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Canl› bir organizma büyüme
sürecinde, bünyesini oluﬂturan
dinamik süreçleri kurup
geliﬂtirmek, geliﬂtikten sonra da
bu süreçleri, bak›m onar›mla
ayakta tutabilmek için, gereken
miktarda hammadde ve enerjiyi
çevresinden almak zorundad›r.
Aksi halde potansiyeli oran›nda
geliﬂmesi veya geliﬂmiﬂse e¤er,
bar›nd›rd›¤› süreçleri zaman›n
y›k›c› etkisine karﬂ› koruyup
ayakta tutabilmesi mümkün
de¤ildir. Bünye ne kadar
karmaﬂ›k ve üst düzeyde bir
yap›ya sahipse, enerji gereksinimi
de o kadar yüksektir. Bu
gereksinimin temininde aksamalar
baﬂlad›¤›nda, yaﬂamsal süreçler
teker teker devre d›ﬂ› kalmaya ve
yap› hastalan›p ölüme do¤ru yol
almaya baﬂlar. ‹nsan topluluklar›
da böyle...
Dolay›s›yla enerji, stratejik olarak
nitelendirilen yaﬂamsal bir girdi
oluﬂturur. ‘Temin güvenli¤i’
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raslant›lar›n
merhametine
terkedilemez ve
uzun vadelerle
güvence alt›na
al›nmak durumundad›r.
Sonuç olarak toplumlar,
dünya kapsam›ndaki insan
etkinliklerine, yani medeniyete;
ak›lc› kullan›lmas› kayd›yla,
tükettikleri enerji oran›nda
katk›da bulunurlar. Örne¤in,
asl›nda dünya nüfusunun sadece
%5’ini oluﬂturan, fakat dünya
enerji tüketiminde %25’lik bir
paya sahip bulunan ABD, dünya
sahnesinde ortaya koydu¤u
etkinlikler itibariyle, 6 milyarl›k
dünya nüfusunun sanki dörtte
birini, 1.5 milyar›n› oluﬂturuyor
gibidir.
2000 y›l› itibariyle, dünyadaki 6
milyar insan›n enerji tüketim h›z›,
y›lda 420 EJ’u (Exa Joule=1018J)
aﬂm›ﬂ durumda. Bu tüketimin
%68’i, dünya nüfusunun %15’ini
oluﬂturan sanayileﬂmiﬂ ülkelerin
0.9 milyar insan›; kalan %32’si
ise, dünya nüfusunun %85’ini
oluﬂturan geliﬂmekte olan
ülkelerin 5.1 milyar insan›
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ.
Dolay›s›yla kiﬂi baﬂ›na ortalama
tüketim, 63 GJ kadar. Fakat bu

rakam geliﬂmiﬂ ülkeler için 250,
ABD için de 400 GJ’ü buluyor.
Sonuç olarak, dünya nüfusunun
%85'i, kiﬂi baﬂ›na y›lda ortalama
sadece 25 GJ tüketiyor.
Türkiye’de, dünya ortalamas›n›n
alt›nda, 54 GJ...
2000 y›l› itibariyle yaklaﬂ›k 8.6
milyar ton petrol eﬂde¤eri enerji
tüketilmiﬂ ve bu tüketimin %75’i
fosil yak›tlardan sa¤lanm›ﬂ.
Petrol, do¤algaz ve kömürün
paylar› s›ras›yla %39.4, %23.0 ve
%22.4. Hidro, nükleer ve 'di¤er'
kaynaklardan üretilen elektrik,
birincil enerji üretimi içinde %7.1,
%6.6 ve %0.7’lik paylarla
dördüncü, beﬂinci ve alt›nc› s›rada
geliyor. Birincil enerji üretiminin
yaklaﬂ›k %30’u elektrik
üretiminde kullan›lm›ﬂ ve üretilen
12.5 trilyon kWh elektri¤in
yaklaﬂ›k %80’i, %15 nüfus pay›na
sahip olan sanayileﬂmiﬂ ülkelerde,
%28’i ise ABD’de tüketilmiﬂ.
Dünya ekonomisinin y›lda
ortalama %3 büyüdü¤ü,
ekonomilerin enerji yo¤unlu¤unun
y›lda ortalama %1 azald›¤›
varsay›m›yla, dünya enerji talebi
2023 y›l›na kadar %54 kadar
artarak, 650 EJ'a ulaﬂm›ﬂ olacak.
Bu art›ﬂ›n en büyük k›sm›,
%60’tan fazlas›, geçmiﬂ 150
y›ldakinden farkl› olarak, Asya,
Afrika ve Güney Amerika'n›n
geliﬂmekte olan ülkelerinde yer
alacak. Dünya nüfusunun %80'ini
oluﬂturan ve enerji arz›n›n üçte
birini tüketen bu ülkelerin ço¤u
sanayileﬂmelerini, t›pk› Kuzey
ülkelerinin daha önce yapt›¤› gibi,
fosil yak›tlara dayand›rmay›

planl›yor. Dolay›s›yla 2023 y›l›
civar›nda bu ülkelerin, toplam
enerji tüketiminde ve
karbondioksit emisyonlar›nda,
sanayileﬂmiﬂ ülkeleri geçmesi
bekleniyor.
Ekonomilerin fosil yak›t
yo¤unlu¤unun ﬂimdiki e¤ilimler
çerçevesinde, y›lda %0.2-0.4
civar›nda azalmas› halinde, bu
yak›tlar 2023 y›l›na kadarki
art›ﬂ›n %95’ini karﬂ›layacak ve o
zamanki talebin üçte ikisini
sa¤l›yor olacak. Buna karﬂ›n,
1960’larda hakim olan ‘kaynaklar
tükeniyor’ endiﬂesi azalm›ﬂ
durumda. Çünkü dünyan›n
‘ekonomik rezerv’ olarak, ﬂimdiki
tüketim h›zlar›yla yaklaﬂ›k 200 y›l
yetecek kadar 1 trilyon ton
kömürünün, 80 y›l yetecek kadar
250-350 milyar ton (2-3 trilyon
varil) petrolünün, 70-80 y›l
yetecek kadar 150 trilyon
metreküp do¤al gaz›n›n oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu rakamlar
kesin de¤il, daha iyimser veya
daha kötümser olanlar› da var.
Fakat geçmiﬂte oldu¤u gibi
gelecekte de, bir yandan yeni
rezervlerin bulunmas›, di¤er
yandan yükselen enerji fiyatlar›
karﬂ›s›nda yeni ‘ç›karma
teknolojileri’nin devreye sokulmas›
sayesinde 'bilinen rezerv'lerin
zamanla artaca¤› kesin. K›sacas›,
yüzy›l›n ilk yar›s› için dünya enerji
arz›nda yetersizlikler
beklenmemekle beraber, temin
güvenli¤i ve fiyatlar›n
ekonomikli¤i aç›lar›ndan ciddi
belirsizlikler var. Yüksek enerji
fiyatlar›n›n zarar› ise, geliﬂmiﬂ
ülkelerden çok geliﬂmekte olanlar
üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Çünkü bu
ülkeler, gelirlerinin daha büyük
bir k›sm›n› enerjiye harc›yorlar ve
artan enerji faturas›n› karﬂ›lamak
veya enerji verimlili¤ini art›racak

yat›r›mlar aç›s›ndan kapasiteleri
s›n›rl›. Hem de, ekonomik
durgunluktan daha a¤›r
etkileniyorlar. Öte yandan, arz
yeterlili¤i, fiyat istikrar› ve temin
güvenli¤i sorunlar› aﬂ›labilse dahi,
bir de fosil yak›t ba¤›ml›l›¤›n›n yol
açt›¤› yerel, bölgesel ve küresel
çevre sorunlar› var. Yerel
düzeyde en yayg›n ve ciddi sorun,
kentlerdeki hava kirlili¤i. Küresel
ölçekte ise, nedenleriyle ilgili
bulgu ve de¤erlendirmeler halen
tart›ﬂ›l›yor olmakla beraber, iklim
de¤iﬂikli¤i endiﬂeleri a¤›r bas›yor.
Dünya genelinde enerji kaynakl›
olarak atmosfere, 2000 y›l›nda
6.2 milyar ton karbon eﬂde¤eri,
yani 22.5 milyar ton
karbondioksit sal›nm›ﬂ bulunuyor.
Petrol, kömür ve do¤al gaz›n
paylar› %44, 35 ve 21. Ülke
baz›nda ABD, Çin, Rusya, Japonya
ve Hindistan bu alanda ilk beﬂi
oluﬂturuyor ve toplam emisyon
hacminin %51’inden sorumlular.
Arkadan gelen beﬂli, toplam %12
payla; Almanya, ‹ngiltere, Kanada,
‹talya ve Fransa. Bu emisyonlar,
e¤er hakim beklentiler
gerçekleﬂecek olursa; 2010
y›l›nda 7.8, 2020 y›l›nda da 9.8
milyar ton karbon eﬂde¤erine
yükselecek. Geliﬂmekte olan
ülkelerin pay›n›n ise ilk ony›ldaki
art›ﬂta %81, ikinci ony›ldakinde
%76 olaca¤› tahmin ediliyor.
Halbuki, iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili
Kyoto Protokolü ve Bonn
uzant›s›na göre, karbondioksit
emisyonlar›n›n 1990 y›l›ndaki
düzeylere geri çekilmesi
öngörülüyor.
Atmosfere, iﬂletme s›ras›nda net
olarak kirletici salmayan enerji
türleri; hidro, rüzgar, güneﬂ,
jeotermal, biyokütle ve nükleer.
OECD ülkelerinin
hidropotansiyelleri büyük oranda

kullan›ma girmiﬂ durumda. Öte
yandan, büyük hidroelektrik
santrallerin yap›m›na karﬂ› sosyal
ve çevresel itirazlar var.
Dolay›s›yla bu alanda fazla bir
geniﬂleme imkan› yok. Di¤er
yenilenebilir kaynaklar, maliyet
aç›s›ndan ve nitelikleri itibariyle,
alternatifleriyle rekabette
zorlan›yor. Bu kaynaklardan orta
vadede geliﬂme potansiyeli
taﬂ›yanlar; rüzgar enerjisiyle,
baﬂta fotovoltaikler ve yak›t
hücreleri olmak üzere, çeﬂitli
formlar›yla güneﬂ enerjisi. Hidro
ve di¤er yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen elektrik
üretiminin, 2020’lere kadar her
y›l %2 artmas›, buna karﬂ›n bu
kaynaklar›n toplam enerji tüketimi
içindeki pay›n›n ﬂimdiki %9’dan
%8’e, hatta baz› tahminlere göre
%4’e inmesi bekleniyor. Bu
e¤ilim ancak, kamu müdahalesi ve
sübvansiyonlar arac›l›¤›yla
de¤iﬂtirilebilir nitelikte olup; bu
durumda da, 2020 y›l›nda paylar›
%12’ye kadar ç›kart›labilecek.
(Türkiye’de halen %13).
Yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretimindeki art›ﬂ›n büyük k›sm›,
Çin ve Hindistan gibi geliﬂmekte
olan Asya ülkelerindeki büyük
hidroelektrik santralleri ﬂeklinde.
OECD ülkelerinde ise ayn›
dönemde, baﬂta rüzgar ve
biyokütle olmak üzere, hidro d›ﬂ›
yenilenebilir kaynaklar›n, hem de
y›lda ortalama %3.3 gibi yüksek
oranlarla artmas› hedefleniyor.
Atmosferi kirletmeyen enerji türü
olarak, geriye nükleer enerji
kal›yor...
Nükleer enerji konusu, yeniden
güncellik kazand›¤› için, bu ek,
daha önce dergimizde
yay›mlanm›ﬂ yaz›lar derlenerek
haz›rland›.
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Nükleer enerji bilindi¤i gibi, atomun çekirde¤iyle ilgili bir olay olup, iki ﬂekilde elde edilebiliyor. Bunlardan birincisi, iki küçük çekirde¤in
birleﬂtirilmesi, yani füzyon; ikincisi ise büyük bir
çekirde¤in parçalanmas›, yani fisyon. Her iki halde de, reaksiyondan aç›¤a ç›kan enerji ›s›ya dönüﬂtürülebilir, bu enerji ile su kaynat›l›p buhar
elde edilebilir. Sonra da bu buhar, t›pk› termik
santrallerde oldu¤u gibi, yüksek bas›nç alt›nda
bir türbine gönderilir ve türbin dönerken, kendisine ba¤l› bir elektrik jeneratörünü de döndürünce, elektrik enerjisi üretilir. Elektrik enerjisi; kömür, petrol veya nükleer gibi "birincil" enerji
kaynaklar›n›n kullan›m› sonucu elde edildi¤inden, "ikincil" enerji olarak nitelendirilir. Üretimi
ço¤u kez kirli, fakat kendi temizdir. Hem de çok
amaçl› olup, kullan›m› kolayd›r.
Dünyada halen aktif olan 430’dan fazla nükleer santral, fisyona dayal› olarak çal›ﬂ›yor ve
baﬂlang›ç yak›t› olarak uranyum kullan›yor. Do¤ada bulunan uranyum, hemen tamamen, iki tip
izotoptan oluﬂur. Bunlardan birisindeki proton
ve nötronlar›n toplam say›s› 235, di¤erindekilerin ise 238. U-235 ve U-238 notasyonuyla gösterilen bu çekirdeklerin her ikisindeki proton say›s› da ayn› ve 92, fakat ikincisindeki nötron say›s›, birincisindekinden üç daha fazla. U-235 izotoplar›, yavaﬂ bir nötron çarpt›¤›nda parçalanma-
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ya çok daha yatk›nd›rlar ve parçaland›klar›nda iki
veya üç de nötron ç›kar›rlar. Bu yüzden, ‘kolayca parçalanabilir’ anlam›nda ‘fisil’ olduklar› söylenir.
Dolay›s›yla bir uranyum kütlesi al›p, içine bir

Seyreltilmiﬂ
uranyum
(T>1500°K)

Lazer demeti
(boyama lazeri)

Uranyum buhar›

Zenginleﬂtirilmiﬂ
uranyum
(T>1500°K)

Elektron demeti

Erimiﬂ uranyum
metali

Seyreltilmiﬂ uranyum eldesi için geliﬂtirilen bir düzenek.

