olmakta ve bu da 
güvenlik açısından kabul edilemeyecek bir durum oluşturmaktadır. Kısacası, standart 
MOX kalp tasarımında köklü bir değişim yapmadan MOX yakıt içindeki plutonyumu 
birden fazla geçişle PWR kalbinde kullanmak mümkün değildir. Ancak standart MOX 
tasanmı değiştirilip, ikinci ve daha sonraki geçişlerde, plutonyum yüzdesini fazla 
yükseltilmeden reaktivite eksiği U235 ilavesi ile giderilirse, soğutucu boşluk katsayısını 
negatifte tutarak MOX içindeki plutonyumun birden fazla geçişte kullanılması mümkün 
olmaktadır [9]. Her ne kadar çoklu geçişle plutonyum envanterini giderek azaltmak 
kuramsal olarak mümkünse de bu süreçte atık içinde amerisiyum miktarının artması 
kaçınılmaz görünmektedir. 

PWR'larda MOX yakıt içinde amerisiyum yüzdesinin artması, tıpkı Pu240/Pu242 

örneklerinde olduğu gibi soğutucu boşluk reaktivite katsayısının pozitif olmasına neden 
olabilmektedir. Bu etkinin görülmemesi için amerisiyum kesri bir üst limit olarak %1 
alınabilmekte ancak bu durumda Pu kesrini %8'in altında tutmak gerekmektedir. Bu da 
plutonyum tüketiminin azalmasına yol açmaktadır [10]. Ayrıca Am241'in 5.5 MeV'lik a 
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bozunumlarının yaklaşık üçte birinde 60 keV'lik y-ışmları da salınmaktadır. Yayınlanan a 
parçacıkları 01 7 'nin (oc,n) reaksiyonuna yol açmakta, bu da amerisiyum oksitin bir nötron 
kaynağı olması sonucunu doğurmaktadır. Amerisiyumun tıpkı plutonyum gibi MOX içinde 
kullanılmaya kalkışılması halinde, MÖX üretim tesislerinde ekstra zırhlama gereksinimi 
ortaya çıkacaktır. Ayrıca amerisiyumun nötron kapması küriyum izotoplarının üretilmesine 
yol açmaktadır. Bugün için amerisiyumun küriyumdan endüstriyel ölçekte ayrılması pek 
olanaklı gözükmemektedir. Cm244, 2.8 W/g yoğunluğunda bir ısı kaynağı olup, 
kendiliğinden fısyon özelliği bu izotopu 1.4x10 nötron/(sxg) şiddetinde bir nötron kaynağı 
yapmaktadır. Ayrıca küriyum termal spektrumda, kendiliğinden fisyonun özelliğinden 
dolayı en kuvvetli nötron kaynağı olarak bilinen Cf252 'ye dönüşebilmektedir. Oluşan 
yüksek nötron aktivitesi nedeniyle küriyumun MOX üretim tesislerinde işlenmesi çok 
problemlidir. Bu nedenle termal spektrum altında çalışıldığı sürece küriyumun geri 
dönüşümde kullanılmaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca termal spektrumla 
çalışılması halinde amerisiyumun geri dönüşümünden de kaçınılmasında yarar 
gözükmektedir. Kısacası HA'lann PWR'larda geri dönüştürülerek tüketilmesi pek çıkar bir 
yol olarak görünmemektedir. 

7. HIZLI REAKTÖRLERDE DÖNÜŞÜM 

Termal nötron spektrumu altında çift nötron sayılı aktinitler fısil olmayıp daha çok 
ışınımlı yakalanma yaptıkları için, bu aktinit dönüşümlerinin termal reaktörlerde 
transmutasyon açısından çok etkin olmadığını görmüştük. Aşağıda PWR-MOX ve SFR 
(sodium cooled fast reactor) nötron spektrumları altında, bazı çift nötron sayılı aktinitlerin 
yutulmaları halinde fısyona yol açma olasılıkları (OF/GA) yüzde cinsinden verilmiştir [11]. 