avuç nötron salarsak; bu nötronlardan baz›lar› U235 çekirdeklerine çarp›p, bu izotoplar›n parçalanmas›na yol açacak, parçalanmalardan aç›¤a ç›kan nötronlar, gidip baﬂka fisil çekirdeklere çarpacak, buradan yine nötronlar ç›kacak vs. Yani
kütle uygun ﬂekil ve büyüklükte seçilirse, içinde
bir zincirleme reaksiyon yer alabilir ve sürekli
olarak aç›¤a enerji ç›kabilir. Kütlenin uygun büyüklük, ﬂekil ve kompozisyonda seçilmesi önemlidir. Çünkü santrallerlardan aç›¤a ç›kan nötronlar›n bir k›sm›, ilgisiz çekirdeklerde yutularak veya kütlenin cidar›ndan d›ﬂar› kaçarak, bir bak›ma
ziyan olmaktad›r. Kütle küçükse, nötron kaçaklar› çok fazla olur ve zincirleme reaksiyon, daha
baﬂlayamadan durur. Öte yandan yeterince büyük bir uranyum kütlesinin içine, d›ﬂardan nötron atmak da gerekmez. Çünkü uranyum çekirdekleriden baz›lar›, kendilerine çarpan nötronlar
bulunmad›¤› zaman dahi, durup dururken parçalanmakta, çok yavaﬂ bir ﬂekilde de olsa, kendiliklerinden santrallera u¤ray›p nötron salmaktad›r.
‘Atom bombas›’ da denilen fisyona dayal› patlay›c›lar, uranyum parçalar› halinde haz›rlan›p
son anda bir araya getirilirler. Orijinal parçalar›n her biri, zincirleme reaksiyonu baﬂlatamayacak kadar küçük, fakat hepsi bir araya geldi¤inde oluﬂan kütle, bunu fazlas›yla baﬂaracak kadar
büyüktür. Yani ‘süperkritik’tir. Bu ‘süperkritik
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kütle’, orijinal parçalar›n etraf›na yerleﬂtirilen
konvansiyonel patlay›c›lar›n patlat›lmas› sonucu
s›k›ﬂt›r›l›p bir araya getirildi¤inde, zincirleme reaksiyon baﬂlar. Buradaki olay, saniyenin milyonda biri kadar k›sa bir süre içerisinde, kütledeki fisil çekirdeklerin hemen tamam›n›n parçalanmas›n› ve sonuç olarak da aç›¤a, yüzlerce kiloton TNT
eﬂde¤erinde enerji ç›kmas›n› sa¤lar. (Bak›n›z:
Nükleer Silahlar)
Bir nükleer reaktörde ise bu zincirleme reaksiyon, çok daha yavaﬂ ve kontrollü olarak gerçekleﬂir. Reaktörün yap›s› biraz daha karmaﬂ›kt›r ve
uranyum haricinde, baz› destek unsurlar› da bar›nd›r›r. Örne¤in, fisyon sonucu aç›¤a ç›kan nötronlar h›zl›d›r. Halbuki yavaﬂ hareket eden nötronlar, U-235 çekirdeklerini daha kolay parçalayabilir. Dolay›s›yla h›zl› nötronlar›n yavaﬂlat›lmas› gerekir ve bunu da, reaktör kalbine konulan
sudaki hidrojen atomlar› becerir. Hidrojenlerle
çarp›ﬂan h›zl› nötronlar yavaﬂlar. Bu durumda,
fisyondan yeni ç›km›ﬂ olan h›zl› nötronun, yavaﬂlamak için hidrojen atomlar›yla çarp›ﬂmas›, bunun için de içinde do¤du¤u uranyumdan ç›k›p,
bir süre için su içerisinde dolaﬂmas› gerekir. Bu
amaçla uranyum metal veya oksidi, çubuklar halinde imal edilip, aralar›ndan su geçirilir ve hidrojen içeren suyun bir ‘yavaﬂlat›c›’ görevi gördü¤ü söylenir. Hem, fisyon sonucu aç›¤a ç›kan
enerjiyi emmek için zaten bir de so¤utucuya ihtiyaç vard›r ve su, bu iﬂlevi de üstlenir. Böylelikle
bir taﬂla iki kuﬂ vurulmuﬂ ve hem nötronlar yavaﬂlat›l›p, hem de reaktör kalbi so¤utulmuﬂ olur.
Su, hem ‘yavaﬂlat›c›’ hem de ‘so¤utucu’ görevi
görmektedir. Asl›nda ayn› iﬂi sudan baﬂka, karbondioksit veya helyum gibi gazlar da yapabilir.
Hangi tür yavaﬂlat›c› ve so¤utucunun kullan›ld›¤›,
reaktörün tipine göre de¤iﬂir. Her durumda, fisyondan ç›kan h›zl› nötronlar›n yavaﬂlat›ld›¤› reaktörlere, ‘yavaﬂ’ anlam›nda, ‘termal’ reaktör denir. Bu s›fat asl›nda reaktörün de¤il, kalbin içinde hareket eden nötronlar›n yavaﬂ oldu¤unu ifade etmektedir.
Ayr›ca, reaktör kalbine konulan uranyum ço¤u kez, do¤ada bulunan uranyum de¤ildir. Çünkü do¤al uranyumda az miktarda fisil izotop bulunur. ﬁöyle ki; do¤al uranyumun her bin atomundan sadece, yaklaﬂ›k 7'si fisildir. Hal böyle
olunca, zincirleme reaksiyon için gerekli olan
nötron üretim h›zlar›na eriﬂmek güçleﬂir ve do¤al
uranyumun zenginleﬂtirilmesi gerekir. Bu adeta,
bir parça do¤al uranyum al›p, içindeki U-238 çekirdeklerini ay›klay›p atmaya ve geride, U-238’lere oranla daha fazla say›da U-235 çekirde¤i b›rakmaya benzer. Fakat sözkonusu ‘izotop zengileﬂtirme’ iﬂlemi, o kadar da basit olmay›p, yavaﬂ
çal›ﬂan pahal› iﬂlemler gerektirir.
Demek ki do¤al uranyumun yüzde birinden
az›, nükleer enerji üretimi aç›s›ndan do¤rudan
iﬂe yarayan ‘fisil’ çekirdeklerden oluﬂuyor. Bu
çekirdeklerin 1 gram›, yaklaﬂ›k 2.5 ton kömürünkine eﬂde¤er enerji potansiyeline sahiptir. Fakat
uranyum, ‘nadir toprak metalleri’ s›n›f›nda yer
al›r. Yani yer kabu¤undaki mevcut miktar›, ‘nadir’ denecek kadar azd›r. Dolay›s›yla, dünyam›z›n ‘fisil uranyum çekirde¤i’ sto¤u, enerji ihtiya-

c›m›z› uzun bir süre karﬂ›layabilmekten uzak,
yaklaﬂ›k 200 y›l yetecek kadard›r. Yeni santrallerin kurulmas› halinde, bu süre daha da k›sal›r.
Fakat fisil olmayan U-238 çekirdekleri, tümüyle iﬂe yaramaz de¤ildir. Çünü bir nötron yutmalar› halinde, radyoaktif hale gelirler ve iki ›ﬂ›madan sonra, fisil olan bir plutonyum izotopuna, Pu239’a dönüﬂebilirler. Dolay›s›yla, zenginleﬂtirme
iﬂlemi s›ras›nda ay›klanan U-238 çekirdekleri, bir
köﬂeye at›lmay›p, reaktör kalbinde uygun bir yere
konabilir ve nötron yutarak Pu-239’a dönüﬂmeleri sa¤lanabilir. E¤er kalpteki nötron üretim h›z›
yeterince yüksek ise, hem U-235 çekirdeklerinin
parçalanmas› sonucu enerji üretmek, bir yandan
da U-238’leri, fisil Pu-239’lara dönüﬂtürmek
mümkündür. Hatta uygun bir tasar›mla reaktör,
birim zamanda tüketti¤inden daha fazla fisil çekirdek üretebilir. Bu durumda reaktörün, net olarak
yak›t üretmekte oldu¤u söylenir. Yani reaktör
‘üretken’dir. Bu iﬂlem, yavaﬂ nötronlar yerine
h›zl› nötronlarla daha kolay baﬂar›labilir. Bu yüzden de ‘üretken’ reaktörlerdeki nötronlar,
santrallerdan ç›kt›ktan sonra yavaﬂlat›lmazlar.
Suyun yavaﬂlat›c› etkisinden kaç›nmak için so¤utucu olarak, su yerine s›v› sodyum kullan›l›r ve
böyle reaktörler ‘h›zl› üretken’ reaktör ad›n› al›r.
H›zl› üretken reaktörler sayesinde dünya kabu¤undaki uranyumun, yüzde birinden az› yerine tamam›, nükleer enerji elde etmek amac›yla kullan›labilir. Ancak h›zl› üretken reaktörlerin yak›tlar›n›n, önce termal reaktörlerde üretilmesi laz›md›r.
Böyle bir ‘termal-h›zl› üretken’ reaktör program›,
dünya uranyum rezervlerinin enerji potansiyelini
100 mislinden fazla artt›r›r.
Reaktör kalbinde parçalanan uranyum çekirdekleri, daha küçük iki çekirde¤e yol açar ve
‘santraller ürünleri’ denilen bu yeni çekirdekler,
yüksek enerjilerle do¤ar. ‹çinde bulunduklar›
malzeme taraf›ndan sonunda durdurulur, fakat
bu arada, etraftaki çekirdeklerle çarp›ﬂarak epeyce hasar yarat›rlar. Ayr›ca kendileri istikrars›z
olup, oluﬂumlar›ndan belli bir süre sonra, baﬂka
çekirdeklere dönüﬂürler. Bu arada; gama ›ﬂ›nlar› denilen yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon veya elektron ve pozitron gibi kat› parçac›klar ›ﬂ›nlarlar. Bu türden etkinli¤e sahip olan çekirdeklerin, ‘radyoaktif’ olduklar› söylenir. Radyoaktif çekirdeklerin bozunmas› ço¤u kez, di¤er
radyoaktif çekirdeklerin oluﬂumu ile neticelenir.
Bunlar da bozunduklar›nda, daha baﬂka radyoaktif çekirdeklere dönüﬂebilir. K›sacas›; iﬂletmeye
al›nd›ktan bir süre sonra, bir nükleer reaktörün
kalbinde, 800 kadar farkl› radyoaktif çekirdek
türü birikir. Bu çekirdeklerin tümünün sahip oldu¤u ‘›ﬂ›nlama gücü’ne, ‘radyoaktivite envanteri’

Zincirleme fisyon

denir.
Radyoaktif envanter reaktör kapat›ld›ktan,
yani zincirleme santraller reaksiyonlar› durdurulduktan sonra da ›ﬂ›mas›na devam eder. Gerçi bu
›ﬂ›ma zamanla azal›r. Herhangi bir radyoaktif
izotopun, baﬂlang›çtaki say›s›n›n ve dolay›s›yla da
›ﬂ›ma gücünün yar›ya inmesi için gereken süreye
‘yar› ömür’ denir. Bu süre çekirdekten çekirde¤e de¤iﬂir. Baz›lar› için saniyenin küçük bir fraksiyonu, baz› di¤erleri için ise binlerce y›ld›r. Birkaç yüzmilyon wat gücündeki bir reaktörde, kapat›ld›ktan hemen sonra, saniyede milyarlarca
kere milyarlarca bozunum yer almaktad›r. Bu ise
reaktörün çal›ﬂma halinde üretti¤i enerjinin %10
kadar›n›n üretilmeye devam etmesi demektir.
Buna ‘bozunum ›s›s›’ denir ve azalmas› için zaman geçmesi gerekir. Bir baﬂka deyiﬂle, kömüre dayal› bir termik santral› kapatt›¤›n›zda, kazan›na kömür atmay› durdurur ve enerji üretimine
son verirsiniz. Halbuki bir nükleer santral, kapat›lsa dahi, normal gücünün %10'u kadar enerji
üretmeye devam eder ve reaktörü so¤utmaya devam etmek zorundas›n›zd›r: Ta ki ‘bozunum ›s›s›’
önemsiz düzeylere inene kadar... Aksi halde reaktörün kalbindeki uranyum yak›t elemanlar› eriyebilir, çok yüksek s›cakl›kta s›v› bir kütle oluﬂturup, önüne gelen herﬂeyi eritebilir. Uranyum
a¤›r bir metal oldu¤undan, eritti¤i kütlenin dibine çöker ve yeni konumunda neyle karﬂ›laﬂ›rsa
eritmeye devam eder. Reaktör binas›n›n beton
temelini dahi eritip, topra¤a ulaﬂabilir. Dolay›s›yla; bir ‘so¤utucu kayb› kazas›’ sonucu reaktör
kalbinin erimesinin olas› sonuçlar›, son derece
ciddidir.
Çünkü radyasyon parçac›klar›, mikroskopik
birer mermi gibidirler ve önlerine ç›kan malzeme
içerisinde durdurulup so¤urulana kadar, o malzemeye enerji enjekte ederler. Malzeme t›pk›, üzerine bir tabanca ile defalarca ateﬂ edilen çelik bir
levha gibi ›s›n›r. Bundan öte, radyasyon parçac›klar›, yollar› üzerindeki moleküler ba¤lar› k›rarak, maddenin yap›s›nda de¤iﬂiklikler de yarat›r.
E¤er malzeme uzun molekül zincirlerinden oluﬂuyor ise, ›ﬂ›n›m›n k›rd›¤› molekül parçalar› bazen
de, yine radyasyon ›ﬂ›nlar›n›n etkisi sonucu, geliﬂigüzel yerlerinden birbirlerine ba¤lan›r. Yani
radyasyon, t›pk› bir oksijen tüpünün ucundaki
alev gibi; uzun çubuklar› baz› yerlerinden eriterek kesmekte, di¤er baz› yerlerinden de, parçalar› kaynak edip birleﬂtirmektedir. Bu olguya ‘radyasyonla polimerizasyon’ denilir ve baz› plastik
türleri bu sayede sertleﬂtirilir. Ancak bu olay
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e¤er canl› bir organizmada yer al›yor ise, bu, organizman›n aleyhinedir.
Canl› hücreler ço¤unlukla, uzun protein zincirlerinden oluﬂur ve hücrenin radyasyona maruz
kalmas› halinde, daha önce de belirtildi¤i gibi, bu
moleküler ba¤lardan baz›lar› k›r›l›r ve ortaya ç›kan parçalar, geliﬂigüzel ﬂekilde ba¤lan›r. Bu
moleküller art›k iﬂe yaramaz olmuﬂtur ve tamir
edilmeleri gerekir. Çünkü aksi halde, hücrede
ar›zal› molekül yap›lar› birikecek, hücrenin metabolizmas› de¤iﬂecektir. Nitekim hücrenin bu tür
hasarlar› gidermek için belli bir tamir kapasitesi
vard›r. Hatta geliﬂkin organizmalardaki hücreler,
molekülleri tek tek kontrol edip rastlanan hasarl›lar› tamir etmek yerine, tüm molekülleri belli
aral›klarla, hasarl› olsun veya olmas›n, parçalay›p
yeniden inﬂa etmeyi tercih ederler. Ancak, hücrenin tamir kapasitesi s›n›rl›d›r ve bu s›n›r aﬂ›ld›¤›nda, hasarl› moleküller birikmeye, hücrenin yaﬂam faaliyetleri etkilenmeye baﬂlar. Örne¤in k›l
dibi hücreleri, d›ﬂ kaynakl› radyasyona karﬂ› ön
cephede yer al›rlar ve radyasyona karﬂ› aﬂ›r› duyarl›d›rlar. Dolay›s›yla aﬂ›r› radyasyona maruz
kalan insanlar›n, saçlar› dahil, vücutlar›ndaki tüyler dökülür. Keza gözün kornea tabakas›, radyasyona karﬂ› duyarl›d›r; polimerizasyona u¤rayarak ﬂeffafl›¤›n› yitirir ve bilindi¤i gibi, buna da
‘katarakt hastal›¤›’ denir. Bunlar radyasyonun
‘somatik’ etkileridir.
Radyasyonun bir de "genetik" etkileri vard›r.
E¤er radyasyon hücre çekirde¤ine ulaﬂacak olursa, buradaki DNA'n›n yap›s›nda baz› de¤iﬂikliklere yol açar ve insan›n özelliklerini belirleyen ﬂifreyi, adeta yeniden ve geliﬂigüzel bir ﬂekilde yazar. Hücrenin faaliyetlerini yöneten emir komuta zinciri de¤iﬂmiﬂtir. Hücre, aksayan faaliyetleri dolay›s›yla ölebilir veya daha da kötüsü, h›zl›
bir üreme çabas›na girerek kanserleﬂir. Öte yandan, e¤er çekirde¤i hasar gören hücre, sperm veya yumurtalar› oluﬂturan ‘haploid’ hücrelerden
birisi ise, bu hücrenin dölleyece¤i yavru, yap›sal
bozukluklarla do¤ar.
Bunlar düﬂük miktarlardaki radyasyonun etkileridir. Radyasyonun hasar gücünün bir ölçüsü,
hedefe enjekte etti¤i enerji miktar›d›r ve bu,
‘radyasyon dozu’ ad›yla an›l›r. E¤er doz yüksek

Bor katk›l› paslanmaz çelikten yap›lm›ﬂ profiller, nükleer
santrallerde kullan›lm›ﬂ yak›t çubuklar›n›n daha büyük
miktarlarda depolanabilmesini sa¤l›yor.

ise, organizma aﬂ›r› miktarda ›s› so¤urur ve yumuﬂak dokular›, bir bak›ma piﬂer. Orta güçte bir
atom bombas›n›n düﬂtü¤ü noktay› merkez alan 1
mil yar›çap›ndaki bir daire içinde bulunan insan›n
ise, piﬂmek gibi bir sorunu yoktur. Çünkü onca
k›sa zamanda yanmak için gerekli oksijeni bulamad›¤›ndan, yanamay›p buharlaﬂ›r. Geride yaln›zca iskeleti kal›r...
Radyasyonun olas› zararlar›na k›saca de¤indikten sonra, tekrar nükleer reaktörlere dönecek
olursak; santraller sonucu oluﬂan baz› radyoaktif
izotoplar›n, kalbi so¤utan suya kar›ﬂmas› mümkündür. Kald› ki; suyun içerisinde nötronlar dolaﬂmakta, suyu oluﬂturan çekirdekler taraf›ndan
yutulmaktad›rlar. Örne¤in hidrojen, bir nötron
yutup döteryum, döteryum bir nötron daha yutup
trityum olabilir. Her iki ürün de radyoaktiftir.
Keza, sudaki oksijen bir nötron yutup radyoaktif
bir izotopa dönüﬂebilir. Dolay›s›yla, so¤utma suyu, reaktör içerisinde dönüp durdukça radyasyon
biriktirir ve d›ﬂar› s›zmamas› gerekir. Halbuki
her endüstriyel giriﬂim, baz› kaza olas›l›klar›n› da
beraber getirir. Nükleer reaktörlerin de, ufak tefek kazalar sonucu radyoaktivite s›zd›rmas›, çevrede sa¤l›k sorunlar›na neden olmas› kaç›n›lmaz
gibidir. Nitekim geçmiﬂte böyle olmuﬂ, en geliﬂmiﬂ ülkelerdekiler de dahil olmak üzere, dünyan›n muhtelif yerlerinde inﬂa edilen yüzlerce nük-

leer santralde yer alan radyasyon s›z›nt›lar›n›n
say›s›, yüzleri bulmuﬂtur.
1979 y›l›nda ise, ABD'nin "Three Mile ‹sland" nükleer santral›ndaki ünitelerden birinde,
olas› en kötü kaza gerçekleﬂmiﬂ, so¤utucu kayb›
sonucu reaktör kalbi erimiﬂtir. Gerçi kaza esnas›nda ölen olmam›ﬂ, çevreye fazla radyasyon sal›nmam›ﬂt›r. Ancak 1986 y›l›nda, Sovyetler Birli¤i'nin Çernobil nükleer santral›ndaki ünitelerden birisi ayn› kazaya u¤ray›nca, bu seferki kaza
kontrol alt›na al›namam›ﬂt›r. Oluﬂan radyasyon
bulutunun haftalarca, Türkiye dahil Avrupa üzerinde dolaﬂt›¤›, ya¤murlarla birlikte besin zincirine ulaﬂt›¤› ço¤umuzun hat›rlar›ndad›r. Kazadan
dolay› 30'dan fazla insan›n öldü¤ü bilinmekte,
radyasyona maruz kalm›ﬂ olup da kanser riski artanlar, onbinlerle ölçülmektedir. Nükleer endüstrinin imaj› a¤›r bir yara alm›ﬂ, kamuoylar›n›n
nükleer enerjiye güveni sars›lm›ﬂt›r.
Reaktör kalbinde santrallera u¤rayarak enerji
üreten uranyum yak›t, zamanla fakirleﬂir ve belli
bir noktadan sonra, yak›t›n de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Bu ‘kullan›lm›ﬂ yak›t’lar, kimyasal yöntemlerle
parçalan›p, içindeki iﬂe yarar izotoplar al›nabilir.
Buna ‘yak›t› yeniden iﬂleme süreci’ deniyor. Geride kalan kimyasal çözeltilerde, ‘üst düzeyde radyoaktif’ olan ve fakat iﬂe yaramayan çekirdekler
kal›r. Bu ‘üst düzeyde radyoaktif s›v› at›klar’,
radyoaktif olduklar›ndan geliﬂigüzel at›lmamalar›,
çevreye zarar vermemeleri için özenle z›rhlan›p
saklanmalar› laz›md›r: Ta ki radyoaktiviteleri zarars›z düzeylere inene kadar. Radyoaktif bir maddenin aktivitesinin yar›lanmas› için gereken zamana ‘yar› ömür’ demiﬂtik. Böyle bir maddenin aktivitesini art›k kaybetmiﬂ oldu¤unu söyleyebilmek
için, parmak kural› olarak ‘10 yar› ömür’ün geçmesi gerekir. Nükleer reaktör at›klar› aras›nda;
Stronsiyum-90 ve Sezyum-137 gibi çekirdekler
önemli bir yer tutar. Bunlar›n yar› ömürleri oldukça uzun olup, s›ras›yla 28 ve 30 y›l civar›ndad›r. Dolay›s›yla, 300 y›l süreyle, emniyetli bir ﬂekilde saklanmalar› laz›md›r. Di¤er baz› çekirdeklerin yar› ömürleri çok daha uzun olup, örne¤in
plutonyumunki 24,000 y›l kadard›r.
Üst düzeyde radyoaktivite içeren s›v› at›klar›n, kat› hale getirildikten sonra ‘vitrifikasyon’

Nükleer At›k Sorunun Çözümü ‹çin Öneriler

Reaktörde 3-4 y›l kullan›ld›ktan sonra ç›kart›lan yak›t
çubuklar›, reaktör kompleksindeki bir so¤utma havuzuna
aktar›l›r. Bu noktada at›k yak›t, yaln›zca yüksek düzeyde
radyoaktif de¤il, ayn› zamanda çok s›cakt›r. Su hem yak›t›
so¤utur hem de iﬂçilerle çevre halk›n› zararl› ›ﬂ›n›mdan
korur. ﬁimdilik ABD’de at›k yak›t›n tümü, nükleer
santrallerdeki havuzlarda tutuluyor. Ancak, 2010 y›l›na
kadar santrallerin ço¤unda at›k depolayacak yer kalmayacak.

B‹L‹M ve TEKN‹K

6

A¤ustos 2004

1986 y›l›ndan bu yana baz›
ABD nükleer santralleri,
at›k depolama kapasitelerini
yer üstü kuru depolama tesisleriyle
geniﬂletme yoluna gittiler. Bu tesislerde
at›klar, çelik, beton ve kurﬂundan
yap›l› a¤›r konteynerlere yerleﬂtiriliyor.
Bunlar da ya kal›n beton platformlar
üzerine dikey olarak yerleﬂtiriliyor,
ya da kal›n beton depolarda
yatay olarak saklan›yor.

Nükleer at›klar›n okyanus
taban›na gömülmesi, akla yak›n
bir seçenek. Çünkü, taban›n
derinliklerinde radyasyon
insanlar› ya da çevreyi etkilemez.
Sorun, gerekti¤inde yak›t›
yeniden yüzeye ç›karman›n
güçlü¤ü. Ayr›ca, 1993 Londra
Sözleﬂmesi 2018 y›l›na kadar
denizlere radyoaktif at›k
b›rak›lmas›n› yasakl›yor.

At›klar›n Antarktika ya da
Grönland’da buza b›rak›lmas›: At›k
varilleri, s›cakl›klar›yla buzu
eriterek dibe inecekler. Varillere
ba¤lanacak kablolarla at›klar
gerekti¤inde geri al›nabilir. Sorun,
gelecekteki iklim de¤iﬂikliklerinin
buzlar› eritmesi ve at›klar›n
çevreye saç›lmas›. Yöntem ayr›ca
pahal› ve 1959 Antarktika
Antlaﬂmas›’na ayk›r›.

yöntemiyle cam bir bünyeye, homojen bir ﬂekilde
emdirilmeleri mümkündür. Böyle bir tasar›mda,
d›ﬂ kab›n delinmesi ve radyoaktif çekirdeklerin
çevreye yay›larak besin zincirine girmeleri olas›l›¤›, yok denecek kadar azd›r. Çünkü cam k›r›lsa
dahi, sadece k›r›lma yüzeyindeki radyoaktif çekirdekler aç›¤a ç›kar ve cam bünye içindekiler d›ﬂar› s›zmaz. Hem de bu cam muhafazalar›n, paslanmaz çelikten bidonlara yerleﬂtirilip, tuz yataklar› gibi ‘ﬂok emici’ jeolojik tabakalarda aç›lan
yeralt› galerilerinde saklanmas› tasarlanmakta,
böylelikle deprem ﬂoklar›ndan korunmalar›
amaçlanmaktad›r. Bu ‘nihai depolama sistemi’
tasar›m›na göre; sözkonusu jeolojiik tabakalar
geçmiﬂte oldu¤u gibi, yüzbinlerce y›l süreyle de¤iﬂmeden duracak, radyoaktif at›klar› içlerinde
saklayacaklard›r. Ancak, zaman ölçe¤i uzun oldu¤undan, olas› geliﬂmeleri tümüyle öngörebilmek zordur. Dolay›s›yla tasar›m hala tart›ﬂ›lmakta olup, henüz hayata geçirilmemiﬂtir. Nihai depolamaya baﬂlan›lmay›nca, kullan›lm›ﬂ ‘yeniden
iﬂleme süreci’ne de geçilmemiﬂ ve kullan›lm›ﬂ yak›tlar, reaktörlerdeki so¤utma havuzlar›nda biriktirilmiﬂtir. Baﬂlang›çta k›sa süreli, yaklaﬂ›k 100
günlük depolama için tasarlanm›ﬂ bulunan bu havuzlar dolmak üzeredir. Hatta baz›lar›ndan ç›kart›lan yak›tlar, aktiviteleri art›k görece azalm›ﬂ
oldu¤undan, beton bloklara gömülerek, kuleler
halinde reaktör alan›na dikilmektedir. ‹çerdikleri plutonyumun, bomba malzemesi olarak uygunlu¤u ve kimyasal yöntemlerle ayr›ﬂt›r›lmas›n›n kolayl›¤› nedeniyle, terörist amaçlara hedef olmas›ndan korkuluyor. Halbuki termal reaktörlerde
biriken plutonyum, h›zl› üretken reaktörlerde yak›t olarak kullan›labilir. Ancak dünya ‘h›zl› üretken reaktör program›’ ask›ya al›nd›¤›ndan, bu
yap›lam›yor.
Nükleer teknoloji adeta, yolda karﬂ›laﬂt›¤› kazalar nedeniyle, baﬂlang›çta planlanan ﬂekilde çal›ﬂamam›ﬂ, öyle olunca da daha büyük sorunlarla
karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ gibidir. Bütün bunlara karﬂ›n, OECD ülkelerinin Kyoto Protokolü yükümlülüklerini yerine getirmeye karar vermeleri halinde üzerinde durulmas› gereken en önemli seçeneklerden biri gibi duruyor. Yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n teknolojik sorunlar›n› aﬂmas› ve

At›klar›n, üzerinde insan yaﬂamayan uzak
adalara gömülmesi de sorunlu: Bir kere
at›klar›n okyanuslarda, özellikle kötü
havalarda taﬂ›nmas› riskli. Ayr›ca, bu adalar›n
birço¤unda yo¤un deprem ve yanarda¤
faaliyeti görülüyor. Bir sorun da adalarda
s›kça görülen jeolojik yap›da deniz suyunun ve
tatl› suyun yüzey alt›ndaki kaya katmanlar›na
s›zmas›. Suyun varl›¤› at›k varillerinin
paslanmas›na ve sonunda radyoaktif
parçac›klar›n ortama s›zmas›na yolaçabilir. Bir
baﬂka sorun da, ada yak›n›ndaki ülkelerin
buna karﬂ› ç›kmas›.

ekonomikli¤i baﬂarmas›na kadarki geçiﬂ döneminde önemli bir rol üstlenmek üzere, kendi sorunlar›n› aﬂmaya çal›ﬂ›yor. Sorunlar›n bir listesi
ve çözüm tasar›mlar› ﬂöyle özetlenebilir...
Nükleer santrallerin iﬂletme güvenli¤inin artt›r›lmas› için, iﬂletme s›ras›nda, isteseniz ve u¤raﬂsan›z da kalbini eritemeyece¤iniz ‘ultra güvenlikli’ sistemler üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Örne¤in bunlardan birisinin, ufak çapta bir gölün dibine kurulmas› tasarlanmakta, bu ‘ultra güvenli reaktörün’, ne olursa olsun so¤utucu kayb›na u¤ramamas› amaçlanmaktad›r. Bir di¤eri gaz so¤utmal›
olup, top ﬂeklinde yak›tlar kullan›yor ve ‘geliﬂkin
gaz so¤utmal› reaktör’ olarak an›l›yor.
Ayn› paralelde ABD’nin önderli¤inde 10 ülke
(Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, ‹sviçre, Japonya, Kore, Güney Afrika, ‹ngiltere) taraf›ndan
yürütülmekte olan IV. Nesil Nükleer Enerji Sistemleri’yle ilgili çal›ﬂmalar›n (‘A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy
Systems’) ilk aﬂamas› tamamlanm›ﬂ olup; 2030

At›klar›n, uzaya b›rak›lmas›n›n avantaj› bunlar›n
insanl› ortamdan kal›c› biçimde uzaklaﬂmas›.
Ancak, dezavantajlar daha büyük. F›rlat›l›ﬂ
s›ras›nda, radyoaktif maddeleri çevreye saçacak
bir kaza olas›l›¤› bu seçene¤i kabul edilemez
yap›yor. Ayr›ca, çok say›da f›rlatman›n
gereksinmesi ve bu konuda uluslararas› bir
anlaﬂma sa¤laman›n güçlü¤ü, yöntemi pratik
olmaktan ç›kar›yor.

ve sonras›na yönelik olarak kullan›lmas› uygun
bulunan 6 nükleer reaktör tasar›m› belirlenmiﬂ
bulunuyor. Bunlardan birisi, gelece¤in enerji
kayna¤› olara görülen hidrojenin, suyun elektrolizi yoluyla eldesine yönelik. (Bak›n›z: IV. Kuﬂak)
Nükleer silah teknolojisinin yay›lmas›n› veya
bomba malzemesinin terörist emellere hedef olmas›n› engellemek için, nükleer yak›t döngüsünde de¤iﬂilikler tasarlan›yor. (Bak›n›z: Nükleer Silahlar) Toryuma yöneliﬂ bunlardan birisi. (Bak›n›z: Toryuma Dönüﬂ.) Hatta toryumu do¤rudan
yak›t olarak kullanmay› hedefleyen bir tasar›m
dahi var. (Bak›n›z: Enerji Yükselteci.)
Radyoaktif at›klar›n uzunca sürelerle kendili¤inden bozunmalar›n› beklemek yerine, h›zland›r›c›larda proton bombard›man›na veya nötron ›ﬂ›nlar›na tabi tutmak suretiyle daha k›sa ömürlü baﬂka çekirdeklere dönüﬂtürülmelerini sa¤lamak yönünde çal›ﬂmalar var. (Bak›n›z: Transmutasyon.)
Prof. Dr. Vural Alt›n

Yeniden iﬂleme ve dönüﬂtürme giderek
benimsenen yöntemler. Yeniden iﬂlemede,
plütonyum ve parçalanabilir uranyum
kullan›lm›ﬂ yak›t çubuklar›ndan
ay›klan›yor. Bu süreç, at›k nükleer yak›t›n
hacmini azalt›yor. Dönüﬂtürme
yöntemindeyse radyoaktif elementler daha
k›sa ömürlü maddelere dönüﬂtürülüyor.
Bu yöntemlerin ikisi de at›klar›n sonunda
güvenli bir yeralt› deposuna nakledilme
gereksinimini ortadan kald›rm›yor.
Yeniden iﬂlemeden arta kalan art›k ürün,
uzun ömürlü ve camlaﬂt›r›larak saklanmak
zorunda. Yöntemin avantaj›, at›k miktar›n›
düﬂürmesi. Dönüﬂtürmeyse, gömülme
süresini büyük ölçüde azaltacak.

ABD, elindeki nükleer at›klar›, en
erken 2010 y›l›nda hizmete girecek
olan bir yeralt› deposuna nakletmeyi
planl›yor. Tart›ﬂmalar› bitmeyen
proje, Nevada’daki Yucca da¤› alt›nda
bir depo inﬂaas›n› içeriyor. Yer
seçiminde etken, iklimin kurakl›¤› ve
topraktaki su tablas›n›n derinli¤i.
Depo, yüzeyden 300 m derinde ve su
tablas›n›n 300 m yukar›s›nda inﬂaa
ediliyor. Suya doymam›ﬂ kaya
katmanlar› gibi do¤al engellerin
yan›s›ra, beton tüneller gibi yapay
engellerin de at›klar›n suya ve
atmosfere s›zmas›n› önleyece¤i
umuluyor.
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Son y›llarda h›zlanan ve radikal bir iklim de¤iﬂikli¤i tehdidini yak›nlaﬂt›ran küresel ›s›nman›n,
fosil yak›t kullan›m›ndan kaynakland›¤›n› gösteren
kan›tlar›n ço¤almas›, ülkemizin gündeminden ç›km›ﬂ görünen nükleer enerjinin yararlar› ve zararlar› konusundaki tart›ﬂmalar› yeniden dünya gündemine taﬂ›yor. ABD’nin endiﬂelerininse nükleer
enerjinin çevre ve iklim konusundaki olumlu ya da
olumsuz etkilerinden çok, Kuzey Kore’nin ard›ndan ‹ran ve baﬂka baz› ülkelerin de bar›ﬂç› nükleer enerji programlar› maskesi alt›nda atom silahlar› geliﬂtirdikleri kuﬂkusu ve bu silahlar›n bir gün
teröristlerin eline geçmesi olas›l›¤› üzerinde odakland›¤› anlaﬂ›l›yor. Biz de bu say›dan baﬂlayarak,
bu tart›ﬂmalar› ve geliﬂtirilen yeni tasar›mlar› sizlere aktaraca¤›z. Tabii, bu alandaki siyasal tart›ﬂmalar›n ve karﬂ›l›kl› suçlamalar›n olabildi¤ince d›ﬂ›nda kalmaya özen göstererek. Konuya, ülkemizde
hâlâ ﬂiddetli tart›ﬂmalara konu olan toryum santralleri ile ilgili olarak American Scientist dergisinin
Eylül-Ekim say›s›nda yer alan bir makalenin k›salt›lm›ﬂ çevirisi ve toryum santrallerinin iﬂleyiﬂ biçiminin anlat›m›yla girmenin uygun olaca¤›n› düﬂündük...
TORYUM elementinin güç reaktörlerinde kullan›lmas›, nükleer enerjinin kullan›ma girdi¤i
1950’li y›llardan beri üzerinde düﬂünülen bir konu. Nedeni basit: Toryumun dünya kabu¤u içindeki bollu¤u, uranyumun üç kat›. Ne yaz›k ki, toryum
atomlar› kendiliklerinden bölünmeye yatk›n de¤il.
Oysa bu, nükleer güç reaktörleri için temel gereksinim. Ancak toryum 232’nin (bu elementin baﬂl›ca izotopu) belli bir miktar› bir nükleer reaktör
kalbine kondu¤unda, hemen nötron so¤urmaya
baﬂlar ve uranyum-233’e dönüﬂür. Bu izotop da,
nükleer güç için en yayg›n olarak kullan›lan uranyum-235 gibi parçalanma zincir tepkimelerini destekler.
Dolay›s›yla toryum, parçalanabilir (fisil) olmak-
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tan çok “do¤urgan” bir madde olarak tan›n›r. Bu
yönüyle de, reaktörlerde genellikle kullan›lan yak›t›n %95’ten fazlas›n› oluﬂturan uranyum-238’e
benzer. S›radan bir reaktör, u-238’den plütonyum
elementinin çeﬂitli izotoplar›n› üretir ve bu plütonyumun bir k›sm› da reaktör içinde parçalanmaya
u¤rayarak uranyum-235’in üretti¤i güce katk› yapar.
Toryumu bir yak›t olarak kullanman›n sorunlu
yan›, kendisinden enerji elde edilmeye baﬂlamadan önce üreme sürecinin (uranyum-233’e dönüﬂme) gerçekleﬂmesi gere¤i ki, bu da ortamda nötronlar›n varl›¤›n› gerektiriyor. Baz› mühendisler,
gerekli nötronlar›n parçac›k h›zland›r›c›lar›ndan
sa¤lanmas›n› öneriyorlar. Ama bu yöntem oldukça
pahal›. Dolay›s›yla günümüzde toryumdan yararlanman›n en pratik yolu, bunu plütonyumdan, zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumdan ya da ikisinin kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan ve parçalanmalar› zincirleme tepkimeleri baﬂlatacak olan s›radan reaktör yak›tlar›yla
birleﬂtirmek.
Uranyum-238’den plütonyum üretmek yerine,
toryumdan uranyum-233 üretmek daha çok verim
sa¤l›yor. Nedeni, süreç içinde ortaya ç›kan çeﬂitli
parçalanamaz izotoplar›n say›s›n›n daha az olmas›.
Reaktör tasar›mc›lar›, bu görece yüksek verimden
yararlanarak üretilen birim enerji baﬂ›na kullan›lacak yak›t› azaltabilir, bu da saklanmas› gerekecek
at›k miktar›n› azaltabilir. Bunlar d›ﬂ›nda toryum
kullan›m›n›n baﬂka art›lar› da var: Örne¤in, toryumun nükleer güç için kullan›lan biçimi olan toryum dioksit, günümüzde reaktör yak›tlar›nda genellikle kullan›lan uranyum dioksite göre daha kararl› bir bileﬂim. Böyle olunca da yak›t kapsüllerinin içine konduklar› metal zarflarla, ya da zarflar›n yar›lmas› halinde so¤utma suyuyla termal tepkimeye girme olas›l›¤› azal›yor. Ayr›ca, toryum dioksitin termal iletkenli¤i, uranyum dioksitinkinden
%10-15 daha fazla. Bu da ›s›n›n, reaktör kalbinde