Çizelge 4. Bazı Aktinitlerin GF/oa Oranları 

Pu242 Am i 4 j Cm244 

PWR-MOX 2.52 1.12 6.37 
SFR 31.5 13.9 39.0 

Görüldüğü gibi bu aktinitlerin yutulmaları halinde fisyon yapma olasılıkları termal bir 
spektrumdan hızlı bir spektruma geçildiğinde bir mertebe civarında artmaktadır. Hızlı 
spektrum altında fısyona uğrayan aktinit fisyon ürünlerine dönüştüğü için, termal 
spektrumdan hızlı spekturuma geçiş avantajlı gibi gözükmektedir. Ayrıca Cf/aa oranındaki 
artış bu izotopların ışınımlı yakalanma yapma olasılıklarının da düşmesi anlamına 
geldiğinden, Cf252 üretimi de çok daha düşük seviyede gerçekleşecektir. Hızlı reaktörlerin 
aktinitlerin yok edilmesi için kullanımı fikri, hızlı reaktörlerin üretken olmaları fikriyle 
çelişir görünmektedir. Çünkü üretkenlik fisil plutonyum izotoplarını mümkün olduğunca 
çok miktarda üretmeye yöneliktir. Fakat üretken bir reaktörün yakıcı (burner) bir reaktör 
haline getirilmesi çok basittir. Örneğin bir hızlı üretken reaktör, battaniyenin ortadan 
kaldırılması ve yakıt içindeki U238 miktarının azaltılması ile kolaylıkla bir plutonyum 
yakıcı reaktörü haline dönüştürülebilir. Hatta ilk yapılan hızlı reaktörler 
(Clementine(1946), LAMPRE(1961)) plutonyum yakıcısı reaktörler olarak 
tasanmlanmışlardı. Son dönemde başlıca TRU'lan oluşturan plutonyum izotoplarının 
yakılması yoluyla TRU'lann uzun dönemli radyotoksik etkilerinin azaltılması fikri 
doğrultusunda Fransa'da CEA, CAPRA projesini başlatmıştır. CAPRA projesi, EFR 
(European Fast Reactor) tasarımını bir plutonyum yakıcısına dönüştürmeyi 
amaçlamaktadır. MOX yakıt içindeki plutonyum oranı CAPRA tasarımında % 45'e 
çıkartılmıştır. Bu oran yeniden işlemenin PUREX yöntemi ile yapılması durumunda 
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kuramsal olarak kabul edilebilir en yüksek değerdir. CAPRA yakıtı kullanıldıktan sonra 
reaktör dışına alındığı zaman % 35 plutonyum içerir. % 35'in üzerindeki plutonyum nitrik 
asit içinde çözünürlüğünü yitirdiği için PUREX yöntemini kullanmak mümkün 
olmamaktadır. CAPRA tasarımında plutonyum üretimini önlemek için radyal ve eksenel 
battaniyeler kaldırılarak yerlerine çelik yansıtıcı kullanılması da öngörülmüştür. 

Termal reaktörlerde dönüşüm konusunu incelerken, bu tür reaktörlerde MA 
dönüşümlerinin çok da kolay olmadığını görmüştük. Termal reaktörlerde rastladığımız MA 
kullanımına ilişkin güvenlik problemlerinin benzerlerinin hızlı reaktörlerde de devam ettiği 
görülmektedir. Standart bir hızlı üretken reaktör (U, Pu)C>2 yakıtına Am eklenmesi halinde 
başlıca üç etki görüleceği bilinmektedir: (1) Doppler geri beslemesinde azalma (2) 
Soğutucu reaktivite boşluk katsayısında artış (3) Etkin gecikmiş nötron kesrinde azalma. 

Doppler geri beslemesi, yakıt sıcaklığının artması halinde ışınımlı yakalanma 
resonanslarında görülen genişleme dolayısıyla nötron yakalanmasının artması sonucu 
oluşan negatif reaktivite etkisine verilen addır. Bu etki özellikle düşük enerjideki 
rezonanslarda etkilidir. (Uo.8Puo.2)02 yakıttan (Uo.7Puo.2Amo.ı)02 yakıta geçildiği zaman 
Doppler etkisini temsil eden yakıt sıcaklık reaktivite katsayısının yaklaşık 2.5 kat oranında 
azaldığı saptanmıştır [12]. Bu durum yakıta uranyum yerine amerisiyum eklenmesinin 
Doppler geri besleme etkisini azalttığını göstermektedir. Bu da güvenlik açısından arzu 
edilmez bir durumdur. Bu olgunun fiziksel nedenini anlayabilmek için Şekil 4'de Am241 

ve U238'in 0-1 MeV aralığında ışınımlı yakalanma tesir kesiti enerji bağımlılıkları 
verilmiştir. Şekil 4'de Am241 ac 'sinin U238'inkinin epey üzerinde olduğu görülmektedir. 
Hızlı spektrum üzerinden ortalanmış ışınımlı yakalanma tesir kesiti U için 0.28 b, Am241 

için ise 1.32 b'dır [13]. Buna göre Am241 hızlı grup rştnrmlı yakalanma tesir kesiti 
U238'inkinin yaklaşık 4.7 katıdır. Reaktöre U238 yerine Am241 konulması halinde, hızlı 
nötronlar Am241 tarafından U238 'e göre daha fazla ışınımlr yakalanmaya uğrayacağı için 
U238 resonanslarınm bulunduğu daha düşük enerji bölgesine kadar yavaşlamayı başaran 
nötron sayısı azalacaktır. Bunun sonucu olarak Doppler geri besleme etkisinde küçülme 
görülecektedir. 