kullan›lan ince yak›t çubuklar›ndan daha kolay yay›lmas›n› sa¤l›yor. Dahas›, toryum dioksitin erime
noktas›, uranyum dioksitinkinden 500 °C daha
yüksek.. Bu fark, geçici bir aﬂ›r› güç yüklenmesi ya
da so¤utucunun kayb› gibi durumlarda ek bir güvenlik marj› oluﬂturuyor.
Bu avantajlar›n bilinmesi, nükleer mühendisleri b›k›p usanmadan güç için toryum kullan›m›na
yönelik deneyler yapmaya yönlendirdi. Hatta baz›
gruplar, toryum temelli yak›tlarla çal›ﬂan ticari
santralleri iﬂletme konusunda deneyim bile kazand›lar. Örne¤in, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde
Peach Bottom Nükleer Santral›’n›n birinci ünitesi
olan gaz so¤utmal›, grafit yavaﬂlatmal› bir reaktör,
1960’l› y›llarda yüksek ölçüde zenginleﬂtirilmiﬂ
uranyumla, toryum bileﬂimi bir yak›t kulland›.
Colorado eyaletindeki Fort St. Vrain kasabas›nda baﬂka bir gaz so¤utmal› reaktör de 1976 ve
1989 y›llar› aras›nda benzer bir toryum temelli yak›tla çal›ﬂt›r›ld›.Toryum oksitle, yüksek düzeyde
zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumun görece basit kar›ﬂ›mlar› ve su so¤utmal› reaktörlerle deneyler de
1960’l› y›llarda yine ABD’deki “BORAX” ve Elk River nükleer tesisleriyle, Indian Point güç santralinde gerçekleﬂtirildi. 1977-1982 y›llar› aras›ndaysa,
toryumla, uranyum-235 ya da uranyum-233’ün daha karmaﬂ›k bileﬂimleri, tüketti¤inden daha fazla
parçalanabilir madde üreten bir yak›t geliﬂtirme
amac›na yönelik bir deney çerçevesinde Shippingport’ta (Pennsylvania) su so¤utmal› bir reaktörde
kullan›ld›.
Toryum tabanl› nükleer yak›t kullan›m› yaln›zca ABD ile s›n›rl› de¤il. Örne¤in Alman mühendisler toryumla, yüksek düzeyde zenginleﬂtirilmiﬂ
uranyum ya da toryum ile plütonyum kar›ﬂ›mlar›n›
hem gaz, hem de su so¤utmal› güç santrallerinde
kulland›lar. Toryum tabanl› yak›tlar ayr›ca ‹ngiltere, Fransa, Japonya, Rusya, Kanada ve Brezilya’da
da denendi. Ancak baﬂlang›çtaki bu yo¤un çabalara karﬂ›n, bu ülkelerin neredeyse hepsi nükleer
enerji santrallerini çal›ﬂt›rmak için toryum kullanma düﬂüncesini uzun süre önce terk ettiler. Bu yak›ta karﬂ› ilgisini sürdüren tek ülkeyse, güç reaktörlerinden baz›lar›n› 1990’lar›n ortalar›nda toryum içeren yak›t demetleriyle besleyen Hindistan.
Toryum kullanman›n temel nedenlerinden birisinin, reaktör kalbindeki güç da¤›l›m›n› eﬂitlemek
olmas›na karﬂ›n, Hintli mühendisler f›rsattan yararlan›p toryumun bizzat bir yak›t kayna¤› olarak
nas›l çal›ﬂaca¤›n› da denediler. Elde ettikleri olumlu sonuçlar, günümüzde yap›m› sürmekte olan daha ileri tasar›mdaki reaktörlerde toryum tabanl›
yak›t kullanma planlar›na temel oluﬂturdu.
Toryum tabanl› yak›tlar›n Hindistan’a çekici
gelmesinin nedenlerinden biri, bu elementin ülkedeki bollu¤u. Hindistan, 290,000 ton olarak hesaplanan toryum rezervleriyle, Avustralya’n›n ard›ndan ikinci s›rada bulunuyor. Ancak Hindistan’›n
bu yak›ttan yararlanma konusundaki kararl›l›¤›n›n
alt›nda yatan temel nedenin, ülkeyi yabanc› uranyum kaynaklar›na ba¤›ml› olmaktan kurtararak d›ﬂ
ticaret dengesini düzeltme iste¤i olmad›¤›n› öne
sürenler de var. Hindistan, reaktörlerinden baz›lar›n› atom bombalar› yapmak üzere plütonyum

a yöneliﬂ mi?
üretmek için kullan›yor. Dolay›s›yla Kanada gibi ticari uranyum satan ülkelerin ﬂart koﬂtuklar› yükümlülüklerle ba¤lanmak istemiyor. Bu ülkeler
uranyum sat›ﬂ›n›, al›c› ülkenin bunu ya da bundan
üretilecek plütonyumun nükleer silah yap›m›nda
kullanmad›¤›n› belirleyecek denetlemelere izin vermesi koﬂuluna ba¤l›yorlar.
Hindistan’›n d›ﬂ›ndaki ülkelerdeyse daha önceki toryum deneylerinin bu elementin yak›t olarak
benimsenmesini sa¤lamamas›n›n baﬂl›ca nedeni,
su so¤utmal› reaktörlerdeki performans›n›n beklentilerin alt›nda kalmas›.
Neden bu olunca da, toryum tabanl› nükleer
yak›tlar›n yeniden ilgi çekmeye baﬂlamas›, üstelik
nükleer silahlar›n yay›lmas›n› önleyecek bir araç
olarak de¤erlendirilmesi hayli ﬂaﬂ›rt›c›. Ancak toryumun, plütonyumun birikmesini önlemek için kullan›m›, yak›t›n geçmiﬂ y›llardaki deneylerde kullan›landan daha farkl› biçimde oluﬂturulmas›n› gerekli k›l›yor. Geçmiﬂ deneylerde yak›t bileﬂenlerden biri olarak zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum kullan›lmaktayd› ki, bugün nükleer silahlar›n yay›lmas›na
yol açaca¤› endiﬂesiyle bu yöntem teﬂvik edilmiyor. Yine geçmiﬂ deneyler, içindeki parçalanabilir
malzemenin al›nabilmesi için kullan›lm›ﬂ yak›t›n
yeniden iﬂlenece¤i varsay›m›na dayal›yd›. Günümüzde tasarlanmakta olan toryum tabanl› yak›t
düzenekleri, baﬂka yönlerden de eskilerden farkl›.
Örne¤in, bir reaktörün kalbi içindeki s›cakl›k ve
›ﬂ›n›ma daha dayan›kl› olarak tasarlan›yorlar. Böylelikle, do¤urgan toryum-232, daha büyük miktarlarda uranyum-233’e dönüﬂecek. Özetle bugün
toryum tabanl› yak›t konusunda konuﬂulanlar›n,
eski uygulama ve deneyimlerle alakas› yok.
Daha önce de belirtildi¤i gibi, uranyum-233’ün
do¤ada bulunmay›ﬂ›, toryumla çal›ﬂan bir reaktörü
harekete geçirmek için uranyum-235 (ya da plütonyum-239) gibi baﬂka bir parçalanabilir malzemenin varl›¤›n› gerektiriyor. Ancak, uranyum-235
bak›m›ndan fazlaca zenginleﬂtirilmiﬂ ticari yak›tlar›n do¤urdu¤u kuﬂku ve bu yak›tlara getirilen s›n›rlamalar da göz önünde tutuldu¤unda, tetikleyicinin aras›na önemli miktarda parçalanamaz uranyum-238 eklenmesi gere¤i aç›k. Günümüzde bu
miktar›n alt s›n›r› %80, ama genellikle bu miktar›n hayli üzerine ç›k›l›yor. S›radan reaktörler için
oldu¤u gibi, bu durum sat›n al›nan reaktör yak›t›n›, teknik aç›dan güç olan zenginleﬂtirme aﬂamas›n› atlay›p do¤rudan bomba yap›m› için kullanmay›
olanaks›z k›l›yor.
Bir toryum ve uranyum kar›ﬂ›m›n› yak›t olarak
kullanman›n temel avantaj›, kullan›lm›ﬂ yak›ttaki
plütonyum oran›n›n, al›ﬂ›lm›ﬂ yak›t kar›ﬂ›m›yla çal›ﬂan bir reaktörden ç›kan art›ktakine göre hayli
düﬂük olmas›. At›k yak›ttaki plütonyum oran› ne
kadar düﬂüyor? Yan›t, uranyum ile toryumun nas›l
kar›ﬂt›r›ld›¤›na ba¤l›. Örne¤in, uranyum ve toryum
her yak›t çubu¤u içinde eﬂit miktarlarda kar›ﬂt›r›lm›ﬂ olabilir. Bu durumda, oluﬂacak plütonyumun
miktar› aﬂa¤› yukar› yar›ya iner. Ancak eﬂit miktarlarda kar›ﬂt›rmak, bu iki elementi bir araya getirmenin tek yolu de¤il.
Gerçekten de, bugün en çok incelenmekte
olan yaklaﬂ›m, uranyumca zengin bir “tohumu”,
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Geleneksel nükleer yak›t hem parçalanabilir ( 235u) ve hem de parçalanamaz (238u) izotoplar› içerir.
u çekirde¤inin bir nötron çarpmas› sonunda parçalanmas› 2 ya da 3 nötronun serbest kalmas›na yol açar.
Bunlar da bir baﬂka 235u çekirde¤ini parçalar ya da 238u atomlar›n›n plütonyum-239’a dönüﬂmesine yol açarlar.
Bu element de parçalanabilir oldu¤undan reaktörün güç üretme sürecine katk›da bulunur. Toryum tabanl›
nükleer yak›tlarsa (altta) büyük ölçüde ayn› biçimde iﬂlev yapar. Aradaki fark, 238u’dan plütonyum üretilmesi
yerine bir baﬂka parçalanabilir uranyum izotopu ( 233u) üretimi.
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toryumca zengin bir “battaniye” den ay›rmak üzerine kurulu.
Bu yaklaﬂ›m›n en hararetli savunucusu,
1950’lerde donanman›n nükleer reaktörler program›n›n baﬂ araﬂt›r›c›s› olarak ABD’nin nükleer denizalt› filosunun kurulmas›na yard›mc› olan ve art›k hayatta bulunmayan Alvin Radkowsky idi. Radkowsky 1960 ve 1970 y›llar›nda ticari nükleer endüstrinin geliﬂmesine de önemli katk›lar yapt›. Daha sonra, nükleer silahlar›n yanl›ﬂ ellere düﬂmesini engelleyecek bir yol bulunmas›na yard›mc› olmas›n› isteyen eski hocas› Edward Teller’in telkiniyle, zaten daha önce nükleer art›klar›n azalt›lmas›ndaki potansiyelini keﬂfetmiﬂ oldu¤u toryum tabanl› yak›tlar üzerinde yo¤unlaﬂt›. 1992 y›l›nda
Thorium Power Inc. adl› ﬂirketin kurucular› aras›nda yer alan Radkowsky, rüyas›n›n gerçekleﬂmesini
göremeden 2002 y›l›nda 86 yaﬂ›nda öldü.
Radkowsky’nin düﬂüncesi, çok küçük de¤iﬂikliklerle s›radan su so¤utmal› reaktörlerde kullan›labilecek özel yak›t üniteleri oluﬂturmakt›. Bu ünitelerin merkezinde, reaktör düzeyinde uranyum
(yani, parçalanabilir uranyum-235 izotoplar›n›n
miktar› %20’yi geçmeyen) ile doldurulmuﬂ bir “tohum” bulunuyor. Bu tohumun çevresindeyse, büyük ölçüde toryum ve bir miktarda uranyum dol-

durulmuﬂ yak›t çubuklar›ndan oluﬂan bir “battaniye bölgesi” yer al›yor. Battaniyede yaln›zca uranyum-238 bulunmas›, birinin bu çubuklar› yerlerinden ç›kar›p içinde zamanla oluﬂmuﬂ parçalanabilir
uranyum 233’ü kimyasal yöntemlerle ay›r›p almas›na olanak tan›m›yor.
ABD Enerji Bakanl›¤›’n›n deste¤i ve Brookhaven Ulusal Laboratuvar›’n›n teknik yard›mlar›yla
Thorium Power ﬂirketi, ﬂimdi Moskova’daki Kurchatov Enstitüsü’yle iﬂbirli¤i halinde bu stratejiyi
daha ayr›nt›l› biçimde irdeliyor. Geliﬂtirilen konsept, metalik bir bileﬂimin tohum yak›t› olarak kullan›lmas› ve tohum ünitelerinin, bir Rus reaktöründe üç y›l tutulmas› temelinde tutuluyor. Battaniye
çubuklar›ysa reaktörde 10 y›l süreyle kalacak. Ancak, elde edilen sonuçlar, öteki ülkelerin ço¤undaki nükleer reaktörlere do¤rudan uygulanabilecek
gibi de¤il. Nedeni, hem yak›t malzemesinin Bat›’da tercih edildi¤i gibi oksit formunda olmamas›,
hem de deneyde kullan›lan Rus reaktörlerinde her
yak›t ünitesi için alt›gen biçiminde dizilmiﬂ yak›t
çubuklar› kullan›lmas›. Bat›daki reaktörlerdeyse
genellikle kare biçiminde dizilmiﬂ çubuklar kullan›l›yor..
Radkowsky ve meslektaﬂlar›, yöntemin ayn›
enerji ç›kt›s›n› sa¤layan s›radan bir reaktöre göre
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%80 oran›nda daha az plütonyum üretece¤ini hesaplam›ﬂlard›. Ayr›ca, “tohum” yak›t›nda zamanla
oluﬂan plütonyum izotopu kar›ﬂ›m›n›n da askeri
bak›mdan fazla tercih edilmeyece¤ini, çünkü bunlarla yap›lacak bir bomban›n fazlaca bir patlama
gücü yaratmayaca¤›n› da keﬂfetmiﬂlerdi. Dahas›,
çubuklarda oluﬂan plütonyum içinde öyle yo¤un
miktarda 238Pu bulunur ki, bunun bozunmas›yla
ortaya ç›kacak s›cakl›k bir silah yap›m›nda kullan›lacak di¤er malzemeleri eritir ya da hasara u¤rat›r.
Bir terörist grubun battaniye plütonyumundan
çok güçlü olmasa da, çok ürkütücü bir bomba yapmaya kalk›ﬂmas› halinde, bunu Radkowsky’nin
herhangi bir toryum yak›t›ndan elde etmesi, günümüz reaktörlerinden ç›kan art›ktan sa¤lamaktan
daha zor. Kullan›lm›ﬂ battaniye yak›t›, uranyum232 içerir ve bu da birkaç ay içinde yüksek enerjili gama ›ﬂ›nlar› yayan izotoplara dönüﬂür. Dolay›s›yla plütonyumu at›k yak›ttan çekip almak, önemli ölçüde güçlendirilmiﬂ radyasyon kalkanlar› ve yeniden iﬂleme tesisinde iﬂ görecek çok say›da uzaktan kumandal› ekipman gerektirir ki, bu da zaten
güç olan bir iﬂi iyice içinden ç›k›lmaz hale getirir.
Ayr›ca, at›k yak›tta uranyum-232 ve yüksek düzeyde radyoaktif ürünlerin yo¤unlu¤u, (bomba yap›m›nda kullan›labilecek) uranyum-233’ü, uranyum238’den ay›rma giriﬂimlerini engeller.
Nükleer at›k miktar›n› düﬂürmek ve bomba yap›m›nda kullan›labilecek malzemenin yay›lmas›n›
önlemek konusundaki potansiyel göz önünde tutuldu¤unda, toryum tabanl› yak›tlara olan ilginin
yeniden canlanmas› o kadar ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Özellikle ABD Enerji Bakanl›¤› bu alandaki araﬂt›rmalar›
teﬂvik etmeye istekli. Radkowsky’nin ﬂirketi ve ortaklar›n›n Rus reaktörleriyle gerçekleﬂtirdikleri deneylerin finansman›n› üstlenmekle kalmayan Enerji Bakanl›¤›, son zamanlarda baﬂlat›lan üç ayr› gi-

türbin

jeneratör

yak›t

so¤utma
kulesi

kontrol
çubuklar›
reaktör
kab›

yo¤uﬂturucu
beton güvenlik k›l›f›

Toryum tabanl› yak›tlar, suyun hem kalpten ›s› transferi için ve parçalanma tepkimesinde ortaya ç›kan nötronlar›
yavaﬂlatmak için kullan›ld›¤› bas›nçl› su reaktörleri (üstte), hem de ›s› transferi için helyum gibi gazlar ve nötronlar›
yavaﬂlatmak için de grafit kullan›lan yüksek s›cakl›k gaz reaktörleri (sa¤da) için uygun.