Işınımlı yakalanma tesir kesiti (b) 

Şekil 4. Am241 ve U238'in ışınımlı yakalanma tesir kesitleri 

Soğutucu sıcaklığının artması halinde soğutucu genleşmekte ve yoğunluğu azalmaktadır. 
Soğutucu çekirdekleri ile hızlı nötronlar arasında daha az saçılma olduğundan nötron 
spektrumu sertleşmektedir. Am241 ile U238 'in CF/GA oranlarının enerjiye bağrmlılığı 
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karşılaştırılırca, her iki izotop için de bu oranın enerjiye bağlı olarak arttığı görülür. Ancak 
Am241 'in CF/CA oranının U238'inkine nazaran daha büyük olması ayrıca Am241,in D 'sunun 
da (fisyon başına yayınlanan ortalama nötron sayısı) (İMeV'de u=3.37), U238 'in "ü'sunu 
(İMeV'de \)=2.53) geçmesi nedeniyle, reaktör yakıtına U238 yerine Am241 eklendiği zaman 
soğutucu sıcaklık reaktivite katsayısı pozitif ve daha büyük olmaktadır. 690 K soğutucu 
sıcaklığında, şebeke aralığının yakıt çapına oranı 1.24 olan, orta büyüklükte bir kalbe ve 
çelik radyal yansıtıcıya sahip bir SFR'da, yakıt (U0.8Puo.2)02 olduğu zaman soğutucu 
sıcaklık reaktivite katsayısı 0.17 pcm/K iken yakıtın (Uo.7Puo.2Amo.OO2 olması durumunda 
bu katsayı 0.34 pcm/K'e çıkmaktadır [13]. 

1 MeV kinetik enerjili nötronlarla fisyon söz konusu olduğu zaman U 'in gecikmiş 
nötron kesri (5=0.0189 iken Am241 için (3=0.0013'dür. Reaktör kinetiği hesaplarında 
gecikmiş nötron kesrinden çok, etkin gecikmiş nötron kesri, (3etk denilen bir kavram 
önemlidir. (3etk fisyona yol açan nötronlar içinde gecikmiş nötron olarak doğanların 
kesridir. Ani nötronların ortalama yayınlanma enerjisi 1.6 MeV civarında iken gecikmiş 
nötronlar ortalamada 0.5 MeV enerji ile yayınlanırlar. Hızlı reaktörlerde, daha fazla 
enerjiye sahip olmak nötronlar açısından daha yüksek fisyona yol açma olasılığı anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle genelde hızlı reaktörler için etkin gecikmiş nötron kesri, gecikmiş •• T3Q O/i 1 
nötron kesrinden daha küçüktür. Yani petk<P olur. Öte yandan yakıtta U yerine Am 
olduğu zaman, 

Am241 'in 0.5 MeV'in altındaki yüksek ışınımlı yakalanma tesir kesiti 
nedeniyle gecikmiş nötronların fisyona yol açma olasılıkları U 'e nazaran daha düşük 
olur. Bunun sonucu olarak J3etk/p oranı Am241 için U238 'e nazaran daha küçüktür. Örneğin 
(Uo.8Puo.2)02 yakıt için bu oran 0.85 iken yakıt (Uo.6Puo.2Amo.2)02 olursa aynı oran 0.70'd 
düşer [12]. Reaktör güvenliği açısından büyük sakınca oluşturan ani üst yetkinlik durumu 
ancak p/petk oranı l ' i geçtiği zaman söz konusu olur. Amerisiyumlu yakıtta petk değeri daha 
düşük olduğundan ani üst yetkinlik durumuna geçilmesi amerisiyumsuz yakıta nazaran çok 
daha kolaydır. 
Sodyum soğutmalı hızlı reaktörlerde, sodyumun nispeten düşük kaynama sıcaklığı (1156 
K) dolayısıyla bir kaza durumunda soğutucu boşluk reaktivite katsayısı önem kazanır. Bu 
katsayının uranyum yerine amerisiyum kullanılması durumunda nasıl değişeceği de 
önemlidir. Boşluğun oluşması, nötron spektrumunun sertleşmesi anlamına gelmektedir. 
Daha önce de tartıştığımız gibi daha sert spektrum, uranyum yerine amerisiyum 
kullanılması durumunda reaktivitenin artışı anlamına gelmektedir. Dolayısı ile 
(Uo.7Puo.2Amo.OO2 yakıt için sodyum boşluk reaktivite katsayısı (Uo.8Puo.2)C>2 
yakıtınkinden daha büyük ve pozitif olacaktır. 