riﬂime de destek sa¤l›yor. Bunlar›n biri, iki ABD
resmi araﬂt›rma kurumunu, Idaho Ulusal Mühendislik ve Çevre Laboratuvar› ile, Argonne Ulusal
Laboratuvar›’n› nükleer yak›t üreten iki büyük ﬂirketi, Framatome Technologies (Fransa) ve Westinghouse’u (ABD) ve üç üniversiteyi, Florida Üniversitesi, Purdue Üniversitesi ve Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) bir araya getiren bir
konsorsiyum. Hedef, reaktörlerde toryumun Radkowsky’nin önerdi¤i gibi tohum ve battaniye üniteleri için ayr› yak›t dizgeleri kullanmaya gerek
kalmadan kullan›lmas›n› sa¤layacak bir yöntem
geliﬂtirmek.
Brookhaven Ulusal Laboratuvar› ve MIT’deki
‹leri Nükleer Enerji Sistemleri Merkezi (CANES)
araﬂt›rmac›lar›n› bir araya getiren bir baﬂka çal›ﬂma da, ayr› tohum ve battaniye ünitelerinin tasar›-

Enerji Yükselteci
Toryum-232 tabanl› yak›t kullan›m›yla elde edilen parçalanabilir uranyum233’ün güç üretimi için taﬂ›d›¤› avantajlar›n çekicili¤i karﬂ›s›nda, Carlo Rubbia
ad›nda bir fizikçi, toryum temelli ve kendi ad›yla an›lan bir enerji santral› tasar›m› geliﬂtirmiﬂ. Bu tasar›mda Th-232, nötron yerine yüksek enerjili proton
bombard›man›yla U-233’e dönüﬂtürülüyor:
90Th232 + 1p1 _ 91Pa233 _ 92U233 + -1_0
Tabii bir de, ortaya ç›kan U-233’ü fisyona u¤ratacak nötronlar laz›m. Rubbia’n›n tasar›m› bunu, hiç de¤ilse baﬂlang›çta, kurﬂun gibi a¤›r çekirdeklerin,
yine protonlarla bombard›man› sonucu parçalanarak nötron üretmesi temelinden yararlanarak baﬂarmay› hedefliyor. Buna ‘primerleme’ deniyor ve proton
›ﬂ›n› kesildi¤inde, ortada dolaﬂan nötronlardan baz›lar›
Th-232 çekirdekleri taraf›ndan yutularak bunlar› U233’e dönüﬂtürürken, di¤er baz›lar› mevcut U-233’lere
çarparak bunlar›n fisyonuna yol aç›yor. Ancak U-233
fisyonundan;
92U233 + 0n1 _ fisyon ürünleri + 2 0n1
yaln›zca iki nötron ç›k›yor olmas›n›n önemli bir sonucu var: Proton ›ﬂ›n› kesildikten sonra, bir zincirleme
reaksiyon devam edemiyor. Çünkü bunun mümkün olabilmesi için, iki nötrondan birinin bir Th-232 çekirde¤ini U-233’e çevirirken, di¤erinin de mevcut bir U-233 çekirde¤ini fisyona u¤ratmas›; yani her iki nötronun da
%100 verimle kullan›labilmesi laz›m. Oysa bu olanaks›z. Çünkü, nötronlardan baz›lar›n›n sistemin d›ﬂ›na kaçmas›, baz›lar›n›n da fisil olmayan çekirdekler taraf›ndan
yutulmas› kaç›n›lmaz. Dolay›s›yla, proton ›ﬂ›n› kesildi¤inde, fisyonlar duruyor. Ancak bu arada meydana gelmiﬂ olan çekirdek parçalanmalar› sonucu, protonlar›n
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buhar
jeneratörü

bas›nç kayna¤›

m›n› basitleﬂtirmenin bir yolunu bulmaya yönelik.
“Bölünmemiﬂ Dizimli Tohum ve Battaniye Kalbi”
adl› bu düzenekte farkl› bileﬂimdeki yak›t dizgelerinin bir rektör kalbi içine bir dama tahtas› örüntüsünde yerleﬂtirilmesini öngörüyor.
Üçüncü araﬂt›rma ekibindeyse Brookhaven
Ulusal Laboratuvar› ile Purdue Üniversitesi’nden
nükleer mühendisler, plütonyum tetiklemeli toryumun kaynar su reaktörlerinde yak›t olarak kullan›lmas›n› araﬂt›rd›lar. Bu tür nükleer reaktörler, daha yayg›n olarak kullan›lan bas›nçl› su reaktörlerinden farkl›. Bas›nçl› su reaktörlerinde so¤utma
suyu sürekli olarak yüksek bas›nç alt›nda tutularak
s›v› durumda kalmas› sa¤lan›yor. Bu sonuncu araﬂt›rman›n hedefiyse, silah üretiminden arta kalan
plütonyumu, yeni kuﬂak bir plütonyum at›¤› sorunu yaratmadan ekonomik bir biçimde kullanmak.

ivmelendirilmesi için harcanan enerjinin 60 kat› kadar enerji elde edilmiﬂ oluyor. Bu yüzden de Rubbia’n›n tasar›m›na ‘enerji yükselteci’ deniyor. Hem de,
tasar›mda yak›t hammaddesi olarak sadece toryum kullan›ld›¤›ndan ve do¤al
toryum %100 Th-232 izotopundan oluﬂtu¤undan, uranyumda oldu¤u gibi bir
zenginleﬂtirme iﬂlemine gerek kalm›yor.
‘Toryum Temelli Enerji Yükselteci’nin kalbi, ﬂekilde görüldü¤ü gibi; toprak
düzeyinin alt›na yerleﬂtirilmiﬂ, 30 m yüksekli¤inde ve 6 m yar›çap›nda, çelik
bir silindir kap biçiminde tasar›mlan›yor. ‹çi yaklaﬂ›k 10,000 ton kurﬂunla dolu olan kab›n alt k›sm›nda, yak›t hammaddesini oluﬂturan toryum bulunuyor.
Yukar›dan aﬂa¤›ya, bu toryum malzemesine do¤ru, bir proton ivmelendiricisi
uzan›yor. Protonlar ‘parçalanma bölgesi’ne vard›klar›nda, bir yandan Th232’yi U-233’e çeviriyor, bir yandan da kurﬂun çekirdeklerini parçalayarak, U233’ün fisyonu için gerekli nötronlar› üretiyor. Ço¤unlukla fisyon ürünlerinin kinetik enerjisi olarak
aç›¤a ç›kan enerji, kurﬂunu ›s›t›p eritiyor. Is›nan
kurﬂun, çelik kap içerisinde, do¤al konveksiyonla
yükseliyor. Dolay›s›yla, bir yandan da so¤utucu görevi görüyor. Kab›n kendisiyse d›ﬂ›ndan, havan›n
zorlamal› konveksiyonuyla so¤utuluyor.
Tasar›m çekici görünmekle birlikte; örne¤in çelik kab›n, 1200 santigrad dereceye kadar ›s›nan
kurﬂunun içinde erimesi gibi; ciddi baz› mühendislik
problemlerinin aﬂ›lmas›n› gerektiriyor. ﬁimdilik, bilgisayar benzetiﬂimleri ve küçük ölçekli baz› testleri
yap›lm›ﬂ. CERN’den baﬂka, ABD, Japonya ve Rusya’da da laboratuar ölçe¤inde çal›ﬂmalar planlan›yor. Ama sistem, çal›ﬂan bir prototip olarak henüz
ortada yok. Ekonomikli¤i de meçhul...
Prof. Dr. Vural Alt›n

daha az plütonyum ürettiklerini ortaya koyuyor.
Yine de sonuçlar, Radkowsky’nin daha önceki çabuhar
l›ﬂmalar›n›n beklentileri kadar iyimser de¤il. Radjeneratörü
kowsky’nin tohum-ve-çekirdek düzeneklerinin plütonyum üretimini ne kadar düﬂürece¤i konusundaki tahmini, %80. CANES sonuçlar›ndaysa bu oran,
türbin
bölünmemiﬂ tasar›mdaki tohum-çekirdek düzene¤i
için %60, her yak›t ünitesinde tohum ve battaniye
çubuklar›n›n bir arada yerleﬂtirildi¤i tasar›mlar
içinse, %70 olarak ç›k›yor.
so¤utma
kulesi
‹nceleme ekibinin plütonyum üretimi konusunjeneratörü
daki hesaplar›, Radkowsky’nin at›k yak›t›n, yüksek
düzeyde bir radyoaktif izotop olan ve bu nedenle
büyük ölçüde ›s› üreten plütonyum-238’i önemli
grafit
yak›t toplar›
miktarlarda içerece¤i konusundaki öngörüsünü
do¤ruluyor. Gerçekten de at›k yak›ttaki Plütonyumbeton güvenlik k›l›f›
yo¤uﬂturucu
238 miktar›, yayg›n kullan›ml› uranyum yak›tlar›na
göre üç-dört kat fazla. Bu durumda, Radkowsky’nin
MIT ve CANES araﬂt›rmac›lar›, toryum uranyap›m›nda kullan›labilecek malzemelerin yay›lmade belirtti¤i gibi bu izotopun yayd›¤› ›s›, bir nükleyum bileﬂimi yak›t kullan›m› için öne sürülen tasas›n› ne derece önleyebilecekleri ölçütüne göre de
er silah yap›p depolamay› son derece güç, hatta olar›mlar üzerinde geçti¤imiz y›llarda yapt›klar› incede¤erlendirdiler. Çal›ﬂmada üzerinde durulan bir
naks›z bir giriﬂim olmaya mahkum ediyor.
lemelerin sonuçlar›n› ﬂöyle aç›kl›yorlar.
k›stas da, bunlar›n ekonomik art› ve eksileri.
Plütonyum-238’in böylesine büyük miktarlarSonuçlar, tohum-ve-battaniye tasar›mlar›n›n,
da ç›kmas›n›n nedeni, uranyumla çal›ﬂan gelenekuranyum ve toryumun rakip konseptlere k›yasla
sel tasar›mdaki reaktörlere k›yasla toryum santralTasar›mc›lar S›navda
lerinin daha fazla yak›t “yakmalar›” yani
Farkl› tiplerdeki yak›t ünitelerinin kendi
enerjiye dönüﬂtürmeleri.
içlerinde homojen bir yap›ya sahip olduklar›
Yaln›zca uranyumdan oluﬂan bir yak›tla
Bölünmemiﬂ Dizimli Tohum ve Battaniye Kalda ayn› miktar plütonyum-238 oluﬂturmak
bi tasar›m›nda bile yak›t›n oluﬂturulmas› ve
tabii ki mümkün. Ancak, bunun için baﬂlanreaktör kalbi içinde kontrol edilmesinin, al›g›çtaki yak›ttaki parçalanabilir uranyum-235
ﬂ›lm›ﬂ yöntemlere k›yasla daha karmaﬂ›k olaoran›n›n, günümüzde benimsenmiﬂ oranlarca¤› aç›k. Tipik bir nükleer güç reaktöründe
dan daha yüksek olmas› gerekiyor. Bunun
yak›t ünitelerinin yerleri belirli zaman aral›kmaliyetiyse, böyle bir yak›t› ekonomik ollar›yla de¤iﬂtirilir ve böylece hepsinin ortalamaktan ç›kar›yor.
ma olarak ayn› ›s› ve radyasyon koﬂullar›na
Sonuç olarak, teknik aç›dan ele al›nd›maruz kalmalar› sa¤lan›r.
¤›nda inceleme, çeﬂitli mühendislik sorunlatohum yak›t birimi
Bir tohum ve battaniye kalbindeyse, tor›n›n üzerinden gelinebilece¤ini ve reaktörlehumlar›n ortalaman›n oldukça üzerinde güç
battaniye yak›t birimi
ri toryumla çal›ﬂt›rman›n nükleer at›klardan
reaktör kalbi
düzeylerinde kalmas› beklenirken, battaniye
silah geliﬂtirmeyi amaçlayan gizli programlabirimleri çok daha az stresli koﬂullar alt›nda
r› boﬂa ç›kartaca¤›n› do¤ruluyor.
bulunurlar. Böylece, tohum çubuklar› içindeAncak toryumun ekonomik getiri ve göki yak›t daha yüksek s›cakl›klara t›rman›r,
türüsü konusundaki sonuçlar o kadar net degaz halindeki parçalanma ürünlerini, çubuk
¤il: CANES ekibinin hesaplar›na göre toriçinde kendilerine ayr›lm›ﬂ s›n›rl› alana daha
yum-tabanl› yak›tlar, s›radan nükleer yak›tlabüyük miktarlarda salar ve dolay›s›yla da batr›n maliyetinin yüzde 10 üzerinde ya da altaniye bölgelerinde kullan›lan yak›ta göre dat›nda olabilir. Aral›¤›n geniﬂli¤i, tohum olaha fazla so¤utma gerektirir.
rak kullan›lan yak›t›n uranyum-235 içeri¤iBu gereksinimler, çeﬂitli yollarla karﬂ›lanin, s›radan santral yak›t›ndakinden dört kat
nabilir. Örne¤in, tohum düzenekleri içinden
fazla olmas›n›n, yak›t üniteleri üretiminin ve
daha fazla so¤utucu akmas›n› sa¤layarak ya
az at›k üretilmesinin gelecekte depolama
da yak›t malzemesini ›s› ak›ﬂ›na daha az dimaliyetlerinde sa¤layaca¤› düﬂüﬂün hesaprençli biçimde üreterek.
lanmas›ndaki güçlüklerden kaynaklan›yor.
taze
iki
kez
battaniye
Radkowsky-Kurchatov yaklaﬂ›m›nda, tobir kere
Toryum yak›tlar›n›n benimsenip benimsentohum
kullan›lm›ﬂ
kullan›lm›ﬂ
hum çubuklar› Rus denizalt›lar›nda denenmiﬂ
meyece¤i,
elbette yaln›zca maliyet hesaplar›ytohum
tohum
tasar›mlara uygun olarak metalik bir uranla belirlenecek bir ﬂey de¤il. Önemli olan, deyum bileﬂiminden yap›l›yor ve bu da termal
Toryum tabanl› nükleer yak›tlar farkl› biçimlerde tasarlanabilir.
¤erlendirme yap›l›rken toryuma geçiﬂi engelleiletkenliklerini art›r›yor.
Radkowsky taraf›ndan önerilen bir düzenek, her nükleer yak›t
yecek aﬂ›lmaz teknik sorunlar›n olmad›¤›n›n
MIT-Brookhaven tasar›m›nda, tohum çuünitesinin (kareler) uranyumca zengin “tohum” çubuklar›yla bunlar›n
bilinmesi. Gerçi toryuma geçiﬂ için, eldeki tibuklar›n›n içindeki uranyum oksit kapsüllerietraf›na dizilmiﬂ toryumca zengin “battaniye” çubuklar›ndan oluﬂmas›n›
cari nükleer santrallerde bir tak›m de¤iﬂiklik235
nin ortalar› boﬂ. Bu da, s›cakl›klar›n›n düﬂöngörüyor (üstte). %20 kadar› parçalanabilir u izotopundan oluﬂan
ler yap›lmas› zorunlu; ama yepyeni yeni bir
uranyum çevresindeki “do¤urgan” toryumu bir baﬂka parçalanbilir
mesine yard›mc› oluyor. Battaniye çubuklar›
233
teknoloji de gerekmiyor. Ayr›ca, gerekli maluranyum
izotopu
olan
u’ya
dönüﬂtürüyor.
Bir
yak›t
ünitesi
içinde
bu
bu bak›mdan daha az sorunlu olsa da, bunlazemenin (toryum ve zenginleﬂtirilmiﬂ uranﬂekilde farkl› yak›tlar kullanmak bir nükleer reaktörde yak›t de¤iﬂtirme
r›n da d›ﬂ k›l›flar›n›n reaktör kalbindeki koiﬂlemini karmaﬂ›klaﬂt›r›yor. Çünkü tohum çubuklar›n›n, battaniye
yum) reaktörlerde uzun süre deneysel olarak
ﬂullara dayanabilmesi için titiz bir mühendisçubuklar›na k›yasla çok daha s›k de¤iﬂtirilmesi gerekiyor. Bölünmemiﬂ
kullan›lm›ﬂ olmas› da, siyasetçilerin nükleer
lik ürünü olmalar› gerekiyor. Çünkü baz› taünite tohum ve battaniye kalbi denen alternatif yaklaﬂ›m (altta),
endüstriye o yönü göstermeleri halinde torsar›mlarda bu çubuklar›n kullan›m ömürleriyaln›zca zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum dolu tohum çubuklar› ve toryum
yum santrallerinin k›sa sürede yayg›n kullanin 13-14 y›l olmas› öngörülüyor.
tabanl› yak›t doldurulmuﬂ battaniye çubuklar›n› yan yana kullan›yor. Bu
n›m kazanabilece¤i görüﬂünü inan›l›r k›l›yor.
Farkl› tasar›mlar› mühendislik ölçütlerine
yak›t ünitelerinin yerleri belirli aral›klarla kolayca de¤iﬂtirilebiliyor ve
helyum

kontrol çubuklar›

göre incelemenin d›ﬂ›nda CANES araﬂt›rmac›lar›, tohum-ve battaniye tasar›mlar›n›, bomba

çubuklar vakti geldi¤inde ayn› kolayl›kla kalpten ç›kar›l›p yerlerine
yenileri konuyor.