Yukarıda yaptığımız inceleme; yakıtın içine homojen olarak amerisiyum eklenmesinin, 
Doppler geri beslemesini azaltacağını, soğutucu sıcaklık reaktivite katsayısını arttıracağını, 
etkin gecikmiş nötron kesrini azaltarak ani üst yetkinliği kolaylaştıracağını ve soğutucu 
boşluk reaktivite katsayısını da arttıracağını göstermektedir. Bu bağlamda yapılan 
incelemeler, oksit yakıtlı, 2000-3000 MWt güçte hızlı reaktörlerde yakıta homojen olarak 
amerisiyum eklenmesi halinde yakıt içindeki amerisiyum miktarının güvenlik açısından % 
2-3'ü geçmemesi gerektiğini göstermektedir [14]. 

Amerisiyumun önceki paragraflarda anlatıldığı şekilde yakıtın içine homojen olarak 
katılmasına amerisiyum dönüşümünde homojen yöntem adı verilmektedir. Bu yöntem 
görüldüğü gibi reaktörün bazı güvenlik parametrelerini istenmeyen şekilde etkilemektedir. 
Ayrıca amerisiyum katılmış bu tür yakıtların yeniden işlenmesi halinde özellikle biriken 
küriyum açısından önemli zırhlama problemleri ortaya çıkmaktadır. Amerisiyumun hızlı 
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reaktörlerde dönüşümü için kullanılabilecek bir diğer yöntem heterojen yöntem olarak 
anılır. Bu yöntemde amerisiyum reaktör çevresinde yer alan özel hedef demetlere 
yerleştirilir. Reaktör kalbini oluşturan (U,Pu)02 demetlerin içine katılmaz. Bu yöntemle 
amerisiyumun ve ondan oluşan kliriyumun daha etkin bir şekilde dönüşümü 
sağlanabilmektedir [15]. Amerisiyumun kalbin içine değilde heterojen şekilde sınırdaki 
hedef demetlere yerleştirilmesi durumunda kalp güvenlik parametreleri amerisiyumun 
varlığından fazla etkilenmemektedir. Ayrıca standart yakıt elemanlarında amerisyumun 
varlığından kaynaklanan küriyum üretimi de fazla olmaz. Sınıra yerleştirilen amerisiyum 
demetleri sayesinde dışarıya kaçmakta olan nötronlardan da yararlanılmış olunur. Bu 
nötronların dışarıya kaçmasını azaltmak için amerisiyum yakıtların içine bazı moderator 
malzemelerin de eklenmesi yoluna gidilmektedir. Amerisiyum çubukların detaylı bileşimi 
tasarımlanırken Cm242 'nin a bozunumu sonucu ortaya çıkan çubuk içi helyum basıncını ve 
bozunumdan kaynaklanan ısı üretimini dikkate almak gerekir. Yapılan hesaplamalar ZrH 
moderator çubukları ile karıştırılmış Am0 2 -Mg0 hedef çubuklarından oluşan bir demette, 
% 90 oranında dönüşüm sağlanabileceğini göstermektedir [12]. Bu yöntemde kısıtlayıcı 
faktör uzun süre nötron ışınlanmasına tutulan amerisiyum çubuklarının zarflarının 
dayanıklılığıdır. 

8. HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLERDE DÖNÜŞÜM 

(ACCELERATOR-DRIVEN SYSTEMS: ADS) 