Mujid S. Kazimi, “Thorium Fuel for Nuclear Energy”, American Scientist, Eylül-Ekim 2003
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Nükleer endüstri, çevreci lobi ile on y›llard›r
süren mücadelede s›k›ﬂt›¤› köﬂeden ç›kmak için
sessiz sedas›z bir haz›rl›k içinde. Nedeni küresel
›s›nman›n giderek yads›namaz bir olgu haline
gelmesi ve bunda insan parma¤›n›n, daha do¤rusu fosil yak›t kullan›m›n›n güçlü izinin belirlenmiﬂ olmas›. Nükleer endüstri bu f›rsattan yararlanmak üzere nükleer enerjinin “temiz enerji”
kategorisinde say›lmas› için bir yandan lobi faaliyeti yürütürken, bir yandan da iki zay›f noktas›ndan biri olan santral güvenli¤i sorununun çözümüne yönelik “4. kuﬂak” santral tasar›mlar› geliﬂtirmiﬂ bulunuyor. Günümüzde yayg›n olarak
kullan›lan bas›nçl› su reaktörlerine alternatif radikal tasar›mlar, reaksiyona girmeyen helyum gaz›yla so¤utulan ve en az alt› y›l yak›t yenileme gerektirmeyen reaktörlerden baﬂl›yor. So¤utma suyu dolaﬂ›m ve ›s› de¤iﬂtirgeç sistemlerini reaktör
kab›n›n içine yerleﬂtirip atmosfere s›zma tehlikesinin ortadan kald›ran sistemlerden tutun da; suyu “süperkritik” noktaya kadar ›s›tan, ya da kalp-
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teki reaksiyonlarda ortaya ç›kan nötronlar›, yak›t› yeniden iﬂlemekte kullanan tasar›mlara kadar
de¤iﬂiyor.
Nükleer endüstriyi y›llar süren hareketsizlikten ç›kartan etkenler aras›nda kuﬂkusuz ABD
baﬂkan› George W. Bush’un, geçti¤imiz y›l nükleer endüstrinin canland›r›lmas› ve ülkede 20 y›ldan bu yana kurulacak ilk nükleer santrallerin inﬂas› için direktif vermesi. Gerçi Bush gelece¤in
enerji vizyonu olarak hidrojen enerjisini göstermiﬂti. Ama aslan pay›n›n (14-16 milyar dolar)
yap›lmas› hedeflenen alt› ya da yedi yeni nükleer
santrale sübvansiyon olarak ayr›lmas› bekleniyor. Bu yeni santrallerin üretece¤i 8400 megawatt güç, halen ABD’de faaliyet halinde bulunan
ve ülkenin enerji gereksiniminin beﬂte birini karﬂ›layan 103 nükleer santralin üretti¤i toplam gücün yaln›zca %1’ini oluﬂturacak. Yine de nükleer endüstri bunun sera gazlar› sal›m›n›n ciddi biçimde azalt›lmas›na katk›da bulunabilmek için
gerekli binlerce yeni santral için ilk ad›m olaca¤›

konusunda umutlu. Bu umutlar›n s›n›rs›z, ucuz
ve her ﬂeyden öte temiz bir enerji vaadeden füzyon teknolojisinin önümüzdeki on y›llar içerisinde ‘ticari maliyetler çerçevesinde kesintisiz üretim’ hedefini yakalayamamas›, hidrojen yak›t pillerinin büyük ölçekli üretimini engelleyen teknolojik sorunlar›n ya da otomobillerde s›v› hidrojen
kullan›m›n› engelleyen üretim, depolama ve altyap› sorunlar›n›n k›sa sürede aﬂ›lamamas› halinde yeﬂerece¤i aç›k. Ancak, öyle görünüyor ki,
nükleer endüstri, “temiz” kategorisine, bu niteli¤i tart›ﬂ›lmaz öteki enerji türlerinin s›rt›nda girmenin yollar›n› da ar›yor. Nitekim ABD hükümetinin destekleyece¤i santrallerden 1,1 milyar dolar fiyat etiketli bir tanesi de bu amaca yönelik.
Idaho eyaletinde kurulmas› planlanan bir deney
santrali, üretece¤i enerjiyi kullanarak suyu ayr›ﬂt›racak ve yak›t hücreleri için gerekli hidrojeni
üretecek. Nükleer enerjinin hidrojen enerjisine
sa¤lad›¤› bu deste¤in ard›nda yatan hedef aç›k.
Günümüzün petrol yakan araba motorlar› için en

cü kuﬂak
gerçekçi alternatif hidrojen yak›t hücreleri oldu¤undan, dolayl› yoldan da olsa nükleer enerji,
petrolün yerini alabilecek. Uzmanlar, bunun
nükleer enerji için en iddial› uzun dönem hedefi
olabilece¤ini söylüyorlar.
Nükleer endüstri, fosil yak›t kullan›m›ndan
kaynaklanan karbondioksit sal›mlar›na ciddi bir
temiz enerji alternatifi olma iddias›n›n içini doldurmak için büyük düﬂünmek ve güç s›navlar›
geçmek zorunda. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden nükleer enerji uzman› Neil Todreas’a
göre karbondioksit sal›mlar›n› önemli ölçüde
azaltabilmek için 2050 y›l›na kadar 1000-1500
gigawatt (milyar watt) nükleer güç üretim kapasitesi gerekiyor. Bu da halen dünyada faal durumda bulunan 400’ün üzerinde nükleer enerji
santralinin üretebildi¤inin 3 ila 5 kat› güç anlam›na geliyor. Todreas, bu hedefi tutturman›n, günümüzde bilinen uranyum rezervlerinden çok daha fazlas›n› gerektirece¤ini de kabul ediyor. Ancak, uzmana göre bu durum nükleer enerji için
bir darbo¤az de¤il. Ne zaman bir madenin fiyat› iki kat›na ç›ksa, yeni rezerv aray›ﬂ›n›n h›zlanmas› sonucu arz›n›n 10 kat artt›¤›n› vurguluyor.
Yine de nükleer lobi bu hedefi dünya kamuoyuna satabilmekte zorlanaca¤a benziyor.
ABD’deki Üç Mil Adas› ve Ukrayna’daki Çernobil kazalar›n›n külleri henüz s›cakl›¤›n› korurken,

3,5. Kuﬂak: “Çak›l Yata¤›” Reaktörü
Yak›t toplar›n›n tekrar
aﬂa¤› düﬂtü¤ü kanal
reaktör
kab›
reaktör
kab›n›
çevreleyen
grafit örtü

ﬂimdi bir de felaket senaryolar›na nükleer santrallere terörist sald›r›s› ya da radyoaktif santral
at›klar›n›n teröristlerin eline geçme olas›l›¤› eklendi. Tabii bir de nükleer santral at›klar›n›n
uzun süreyle güvenli bir biçimde depolanmas› so-

Klasik reaktörlerde, uranyumoksit yak›t çubuklar›, hem nötronlar›
yavaﬂlatan, hem de reaktör kalbini so¤utan su içinde tutuluyor.
Çak›l yata¤› reaktöründe, uranyumoksit topakç›klar›, bilardo topu
büyüklü¤ünde grafitten bir k›l›f içine yerleﬂtiriliyor. Bu “çak›l”lar,
grafitle çevrelenmiﬂ, helyumla so¤utulan reaktör kalbine
dolduruluyor. Otomatik sak›z makinelerinde oldu¤u gibi, ortadaki
bir kanaldan aﬂa¤› düﬂen yak›t toplar›, bir boru arac›l›¤›yla tekrar
çevrime al›n›yor. Bir yak›t topu, bu ﬂekilde üç y›l içinde 10 tur
yapabiliyor. Çak›llardan ç›kan nötronlar›n ›s›tt›¤› helyum gaz›, bir
türbin arac›l›¤›yla elektrik enerjisine dönüﬂtürülüyor. Tasar›m›n
klasik hafif su reaktörlerine üstünlü¤ü, kullan›lm›ﬂ yak›t›n grafit
toplar içinde uzun süre güvenli bir biçimde depolanabilmesi ve
yeralt› suyunun aﬂ›nd›r›c› etkilerine karﬂ›, çok daha dirençli olmas›.

grafit
toplar›n›n
geri
döndü¤ü
boru

yak›t “çak›l”›
(çap 60 mm)
büyütülmüﬂ kesit

yak›t toplar›
düz grafit toplar

so¤uk helyum
grafit katman
s›cak helyum
k›l›flanm›ﬂ tanecik

grafit küre içindeki
k›l›flanm›ﬂ tanecikler
geçirgen karbon
tabaka
iç pirolitik
karbon tabaka

taze yak›t tank›

d›ﬂ pirolitik
karbon tabaka
hasarl› çak›l kab›

kullan›lm›ﬂ yak›t kab›

silikon karpit engel

uranyum dioksit
yak›t taneci¤i.
(çap 0,5 mm)

runu var.
Terörizm tehdidine karﬂ› nükleer santral tasar›mc›lar›n›n inceledikleri bir kulvar, toryum tabanl› yak›tlarla çal›ﬂan reaktörler. Nükleer endüstrinin imaj kabusu olan nükleer at›k sorunu
için de Bush yönetimi, Nevada eyaletinden gelen
protestolar ve aç›lan davalara karﬂ›n, Yucca Da¤›
alt›nda haz›rlanan bir deponun inﬂas›nda kararl›
görünüyor. Bu arada ABD’nin yan›s›ra Avrupa
ve Japonya’da da resmi ya da devlet destekli
araﬂt›rma kurumlar›, uzun vadeli bir çözüm olarak nükleer santral at›klar›n› zarars›z hale getirecek ya da uzun ömürlü radyoaktif at›klar› daha
k›sa ömürlü hale getirecek dönüﬂtürme (transmutasyon) reaktörleri üzerinde çal›ﬂ›yorlar.
Kaza olas›l›¤›na karﬂ›ysa, baﬂta ABD ﬂirketleri olmak üzere çeﬂitli ülkelerdeki nükleer santral
yap›mc›lar›, farkl› yöntemlerle güvenli¤i öne ç›karan dördüncü kuﬂak reaktörlerle, piyasa kapma
yar›ﬂ›na haz›rlan›yorlar. Nükleer reaktörler, parçalanabilir yak›ttan sa¤lanan ›s›n›n buhara dönüﬂtürülmesi ve buhar›n da elektrik üreten türbinleri çevirmesi temelinde çal›ﬂ›yor. S›radan reaktörlerin çok büyük bölümü, suyu ayn› zamanda
parçalanma tepkilerinin gerçekleﬂti¤i reaktör kalbini so¤utmak için de kullan›yor. Yeni tasar›mlardaysa reaktörü so¤utmak için gaz, kurﬂun, erimiﬂ tuz, sodyum ve hatta süperkritik s›cakl›kta su
kullan›lmas› da öngörülüyor. Bu dördüncü kuﬂak
reaktör tasar›mlar›n›n önemli bir avantaj›; uranyumun de¤iﬂik izotoplar›n›n, hatta toryumu da
içeren karma yak›tlar›n kullan›m›na izin vermeleri. Bir di¤er yarar›ysa, kullan›lm›ﬂ yak›t içindeki
radyoaktif ürünlerin miktar›n›n azalt›lmas› ve teröristlerin eline geçmesinden korkulan parçalanabilir plütonyum çekirdeklerinin at›k içindeki
miktar›n› en aza indirmek.

Aman Dikkat!..
Dördüncü kuﬂak reaktörlerin, nükleer enerji
karﬂ›tlar›n›n üzerinde odakland›klar› bir özelli¤i,
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ya f›ﬂk›rmas›n› önleyen; karbon çeli¤inden yap›lm›ﬂ kapa¤›n taban›nda bulunan, yaln›zca 1 cm
kal›nl›¤›ndaki paslanmaz çelik astarm›ﬂ ki, olay
farkedildi¤inde bu astar›n da balonlaﬂmaya baﬂlad›¤› görülmüﬂ. Reaktör içinde so¤utma ve yak›t›n parçalanma verimini art›rmak için nötronlar› yavaﬂlatma görevi yapan suyun reaktörden kaçmas›, reaktörün aﬂ›r› ›s›narak erimesi ve yüksek
derecede radyoaktif maddelerin atmosfere s›zmas› demek. 1979’da, ABD’nin en büyük nükleer
kazas›nda olan da bu idi. David-Besse reaktöründe yeni bir felaketin son anda önlenmesi üzerine
h›zland›r›lan denetimler sonucu, 14 baﬂka reaktörde çatlaklar bulunmuﬂ. Nükleer santralleri iﬂleten ﬂirketler, ﬂimdi her biri 25 milyon dolar
maliyetle 29 reaktörün kapa¤›n› de¤iﬂtirmeyi
planl›yor. Santraller yaﬂland›kça, bu hastal›¤›n
daha da yay›laca¤›, nükleer karﬂ›tlar›nca vurgulan›yor.
Dördüncü kuﬂak reaktör tasar›mlar›n›n baz›lar›, özellikle bu soruna yan›t getirme iddias›nda.
Ancak, yeni tasar›mlar demek, arkalar›nda devlet
deste¤i bile olsa bunlar hemen yar›n devreye girecek demek de¤il. Nedeni, radikal tasar›mlar›n
henüz ka¤›t üzerinde olmas› ve ekonomik sorunlar bir tarafa b›rak›lacak olsa bile, gerçekleﬂmeleri için baﬂka baz› teknik sorunlar›n üzerinden
gelinmesi gere¤i. Tabii bunlar›n ekonomik iﬂletim için gerekli koﬂullar› da sa¤lamalar› gerekiyor. Tüm bunlarsa, radikal tasar›mdaki reaktörlerin 20 y›ldan önce faaliyete geçmesinin güç olaca¤›n› gösteriyor.