Hızlı reaktörlerde U238 yerine yakıta MA'ların ilavesinin reaktör kalbinin güvenlik 
parametrelerini sakıncalı bir şekilde değiştirdiğini görmüştük. Doppler geri beslemesindeki 
ve etkin gecikmiş nötron kesrindeki azalış ve soğutucu sıcaklık/boşluk reaktivite 
katsayılanndaki artış, hızlı ve yetkin sistemlerin MA dönüşümü için bazı sakıncalar 
taşıdığını ortaya koymuştu. Daha 1974 yılında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki bazı 
bilim adamları yetkin yerine alt-yetkin nükleer sistemlerin MA dönüşümü için daha uygun 
olacağını görmüşlerdi [16]. Bundan 10 yıl sonra bazı Japon bilim adamları MA'ların 
dönüşümlerinin sadece bu iş için özel olarak yapılmış özel tesislerde gerçekleştirilmesi 
gerektiğini; hızlı reaktörlerin sadece plutonyum geri dönüşümü için kullanılmasının uygun 
olacağını öne sürdüler [17]. Büyüyen kullanılmış yakıt stoğunda bulunan 14 yıl 
yarıömürlü Pu241'in (3 bozunumu sonucu da oluşabilen Am241 miktarı giderek arttığından, 
MA dönüşümü için tasarımlanmış nükleer sistemlere gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. 

Hızlandırıcı güdümlü sistemlerde temel düşünce yüksek güçlü bir proton hızlandırıcısı 
tarafından güdümlenen alt-yetkin bir reaktörde MA'ların dönüşüme uğratılmasıdır. 
Reaktör kalbinin alt-yetkin olması MA'lı yakıtların güvenlik parametrelerine ilişkin 
sakıncalarını büyük çapta ortadan kaldırmaktadır, ketk, yaklaşık 0.95 civarında olacak 
şekilde bir tasarım yapıldığı için, Doppler geri beslemesi ile gecikmiş nötron kesrindeki 
azalma ile soğutucu sıcaklık/boşluk reaktivite katsayısındaki artış sakıncalı olmaktan 
çıkmaktadır. Sistem alt-yetkin olduğu için çalışması bir dış nötron kaynağının varlığına 
bağlı olmaktadır. Güçlü bir proton demetinin ağır metalden yapılmış bir hedefi ışınlaması 
sonucu oluşan parçalanma (spallation) reaksiyonu sonucu yayınlanan nötronlar gereken dış 
nötron kaynağını oluştururlar. Güçlü bir proton hızlandırıcısı kullanılarak protonlar 1000 
MeV (1 GeV) eneıjiye çıkartılıp parçalanma hedefi üzerine yönlendirilirler. Hedef içindeki 
çekirdeklerle etkileşmeye giren nötronlar daha sonra hedeften çıkarak onu çevreleyen alt-
yetkin kalbe girerler. Bir ADS'nin basitleştirilmiş şeması aşağıda verilmiştir. 
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Proton hızlandırıcısı 

Soğutucu 
(Pb veya Pb-Bi) 

Yakıt elemanları 
((Pu, Am, Cm)02-Mg0) 

Parçalanma hedefi 

Şekil 5. Basitleştirilmiş ADS Şeması 

MA'larda yüksek fısyon hızlarının sağlanması için ADS kalbinde bir hızlı nötron 
spektrumu oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle yavaşlatıcı özelliği olmayan bir 
soğutucu seçilmesi uygun olmaktadır. Soğutucu olarak kurşun ya da kurşun-bizmut 
ötektiği (lead-bismuth eutectic: LBE) en çok tercih edilen seçeneklerdir. Ayrıca bu 
soğutucuların 1700 C dolayındaki yüksek kaynama noktaları, soğutma problemine bağlı 
bir kaza durumunda güvence oluşturmaktadır. Hem Pb hem de Bi'nin çok küçük nötron 
ışınımlı yakalanma tesir kesitlerine sahip olmaları da bir başka avantajdır. Öte yandan 
Pb'nin 327 C, LBE'nin 123 C dolayındaki erime noktası, kapatma ve yakıt değiştirme 
sırasında sistemin Pb kullanılması durumunda 400 C'nin, LBE kullanılması durumunda ise 
200 C'nin üzerinde bir sıcaklıkta tutulması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yüksek 
sıcaklıklar yapı malzemesi ile ilgili bazı korozyon problemlerine yolaçabilmektedirler. 

Parçalanma hedefi olarak da yine sıvı kurşun ve LBE'nin yeğlendiği söylenebilir. Kurşun 
ve LBE'nin hem soğutucu hem de parçalanma hedefi olarak uygun olmaları önemli bir 
avantaj sağlamaktadır. Bu durum parçalanma hedefinin alt-yetkin kalpten ayrılması 
gereğini ortadan kaldırmaktadır. LBE'nin nispeten düşük kaynama sıcaklığı kurşuna göre 
bir avantajdır. LBE'nin hem kalp soğutucusu hem de hedef soğutucusu olarak kullanılması 
da avantajlı bir durum olacaktır. LBE'nin tek sakıncası hedefteki proton bombardımanı 
altında bizmutun 138 gün yanömürlü a aktif Po210 radyoizotopuna dönüşmesidir. LBE'nin 
soğutucu olarak kullanılması ile ilgili en çok deneyim Rusya'nın nükleer denizaltılannda 
edinilmiştir. Fakat ADS'de kullanımı daha fazla araştırma gerektirir. 