Fisyon Reaktörü Nas›l Çal›ﬂ›yor?

helyum

kontrol çubuklar›
buhar
jeneratörü

türbin

so¤utma
kulesi

jeneratör

grafit

yak›t toplar›

beton güvenlik k›l›f›

s›radan reaktörlere göre daha yüksek s›cakl›klarda çal›ﬂmalar›. Nükleer karﬂ›t› lobinin sözcüleri,
bu s›cakl›klar›n kullan›lan malzeme ve ekipmanda önceden öngörülmeyen baz› hasarlara yol açmas› olas›l›¤›n› dile getiriyorlar. Görece daha düﬂük s›cakl›klarda çal›ﬂan günümüz reaktörlerinde, özellikle ABD’de olanlarda ortaya ç›kan
önemli bir sorun, bu korkunun tümüyle temelsiz
olmad›¤›n› gösteriyor. ‹lk kez 1991 y›l›nda Fransa’da ortaya ç›kan bir hastal›k, ABD’deki nükleer reaktörlerin önemli say›daki bir bölümünü et-

yo¤uﬂturucu

kiler görünüyor: Reaktör kapaklar›n›n üzerinde
bulunan ve içlerinden reaksiyonu durduran ya da
yavaﬂlatan kontrol çubuklar›n›n geçti¤i yuvalar
üzerindeki çatlaklar ve bunlardan s›zan borik asidin yol açt›¤› korozyon. ‹ki y›l önce Ohio’daki
David-Besse reaktöründe böyle bir çatlaktan y›llard›r s›zd›¤› anlaﬂ›lan asidin, reaktörün 138 atmosfer bas›nca dayanmas› gereken karbon çeli¤i
kapa¤›nda futbol topu büyüklü¤ünde bir delik
oluﬂturdu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ. Reaktör içinde yüksek
bas›nç alt›ndaki radyoaktif suyun delikten d›ﬂar›-

Davis - Besse’de Ucuz Atlat›lan Felaket

Kontrol
çubuk sürgü
mekanizmas›

Paslanman›n
tipik olarak
oluﬂtu¤u
bölge

Bas›nç kab›
kapa¤›

Koruyucu beton kalkan

Boron kontrol çubuklar›n›n reaktörün içine indirildi¤i yuvalardan birinin üst kenar›nda meydana
gelen çatlaktan s›zan borik asit zamanla kapak üzeinde bir delik oyuyor. Radyoaktif suyun d›ﬂar›
f›ﬂk›rmas›n› önleyen yaln›zca ince çelik k›l›f.
Aﬂ›nm›ﬂ
yuvan›n üstten
görünüﬂü

Kontrol çubuklar›n›n
içinden geçirildi¤i yuva

Güç üreten çevrim

Yaﬂlanmadan kaynaklanan
Önemli sorunlar
Paslanma-metal yorgunlu¤u

Reaktör kab›n›n kapa¤›
(karbon çeli¤i)
Çatlam›ﬂ yuva

K›r›lganlaﬂma

Buhar
üreteç
sistemi

Asidin oydu¤u delik

Buhar
üreteç
sistemi

Türbin

Ana so¤utma
çevrimi

Paslanmaz
çelikten k›l›f

Boron kontrol
çubu¤u

Reaktör kab›nda uranyum
yak›t çubuklar› ve yüksek
bas›nç alt›ndaki radyoaktif su
bulunuyor
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Bas›nçl›
reaktör
kab›

Gaz-So¤utmal› H›zl› Reaktör Sistemi
Gas-Cooled Fast Reactor System - GFR
Sistem, h›zl› nötron spektrumlu helyum so¤utmal› bir reaktör ve kapal›
yak›t döngüsüne sahip. Termal spektrumlu helyum-so¤utmal› reaktörlerde
oldu¤u gibi, so¤utucu helyum gaz›n›n yüksek ç›k›ﬂ s›cakl›¤›, elektrik, hidrojen ya da iﬂletme ›s›s›nda yüksek verim sa¤l›yor. Tasar›mdaki reaktör, 288megawatt’l›k bir helyum-so¤utmal› sistem. Yüksek termal verim için direkt
Brayton döngülü gaz türbini kullanarak 850°C ç›k›ﬂ s›cakl›¤›yla çal›ﬂ›yor.
Çok yüksek s›cakl›klarda çal›ﬂma ve parçalanma ürünlerini etkili biçimde
tutma kapasitesine sahip çeﬂitli yak›t formlar›yla çal›ﬂabilir. Örne¤in; kompozit seramik yak›t, ileri tasar›mda yak›t karﬂ›mlar›, ya da seramikle kaplanm›ﬂ aktinid bileﬂimleri gibi. Kalp, prizmatik bloklar ya da i¤ne veya plaka
tabanl› yak›t bloklar› kullan›m›na göre tasarlanabilir. Tasar›mda ayr›ca santral sahas›nda at›k iﬂleme ve yeniden üretme tesisi de bulunuyor.
GFR, elektrik üretimi için do¤rudan döngülü bir helyum türbini kullanabilir, ya da isteme ba¤l› olarak, süreç ›s›s›n› hidrojenin termokimyasal yolla
üretimi için kullanabilir. H›zl› bir spektrum ve aktinidlerin yeniden iﬂlenmesi sayesinde, GFR uzun yar›lanma ömürlü nükleer at›k üretimini en aza
indiren bir tasar›m. GFR’nin h›zl› spektrumu, (seyreltilmiﬂ uranyum da dahil) mevcut parçalanabilir ya da üretken yak›tlar›, tek kullan›ml› yak›t döngülerine sahip termal spektrum gaz reaktörlerine k›yasla çok daha verimli
kullanma olana¤› sa¤l›yor.

Ara S›caklar...
Ancak, geleneksel reaktör yap›s›na görece
yak›n bir tasar›m, ﬂimdiden ringe atlam›ﬂ görünüyor. Bu, küçük ölçekteki modelleri Almanya ve
Çin’de denenmiﬂ olan “çak›l yatakl› reaktör”.
Güney Afrika hükümeti, deneme amaçl› de¤il, ilk
kez büyük ölçüde güç üretecek olan 1200 megawatt kapasiteli “çak›l yatakl›” santralinin inﬂas›n›
baﬂlatm›ﬂ durumda. Çak›l yatakl› reaktörlerin
önemli bir özelli¤i, modüler yap›da olmalar›. Bunun anlam›, her biri 120 megawatt güç üretmek
üzere tasarlanm›ﬂ reaktörleri, gereksinimlerinize
göre istedi¤iniz say›da yan yana koyarak, daha
küçük ya da daha büyük santraller kurabilmeniz.
Dünyada halen çal›ﬂan santrallerin büyük ço¤unlu¤unda kullan›lan bas›nçl› su reaktörlerinde
yak›t, uzun çubuklar içine yerleﬂtirilmiﬂ tablet bi-

Jeneratör

Helyum

Türbin

Genleﬂtirici

Reaktör
kalbi
Kompresör

Reaktör
Is› ç›k›ﬂ›

Lead-Cooled Fast Reactor System -

LFR

Ön
Ara
so¤utucu
so¤utucu

Is› ç›k›ﬂ›

Kontrol
çubuklar›
Kompresör

çimli kapsüllerden oluﬂur. ‹çinde çok say›da kapsülün dizili oldu¤u binlerce çubuk, reaktör kalbine yerleﬂtirilir. Yak›tta meydana gelen nükleer
tepkimelerin üretti¤i ›s›, reaktör içinde yüksek
bas›nç alt›nda dolanan so¤utma suyunca al›n›r ve
reaktör d›ﬂ›ndaki bir ›s› de¤iﬂtirgecinde, daha düﬂük bas›nçl› buhara aktar›l›r. Buhar da bir türbin içinde geniﬂler ve bir jeneratörü çevirerek
elektrik üretir. Geleneksel reaktörlerdeki yak›t
çubuklar›n›n her iki y›lda bir, bir bölümünün de¤iﬂtirilmesi gerekir. Bu da nükleer santralin bir
süre devre d›ﬂ› kalmas› anlam›na gelir.
Çak›l yatakl› reaktörse yüksek s›cakl›kta çal›ﬂan bir gaz so¤utmal› reaktör. Reaktöre ad›n›
veren “çak›llar” da, ikide bir yak›t yükleme sorununu ortadan kald›r›yor. Bir kere, bu çak›llar
plajda gördüklerimize benzemiyorlar. Yaklaﬂ›k
bir bilardo topu büyüklü¤ünde (6 cm çap›nda)

Kurﬂun So¤utmal› H›zl›
Reaktör Sistemi

Elektrik gücü

grafit küreler. Grafit kabu¤un içindeyse herbiri
bir haﬂhaﬂ tohumu büyüklü¤ünde 15.000 adet
küçük uranyum dioksit taneci¤i bulunuyor. Taneciklerin özelli¤i, herbirinin, parçalanma
(santraller) ürünlerini hapseden yüksek yo¤unlukta karbondan yap›l› birkaç kat k›l›fla çevrili olmalar›. Bu “pyrolitik” k›l›flar, (s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ karbon) üzerine metal atomlar› püskürtülerek haz›rlan›yor. Böylece hem dayan›kl›l›k hem de esneklik kazanan k›l›flar, birbirinin üzerinden kay›p dururken kolayca aﬂ›nmad›klar› gibi, yüksek s›cakl›kta biçimlerini de¤iﬂtirebiliyor ve çatlay›p içlerindeki yak›t› saçm›yorlar.
Bir reaktör modülüne, grafit kapl› ve içi t›kabasa tanecik dolu toplardan ya da “çak›llardan”
330.000 tane konuyor. Bunlara ek olarak
185.000 tane de içi boﬂ “çak›l” konuyor. Bunlar›n göreviyse reaktör içindeki ›s› da¤›l›m›n› eﬂit-

Üretken uranyumun iﬂlenmesi ve aktinidlerin etkin biçimde azalt›lmas› için h›zl›-spektrumlu, kurﬂun ya da kurﬂun/bizmut ve yüksek
erime yetenekli metalle so¤utulan bir reaktörle, kapal› bir yak›t döngüsünden oluﬂuyor. Sistem, merkezi ya da yerel yak›t döngü tesisleriyle aktinidlerin tümüyle yeniden iﬂlenmesini sa¤layan bir yak›t döngüsüne sahip. Reaktörler, isteme ba¤l› olarak 50-150 megawatt’l›k,
uzun süre yeni yak›t gerektirmeyen bir güç kayna¤›, 300-400 megawatt gücünde bir modüler sistem (ﬂekilde) ya da tek üniteli 1200 megawatt’l›k büyük bir santral olarak inﬂa edilebiliyor. Üretken uranyum ya da transuranik elementler içeren yak›t, metal ya da nitrid temelli olabilir. LFR, do¤al konveksiyon yoluyla so¤uyor. So¤utucunun 550 °C olan reaktör ç›k›ﬂ s›cakl›¤›, daha ileri teknolojideki malzeme kullan›m›yla 800 °C’ye kadar yükselebilir. Yüksek s›cakl›k,
hidrojenin termokimyasal yoldan eldesi için gerekli.
LFR güç kayna¤›ysa, çok uzun yak›t yenileme aral›klar›yla (15-20
y›l) ve kapal› bir yak›t döngüsüyle çal›ﬂan, bir kaset kalp ya da yenilenebilir reaktör modülüne sahip bir güç üretim düzene¤i. Performans özellikleri; küçük a¤lara elektrik üretimine yönelik olmas›, ya
da nükleer enerji sistemlerinde entegre bir yak›t döngü altyap›s› da
kurmak istemeyen geliﬂme yolundaki ülkelerin gereksinmelerine yan›t vermek üzere tasarlanm›ﬂ bulunmas›. Bu güç kayna¤›, da¤›t›m
amaçl› elektrik ya da, örne¤in hidrojen gibi öteki di¤er enerji kaynaklar›n›n veya içme suyunun üretiminde kullan›labilir.
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Eriyik Tuz Reaktör Sistemi

Molten Salt Reactor System –

MSR
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yavaﬂ aﬂa¤› do¤ru iniyor ve dakikada bir tane olmak üzere reaktör kalbinin alt›ndan d›ﬂar› ç›k›p,
sonra yeniden reaktörün tepesinden içeri giriyorlar. Her top, reaktör kalbi içinden on kez geçecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂ ve çak›l yataml› reaktörlerin üreticisi Eskom ﬂirketi, reaktörün yeni yak›t
yüklenmeksizin 6 y›l kadar çal›ﬂabilece¤ini söylüyor.
Nihayet, çak›l yatakl› reaktörün tasar›mc›lar›n›n üzerine basa basa vurgulad›klar› bir baﬂka
özellik de, “pasif güvenlik” sistemi. Yukar›da da
de¤inildi¤i gibi, geleneksel bas›nçl› su reaktörlerinde en büyük tehlike, herhangi bir su kayb› nedeniyle reaktörün aﬂ›r› ›s›nmas› ve çevreye radyasyon saçmas›. Oysa, çak›l yatakl› reaktördeki
helyumun tümü kaçsa bile reaktör yaln›zca du-

lemek ve uranyumun parçalanmas› sonucu serbest kalan nötronlar› yans›t›p yavaﬂlatarak tepkimelerin ﬂiddetini azaltmak.
Çak›l yatakl› reaktörler, 900 °C gibi, bas›nçl› su reaktörlerinin çal›ﬂma s›cakl›¤›ndan çok daha yüksek bir s›cakl›kta çal›ﬂmak üzere tasarlanm›ﬂ. Bu nedenle, termal verimi iyi ve enerjisinin
büyük bölümünü elektri¤e dönüﬂtürebiliyor. So¤utma için helyum gaz› kullan›l›yor. Helyum, s›ca¤› iyi ileten bir element ve suyun aksine, öteki malzemelerin paslanarak aﬂ›nmas›na yol açm›yor.
Bu reaktörlerin önemli bir avantaj› da, reaktörün kapat›lmas›na gerek olmaks›z›n yak›t›n sürekli olarak yenilenebilmesi. Yak›t yand›kça, “çak›llar” bir ciklet makinesinde oldu¤u gibi yavaﬂ
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SFR

Sistem içinde dolaﬂan eriyik tuz kar›ﬂ›m›yla beslenen bir ‘termal üstü spektrum’ (epitermal) reaktörüyle (aﬂa¤›daki ﬂekil) nükleer güç üretmek için tasarlanm›ﬂ. Sistem aktinidleri tümüyle yeniden iﬂleyen bir
yak›t döngüsü içeriyor. MSR sisteminde kullan›lan yak›t, sürekli dolanan sodyum ile, zirkon ve uranyum
floridlerinden oluﬂan bir kar›ﬂ›m. Eriyik tuz yak›t›
kalp içindeki grafit kanallardan geçerek epitermal bir
spektruma yol aç›yor. Eriyik tuzda oluﬂan ›s›, bir ara
›s› de¤iﬂtirgeciyle ikincil bir so¤utma sistemine, daha
sonra da üçüncü bir ›s› de¤iﬂtirgeciyle güç çevrim sistemine aktar›l›yor. Güç santrali 100 megawatt güç
üretim kapasitesine sahip.
Sistem, istenirse
800°C’ye kadar yükseltilebilen, 700°C’lik bir so¤utucu ç›k›ﬂ s›cakl›¤›yla çal›ﬂ›yor. Kapal› yak›t döngüsü,
plütonyum ya da küçük aktinidlerin etkin biçimde yak›lmas› için de ayarlanabiliyor. MSR’nin s›v› yak›t›,
plütonyum gibi aktinidlerin eklenmesine uygun ve yak›t›n fabrikada yap›m›na gerek b›rakm›yor. Aktinidler ve parçalanma ürünlerinin büyük ço¤unlu¤u, s›v›
so¤utucu içinde floridler oluﬂturuyor. Erimiﬂ florid
tuzlar›, mükemmel ›s› transfer yetene¤ine sahip. Ayr›ca bunlar›n düﬂük buhar bas›nçlar›, reaktör kab› ve
borulardaki gerilim düzeylerini de azalt›yor.
rup, do¤al bir biçimde s›cakl›¤›n› yitirmeye baﬂl›yor. Bu nedenle de reaktörün, geleneksel reaktörlerde oldu¤u gibi betondan bir kubbe içine
yerleﬂtirilmesine gerek olmuyor. Acil bir durum
nedeniyle ya da bak›m için reaktörü kapatmak
gerekti¤inde reaktör kalbine kontrol çubuklar›n›n sokulmas› yeterli.
Tüm bu çekici özelliklerine karﬂ›n çak›l yatakl› reaktörlerin, nükleer endüstrinin haz›rland›¤›
gelece¤e birinci mevki biletle gitmesi zor gibi görünüyor. Önemli bir sorun, reaktörün fiyat›. Uzmanlar, Güney Afrikal› ﬂirket bu reaktörü, örne¤in ‹ngiltere’deki reaktörlerin yar› fiyat›na mal
etse, güvenlikte dünya standartlar›n›n üzerine
yükselse ve santrali iﬂletme masraflar›n› Amerika’dakilerin seviyesine düﬂürse bile, bunlar›n hâ-

H›zl› spektruma sahip sodyum so¤utmal› bir reaktör ve kapal› yak›t devresinden oluﬂuyor. Aktinidlerin kontrolü ve üretken uranyumun çevrimi için uygun. Yak›t döngüsü, iki seçenekle aktinidleri yeniden iﬂliyor. Birinci seçenek, uranyum-plütonyum-küçük aktinid-zirkon metal bileﬂimi yak›tla çal›ﬂan ve reaktörle entegre edilmiﬂ bölmelerde pirometalurjik süreçlere dayanan bir yak›t döngüsüyle desteklenen 150 –500 megawatt aras› güç üretmek için tasarlanm›ﬂ orta ölçekte bir reaktör. ‹kinci seçenekse, birden çok reaktöre hizmet veren ileri s›v› iﬂleme süreçleriyle çal›ﬂan merkezi bir yak›t döngüsüyle
desteklenen, yak›t olarak uranyum-plütonyum oksitlerinin kar›ﬂ›m›n›
kullanan, sodyum so¤utmal›, orta-yüksek ölçekli (500-1500 megawatt) bir reaktör. Her iki tipte reaktörün so¤utucu ç›k›ﬂ s›cakl›¤›
550°C.
SFR, baﬂta plütonyum ve di¤er aktinidler olmak üzere yüksek düzeyde radyoaktif at›klar›n yok edilmesi ya da azalt›lmas› için geliﬂtirilmiﬂ bir tasar›m. Sistemin önemli güvenlik avantajlar› aras›nda;
uzun bir termal tepki süresi, so¤utucunun kaynama noktas›na varmas›n› önleyecek bir çal›ﬂma s›cakl›¤›, atmosfer bas›nc› civar›nda çal›ﬂan
bir ana sistem ve ana sistemdeki radyoaktif sodyum ile güç üreticisindeki su ve buhar aras›nda dolanan bir ara sodyum sistemi say›labilir. Yat›r›m maliyetini düﬂürecek yeniliklerle, sistem elektrik üretimi için pazar bulabilir görünüyor. SFR’nin h›zl› spektrumu, (seyreltilmiﬂ uranyum da dahil) mevcut parçalanabilir ya da üretken yak›tlar›, tek kullan›ml› yak›t döngülerine sahip termal spektrum gaz reaktörlerine k›yasla çok daha verimli kullanma olana¤› sa¤l›yor.