ADS'in çalışması, hızlandırıcı tarafından gönderilen yüksek eneıjili protonların, 
parçalanma hedefi çekirdeklerini "spallation"a uğratarak bu çekirdeklerden çok sayıda 
nötronun yayınlanması ilkesine dayanmaktadır. 1000 MeV kinetik enerjili bir protonun bir 
kurşun çekirdeğini parçalaması yaklaşık 15 adet nötron yayınlanmasına sebep olmaktadır. 
Yayınlanan bu nötronların önemli bir kesri 20 MeV'in üzerinde kinetik enerjiye sahip olup 
nükleer reaktör fiziğinde karşılaşılmayan yükseklikte hıza sahiptirler. Yayınlanan nötronlar 
hedef çekirdeklerde (n,2n), (n,3n) gibi tepkimelere yol açarak daha da fazla nötron 
yayınlanmasına neden olurlar. Parçalanma hedefinin yarıçapı büyüdükçe bu ikincil 
tepkimelerin sayısı artacağından proton başına yayınlanan toplam nötron sayısı da 
artacaktır. Aşağıdaki şekilde 30 cm yançaplı silindir şeklinde kurşundan oluşan bir 
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parçalanma hedefinde proton başına yayınlanan ortalama toplam nötron sayısı ile proton 
enerjisi (GeV) başına yayınlanan ortalama toplam nötron sayısı verilmiştir [18]. 

Nötron verimi (n/p) 

Şekil 6. Proton ve Proton Enerjisi Başına Nötron Verimi 

Şekil 6'da görüldüğü gibi 1000 MeV'lik bir proton toplamda yaklaşık 30 nötron 
yayınlanmasına yol açmaktadır. 1000 MeV'in üzerinde proton enerjilerinde nötron verimi 
proton enerjisine bağlı olarak yaklaşık lineer artmaktadır. Bunun nedeni proton enerjisi 
başına (GeV) yayınlanan nötron sayısının 1000 MeV'in üzerindeki proton enerjilerinde 
yaklaşık sabit olmasıdır. Bü her 40 MeV'lik proton enerjisi artışının bir fazla nötron 
yayınlanmasına neden olması demektir. 1 GeV'in altındaki proton enerjilerinde ekstra bir 
nötron yayınlanması için gereken ilave proton enerjisi 40 MeV'in üstündedir. Ancak 0 
MeV'den 1000 MeV'e doğru gidildikçe bu değer düşerek asimptotik değerine 
ulaşmaktadır. Parçalanma hedefi içinde yüksek enerjiyle yayınlanan nötronlar yine bu 
hedef içindeki çekirdeklerden saçılarak hedefi çevreleyen kalbe ulaşana kadar epey 
yavaşlarlar. Yukarıda bahsettiğimiz kurşun hedefin yarıçapı 10 cm olduğu zaman hedeften 
kalbe geçiş yapan nötronların ortalama enerjisinin 1.42 MeV olur [18]. Hedef yarıçapı 20 
cm'ye çıkartılırsa ortalama nötron enerjisi 0.91 MeV'e, 30 cm'ye çıkartılırsa ise 0.68 
MeV'e düşer. Hızlandırıcıdan parçalanma hedefi içine giren protonlar kinetik enerjilerinin 
bir kısmını "spallation" için kullanırken, bir kısmını da ortama ısı olarak verirler. 600 
MeV'lik protonlar enerjilerinin 2/3'ünü ısı olarak verirken, 800 MeV'de bu değer %57'ye, 
1000 Mev'de ise %51'e düşer [18]. Eğer hızlandırıcı gücü 20 MW ve proton enerjisi 1 
GeV ise, parçalanma hedefinin 10 MW'lik bir soğutmaya ihtiyacı olduğu ortaya çıkar. 
Kurşunun ya da LBE'nin hem hedef hem de soğutucu olarak kullanılması durumunda 
kurşun ya da LBE bir soğutma çevrimi içinde döndürülerek soğutulur. 

Şekil 7'de bir ADS kalbi gösterilmektedir. Kalbin ortasında parçalanma hedefi yer 
almakta; onun çevresini ise değişik aktinit bileşimine sahip üç ayrı yakıt bölgesi 
kuşatmaktadır. Değişik yakıt bölgelerinin kullanımının nedeni tıpkı nükleer güç 
reaktörlerinde olduğu gibi olabildiğince eşit bir güç yoğunluğu dağılımı sağlama isteğidir. 
Kalbi çevreleyen çelik yansıtıcının işlevi kalp tankının (core barrel) hızlı nötronlardan 
dolayı çok fazla malzeme hasarı görmemesini sağlamaktır. Kalpte bulunan yakıtlar 
ADS'nin ömrü boyunca birçok kez değiştirilirken kalp tankı hep yerinde duracaktır. Bu 
nedenle çelik yansıtıcı kullanılmazsa kalp tankı aşırı hasara uğrayıp istenilen mekanik 
özelliklerini yitirebilir, 
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Şekil 7. Üç Yakıt Bölgesi ve Radyal Çelik Yansıtıcıdan Oluşan bir ADS Kalbi 

ADS'de amaç minör hatta özellikle yüksek aktinitleri transmutasyona uğratmak olduğuna 
göre yakıtta sadece sadece amerisiyum ve küriyum izotoplarının olması beklenir. ADS 
yakıtında kullanılacak yüksek aktinitler muhtemelen kullanılmış PWR yakıtından TRUEX 
ya da DIAMEX gibi kimyasal yöntemlerle, birlikte ayrılmış amerisiyum ve küriyum 
olacaktır. Çizelge 1 incelenirse dört yıl soğutulmuş kullanılmış PWR yakıtındaki yüksek 
aktinit bileşiminin % 20'den biraz azı küriyum gerisi amerisiyum şeklinde olduğu 
görülmektedir. Eğer soğutma süresi arttırılırsa küriyumun yüzdesi daha da azalacaktır. Öte 
yandan yüksek aktinitler arasında fisyon yapabilme yeteneği daha fazla olan izotoplara 
sahip element küriyumdur. Bu denli düşük bir küriyum bileşimi ile ADS'lerde 0.95-0.97 
aralığında olması istenen ketk değerini sağlamak mümkün olmamaktadır. Etkin çoğaltma 
katsayısını arttırarak gereken düzeye yükseltmek için ADS yakıtına amerisiyum ve 
küriyuma ek olarak plutonyum eklenmesi gerekmektedir. ADS'ye ilk yakıt yüklenmesinde 
yakıttaki plutonyum, kullanılmış LWR yakıtından yeniden işleme ile elde edilen 
plutonyum olacaktır. Daha sonraki yakıt yüklemelerinde, yakıttaki plutonyumun 
kullanılmış ADS yakıtından alınmış plutonyum olması muhtemeldir. Ancak bu 
plutonyumun içinde fısil olmayan Pu238 izotopu epeyce yüksek oranda bulunacaktır. ADS 
yakıtında kullanılacak plutonyum yüzdesinin belirlenmesinde temel ölçüt, çalıştırma 
dönemi boyunca kalpteki reaktivite değişimini (reactivity swing) minimize ederek, dış 
nötron kaynağı düzeyi değişimi gereksinimini (dolayısı ile hızlandırıcı gücünün değişimi 
gereksinimini) mümkün mertebe ortadan kaldırmaktır. Optimum plutonyum yüzdesi, 
nötron spektrumuna dolayısı ile yakıt ve soğutucu seçimine bağlı olarak değişmektedir. 
Yapılan değişik araştırmalar "reactivity swing"in minimize edilmesi için yakıtta %30 ile % 
50 arasında plutonyum olması gerektiğini göstermektedir. Bu arada yüksek aktinitlerin 
içinde büyük öneme sahip Am241 izotopu fısvon dışında, Şekil l 'de görüldüğü gibi nötron 
yakalayarak bir dizi dönüşüm sonucu Pu23 'a dönüşüp onun fisyonu yoluyla da fisyon 
ürünlerine ayrışabimektedir. 

Yakıtın kimyasal formu tartışmalı konulardan biridir. UO2 ve MOX yakıtlar dolayısıyla 
uranyum ve piutonyumun kimyasal olarak oksit formunda kullanılmasına ilişkin epey 
deneyim kazanılmıştır Ancak ADS yakıtında uranyum bulunmayıp onun yerini yüksek 
aktinitler aldığından. ADS'de oksit yakıt kullanılması LWR'larda oksit yakı: 
kullanılmasından farklılık arzetmekcedir. Yapılan araştırmalar bu tür yakıtlarda erime 
noktasının düştüğünü (UO2 için 3113 K. Amö?. için 2448 K), m i k a m katsayısında azalma 
olduğunu ve kimyasal kararlılığın bozulduğunu göstermektedir, Ayrıca yüksek aktimtü 
tüm yakıtlarda (sadece oksitler değil), Am"41 'in dönüşümüyle oluşan Cm^ırt. 160 gün 
yaruimürle a bozunumu dolayısı ile yakıt çubuğu içinde helyum birikmekte ve bu da yakı; 
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çubuğunun şişmesine (fuel swelling) neden olmaktadır. ADS yakıtı için nitrit yakıtların 
kullanımı da düşünülmektedir. Nitrit yakıtlar daha yüksek ısı iletim katsayıları nedeni ile 
oksit yakıtlara nazaran daha düşük sıcaklıkta çalışma avantajına sahiplerse de N14 'ün C14 'e 
dönüşmesi azot için N15 zenginleştirmesi gerektirmektedir. Bu zenginleştirme ise yakıt 
üretimini hem zorlaştırmakta hem de pahalı hale getirmektedir. 

ADS ortamında yakıtın bileşiminde nispeten kısa bir sürede önemli değişiklikler meydana 
gelmektedir. Başlangıçta yakıtta bulunan amerisiyum kendi fisyonu dışında, ışınımlı 
yakalanma reaksiyonları ve bozunumlar aracılığı ile plutonyum ve küriyum izotoplarına 
dönüşmektedir (Şekil 1). Yakıtın böylesine uç koşullar altında ışınlanması yakıtta yüksek 
radyasyon hasarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle oksit ya da nitrit yakıtın bir etkisiz 
matris (inert matrix) içine yerleştirilerek radyasyon ortamına rağmen mekanik 
özelliklerinin korunması ve ısı iletim katsayısının yeterince yüksek olmasının sağlanması 
istenir [19]. Ayrıca yakıttaki etkisiz matris oranı değiştirilerek etkin çoğaltma katsayısı da 
değiştirilebilmektedir [20]. Oksit yakıtlar için en çok tercih edilen etkisiz matrisler MgO ya 
da Mo92 olmaktadır. Buna göre oksit ADS yakıtı ya (Pu,Am,Cm)02-xMg0 (CerCer: 
seramik-seramik) ya da (Pu,Am,Cm)02-xMo92 (CerMet: seramik-metal) olmaktadır. Bu 
oksit yakıtlardan oksijen kaybının önlenmesi için ortalama oksijen atomu sayısı 2 olan 
stoikiometrik oranın x altında tutulmaktadır. Nitrit yakıtlar için en çok tercih edilen etkisiz 
matris ZrN'dir, buna göre nitrit ADS yakıtı (Pu,Am,Cm,Zr)N15 olmaktadır. 

ADS'lerin acil bir durumda kapatılmaları, yetkin reaktörlerden biraz farklıdır. Etkin 
çoğaltma katsayısının azaltılması, dış nötron kaynağı varoldukça, kapatma (shutdown) için 
yeterli olmamakta; kapatma dış nötron kaynağının devreden çıkarılmasına (yani proton 
demetinin durdurulmasına) bağlı olmaktadır [21]. 

9. SONUÇ 

Gerek ADS'ler, gerekse heterojen yöntem kullanan hızlı reaktörler, uranyum ötesi elemant 
dönüşümleri için umut vaad eden seçeneklerdir. Ancak ADS'ler henüz kuramsal tasarım 
aşamasında olup, gerçekleşmeleri için aşılması gereken bir dizi teknolojik engel 
bulunmaktadır. Bu nedenle ADS'lerin .ancak bulunduğumuz yüzyılın ikinci çeyreği 
içindeki bir zaman diliminde hayata geçirilmeleri beklenebilir. Hızlı reaktör teknolojisinin 
önünde de başta ekonomik olmak üzere bazı sorunlar vardır. Dolayısı ile gerek ADS'ler 
gerekse hızlı reaktörlerin TRU transmutasyonu amaçlı kullanımı için zamana gerek vardır. 
Günümüzdeki reaktörlerin büyük çoğunluğu LWR'lardir. Bu reaktörlerde MOX yakıt 
kullanarak TRU'lardan en azından plutonyumun transmutasyonunu sağlamak mümkündür. 
Am ve Cm transmutasyonu için ise termal sistemlerden çok hızlı sistemlerin gerekli olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak tüm TRU'ların transmutasyonunun sağlanması halinde nükleer 
atıklarla ilgili zaman süreci yüz binlerce yıldan, bir kaç yüzyıla inecektir ki bu da çok 
büyük bir kazanım olacaktır. 
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