lâ do¤al gaz santrallerinden daha pahal› olaca¤›n› vurguluyorlar. Santralin yüksek teknolojisi de,
iﬂ maliyet hesaplar›na geldi¤inde pazarlamac›lar›n karﬂ›s›na dikiliyor. Nedeni, 10 reaktör modülünden oluﬂan bir enerji santrali için her y›l, her
biri kusursuz haz›rlanm›ﬂ 10 milyar yak›t taneci¤inin gerekmesi. Bu, ayn› kapasitede bir bas›nçl› su reaktörü için gerekli yak›t kapsülü say›s›n›n
bin kat›.
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IV. Kuﬂak

Su

Art›lar›yla, eksileriyle çak›l yatakl› reaktörün,
geleneksel bas›nçl› su reaktörlerinden radikal ölçüde farkl› özelliklere sahip oldu¤unu gördük.
Yine de bu tasar›m, IV. Kuﬂak Uluslararas› Forumu (Generation IV International Forum – GIF) diye adland›r›lan uluslararas› bir uzmanlar komitesince belirli ölçütlere göre seçilen 6 de¤iﬂik tasar›m aras›na girebilmiﬂ de¤il.
Komitenin seçimini yaparken üzerinde durdu¤u ölçütler aras›nda; yarat›c› çözümlerle sa¤lanacak uzun iﬂletme ömrü, kabul edilebilir iﬂletme
maliyetleri, proje riskini azaltacak modüler tasar›m gibi ekonomik ögelerin yan›s›ra, “sürdürülebilirlik” ve “güvenlik” a¤›rl›kl› önem taﬂ›yor. Komite, sürdürülebilir nükleer enerjinin, kirletici
enerji kaynaklar›na alternatif olarak çevreye
olumlu bir etki yapmas› gerekti¤inin alt›n› çizmiﬂ
bulunuyor. Bu arada, nükleer enerjiyle üretilmiﬂ
hidrojen de önemli hedefler aras›nda say›l›yor.
Ayr›ca, nükleer at›klar›n uzun sürelerle (1000 y›l
ve ötesi) yer alt› depolar›nda güvenli biçimde
saklanabilmesi ve at›klar›n, depolanmadan önce
(dönüﬂtürme yoluyla) yar›lanma ömürlerinin ve
zehirliliklerinin önemli ölçüde azalt›lmas› da vurgulanan öncelikler aras›nda. Nükleer enerjiden
gelecek kuﬂaklar›n da yararlanabilmesi için yak›t
kaynaklar›n›n h›zl› tükenmesini engellemek üzere, kullan›lm›ﬂ yak›t›n yeniden iﬂlenmesi ve U238’in parçalanabilir yak›ta dönüﬂtürülmesi de
“sürdürülebilirlik” için gereken ad›mlar olarak
say›l›yor.
Komite ayr›ca, reaktör ve santrallerin güvenli biçimde iﬂletilebilmesi için tasar›mlar›n içsel
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Grafit yavaﬂlatmal›, helyum so¤utmal›, tek kullan›ml› uranyum yak›t döngüsüne sahip bir reaktör (aﬂa¤›daki ﬂekil). Kalp ç›k›ﬂ s›cakl›¤› 1000°C
olan ›s› sa¤lad›¤›ndan, hidrojen üretimi ya da petrokimya ve benzeri sanayiler için çal›ﬂma ›s›s› olarak kullan›m alanlar› var. Standart reaktör, 600
megawatt’l›k, çal›ﬂma ›s›s› sa¤lamak için bir ara
›s› de¤iﬂtirgecine ba¤lanm›ﬂ bir kalp. Reaktör
kalbi, halen Japonya’da kullan›lan HTTR gibi bir
prizmatik blok reaktörü, ya da Çin’de deney
amaçl› kullan›lan HTR-10 gibi bir çak›l yatakl› reaktör olabilir. Hidrojen üretimi için sistem, termokimyasal iyot-kükürt sürecinde etkin biçimde
güvenlik mekanizmalar›n›n, konunun uzman› olmayanlara da güven verici biçimde geliﬂtirilmesi,
böylece kamuoyunun nükleer enerjiye güveninin
art›r›lmas› gere¤ine de iﬂaret ediyor. Nihayet 4.
kuﬂak için konulan ölçütler aras›nda parçalanabilir radyoaktif malzemenin nükleer silah yap›m›
için kullan›lmas› ya da teröristlerin eline geçmesini önlemek için reaktör tasar›mlar›nda içsel engeller ve santrallerin harici güvenli¤iyle ilgili etkili önlemler de yer alm›ﬂ bulunuyor.
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kullan›labilecek ›s› sa¤layabilir. VHTR sistemi,
çok çeﬂitli bir yelpazede elektrik kullan›m›na dayanmayan, yüksek s›cakl›k gerektiren enerji yo¤un süreçlere çal›ﬂma ›s›s› sa¤lamak üzere tasarlanm›ﬂ bir yüksek verim sistemi. Ama sisteme,
istenirse ›s›n›n yan›nda elektrik üretecek sistemler de eklenebiliyor. Sistem ayr›ca U/Pu yak›t
döngülerini de kullanabilecek kadar esnek ve
at›k miktar›n› önemli ölçüde azalt›yor. Ayr›ca,
yüksek s›cakl›kta çal›ﬂan gaz so¤utmal› modüler
reaktörlerin taﬂ›d›¤› güvenlik mekanizmalar›n› da
taﬂ›yor.

Bu gereksinimlere yan›t verdi¤i sonucuna var›lan 6 adet IV. kuﬂak tasar›m, çerçevelerde özetleniyor.
Derleyen: Raﬂit Gürdilek
Kaynaklar
Durrani, M., “New Designs on Nuclear Energy”, Physics World,
Temmuz 2002
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Overview of Generation IV Technology Roadmap, Roadmap Backgrounder RQ07-01, 18 Eylül 2002
http://www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/publicfeature/nov01/nrecof1.html

üksek s›cakl›kta, yüksek bas›nçta suyla so¤utulan reaktör (ﬂekilde), suyun termodinamik kritik noktas›n›n (374°C,
22,1 megapascal) üzerindeki (süperkritik) s›cakl›kla çal›ﬂ›yor. Süperkritik so¤utma suyu, günümüzde kullan›lan hafif
su reaktörlerininkinden üçte bir daha fazla termal verim sa¤lamas›n›n yan›s›ra, santralin kararl›l›¤›n›n basitleﬂtirilmesine
de olanak tan›yor. Santral kararl›l›¤›n›n basitleﬂmesinin nedeni, so¤utucunun reaktör içinde faz de¤iﬂikli¤ine u¤ramamas› ve do¤rudan güç çevrim sistemine ba¤lanabilmesi.
Standart sistem, 1700 megawatt gücünde bir reaktör. Çal›ﬂma bas›nc› 25 Mpa. 510°C’lik reaktör ç›k›ﬂ s›cakl›¤›,
550°C’ye yükselebilir. Kullan›lan yak›t, uranyum oksit. Basitleﬂtirilmiﬂ kaynar su reaktörlerindekilere benzer pasif güvenlik özellikleri taﬂ›yor.
SCRW sistemi, temel olarak verimli elektrik üretimi için
tasarlanm›ﬂ. Ancak, kalp tasar›m›nda iki ayr› seçenekle aktinid azaltmak için de kullan›labiliyor. SCRW termal ya da
h›zl› bir spektruma sahip olabilir. Bu nedenle de iki yak›t
döngü seçene¤iyle çal›ﬂabilir. Bunlardan birincisi, h›zl›
spektrum reaktörüyle çal›ﬂan aç›k yak›t döngüsü, ikincisiyse,
h›zl› spektrum reaktörüyle çal›ﬂan ve aktinidleri yeniden iﬂlemek için merkezi konumlu s›v›sal iﬂleme tesisi içeren kapal›
yak›t döngüsü.
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simyan›n

Glasgow’daki Strathclyde Üniversitesi’nden
Ken Ledingham, 2003 yaz›n›n ortalar›nda gururla aç›kl›yordu: “Geçen gün bir deney gerçekleﬂtirdik ve alt›n› c›vaya dönüﬂtürdük!..” ‹skoç lazer uzman› marifetini ortaça¤da duyursayd›, loncas›ndan kovulaca¤›ndan kuﬂku olmazd›. Çünkü
simyac›lar›n yüzy›llard›r yapmaya çal›ﬂt›klar› bunun tam tersiydi ve bu hedef bir türlü gerçekleﬂtirilemedi¤i için meslek zamanla gözden düﬂtü ve
sonunda tümüyle yok oldu.
ﬁimdiyse simya, sürpriz bir dönüﬂün iﬂaretlerini veriyor. Günümüz simyac›lar› art›k bodrumlardaki atölyelerde engizisyon soruﬂturmac›lar›ndan kaçmak ya da halktan büyücü damgas› yemek korkusu ﬂöyle dursun, pahal› ayg›tlarla donat›lm›ﬂ devlet laboratuvarlar›nda büyük bütçelerle çal›ﬂ›yorlar. Üstelik simyay› gerçek anlam›nda uygulayarak.
Geçmiﬂteki simyac›lar, tüm çabalar›na karﬂ›n
alt›n elde edemezlerdi. Nedeni basit: Yapt›klar›
simya de¤il kimyayd›!.. Kimyaysa, yaln›zca atomlar›n yüzeyindeki elektronlar› etkiler. Gerçek
simya, yani bir elementi baﬂka bir elemente dönüﬂtürmek ya da do¤ada bulunmayan yeni bir
element yaratmaksa, atomlar›n çekirdeklerini de¤iﬂtirmeyi gerektiriyor. Yani, çekirdeklere ya
fazladan proton ya da nötron eklenecek, ya da
bunlardan baz›lar› çekirdekten kopar›l›p ç›kart›lacak. Çekirdekteki protonlar›n say›s›n› de¤iﬂtirmek, bir elementi baﬂka bir elemente dönüﬂtürür. Nötronlar›n say›s›yla oynamaksa, atomlar›n
kararl›l›k derecelerini etkiler, yani kararl› bir izotopu karas›z hale getirir ya da bunun tam tersini
yapar.
‹ﬂte ça¤daﬂ simyan›n y›ld›z›n›n parlamas›na
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yol açan da vadetti¤i büyük potansiyel. Alt›n külçeleri, simyac›lar›n a¤›r metalleri baﬂka a¤›r metallere dönüﬂtürmeleri için kesenin a¤z›n› açmaya baﬂlayan hükümetlerin ak›llar›ndaki belki en
son ﬂey. As›l hedeflenen, dönüﬂtürme (transmutasyon) denen modern simya yöntemleriyle tehlikeli nükleer at›klar› bir ç›rp›da zarars›z hale getirmek.
At›klar› bu derece önemli bir sorun yapan,
baz›lar›n›n tehlikeli ›ﬂ›n›m yayma özelliklerini çok
uzun y›llar sürdürmeleri. Örne¤in, teknetyum99: Bu izotop, uranyumun parçalanmas›yla ortaya ç›kan radyoaktif bir yan ürün. Dünyadaki reaktörler bu izotoptan her y›l toplam alt› ton üretiyorlar. Yar›lanma ömrü (taﬂ›d›¤› ›ﬂ›n›m düzeyinin yar›ya inmesi için gereken süre) 200.000 y›l.
Suda çözüldü¤ünden g›da zincirine de h›zla bulaﬂabiliyor. Nükleer endüstri yüzünden okyanuslardaki birikimi, 1960’lardan bu yana 100 kattan fazla artm›ﬂ.
Bunlar›n d›ﬂ›nda nükleer silahlar için üretilen, ya da silahs›zlanma antlaﬂmalar› sonucu devreden ç›kar›lan silahlardan al›n›p depolanmas›
gereken plütonyum ve uranyum gibi binlerce ton
yüksek düzeyde radyoaktif madde var. Baﬂta
ABD olmak üzere birçok ülke ellerindeki bu at›klar› yeralt›nda inﬂa edilecek depolarda saklaman›n planlar›n› yap›yorlar. Uzmanlara göre bu
at›klar›n saklanmas› gereken süreleri, yar›lanma
ömürlerinin onlarca kat›yla çarpman›z gerekiyor.
Örne¤in, Avrupa Parçac›k Fizi¤i Laboratuvar›
CERN’de dönüﬂtürme uzman› Robert Klapisch,
“E¤er elinizde yar›lanma ömrü 10.000 y›l olan
bir ﬂey varsa, bir kere bunu 1 milyon y›l güvenli
biçimde saklaman›n yollar›n› bulman›z gerekir”

diyor. “Üstelik, bunlar›n yeniden biyosfere (yaﬂam küreye) dönmelerini istemiyorsan›z, deprem
olas›l›¤›n› da ciddi biçimde hesaba katmal›s›n›z.”
A¤›r çekirdeklerin k›sa ömürlü radyoaktif
ürünlere bölünmeleri, uzun ömürlü izotoplar›n
da kararl› elementlere dönüﬂtürülmesiyse bir yeralt› at›k saklama deposunun dayanmas› gereken
süreyi birkaç milyon y›ldan, birkaç yüz y›la indiriyor.
Modern simyan›n büyük potansiyelini daha iyi
anlamak için teknetyum-99’a geri dönelim. Dizginlenemez gibi görünen bu canavar›n hakk›ndan
gelen, tek bir nötron. Teknetyum-99’a bir nötron ilave edince teknetyum-100 elde ediyorsunuz. Bu izotopun yar›lanma ömrüyse yaln›zca
15,8 saniye! Yani siz daha radyoaktivite düzeyini ölçmeye f›rsat bulamadan tümüyle kararl› ve
zarars›z bir madde olan rutenyum-100’e bozunuyor. Dönüﬂtürmenin bir yolu da, elementlere ilave bir nötron yutturup baﬂka bir elemente dönüﬂtürmek yerine, a¤›r ve karars›z çekirdekleri ki,
bunlara aktinid ya da trans-uranik elementler
(TRU) deniyor (Ör: plütonyum, uranyum, amerikyum), bir nötronla parçalay›p kararl›, daha küçük
çekirdeklere bölmek.
Bu yöntem, nükleer enerjinin istenmeyen yan
ürünlerini ortadan kald›rman›n çekici bir yolu
olarak bir süredir gündemde. Elektrik enerjisinin %80’ini nükleer güç santrallerinden sa¤layan
Fransa’da araﬂt›rma kurumlar›, yasayla dönüﬂtürme teknolojisini incelemekle yükümlü k›l›nm›ﬂ
bulunuyorlar. ABD de, bu tür bir simya program›n› aktif biçimde sürdürüyor. ‹ngiltere de böyle
bir program baﬂlat›p baﬂlatmama konusunda karar aﬂamas›nda. Ayr›ca Avrupa’da ve Japonya’da

dönüﬂü
da dönüﬂtürme araﬂt›rmalar› yürütülüyor ve yenileri planlan›yor.

Çetrefil Bir Sorun
Nükleer at›k sorununa çözüm, özellikle ABD
için acil. Nedeni 2003 y›l› itibariyle ülkedeki nükleer enerji santrallerinde 40.000 ton kullan›lm›ﬂ
at›k yak›t birikmiﬂ olmas›. Bu miktar›n 2035 y›l›nda 105.000 tona yükselmesi bekleniyor. Hükümetin, kat› yak›t çubuklar› biçimindeki bu at›klar› depolamak için bir yol bulmas› gerekiyor.
Çünkü bu at›klar geçici olarak nükleer santrallerin so¤utma havuzlar›nda tutuluyor ve ülkede bulunan 131 nükleer santralin so¤utma havuzu da
hemen hemen dolmuﬂ gibi. Ülke nüfusunun yaklaﬂ›k yar›s›, bu nükleer tesislere 120 kilometreden daha yak›n yerleﬂim birimlerinde yaﬂ›yor. Ticari santral at›klar›na ek olarak ABD’nin güvenli
bir biçimde saklamak zorunda oldu¤u yüksek düzeyde radyoaktif at›klar da var. 1970’l› y›llar›n
sonlar›ndan itibaren ABD, nükleer silah yap›m›nda kullanmak üzere, resmi kurumlar›nca iﬂletilen
nükleer reaktörlerin at›k yak›tlar›n› yeniden iﬂlemekteydi. Yeniden iﬂleme, kullan›lm›ﬂ nükleer yak›t› kimyasal iﬂlemlere tabi tutarak içindeki parçalanabilir uranyum ve plütonyumu ay›rma iﬂlemine
deniyor. Yeniden iﬂlemenin yan ürünüyse, oldukça yüksek düzeyde ›ﬂ›n›m yayan, c›v›k çamur k›vam›nda bir at›k. Bunlar›n ancak özel olarak haz›rlanm›ﬂ, paslanmaz çelikten varillerde depolanmas›na izin veriliyor. Ayr›ca, devre d›ﬂ› kalm›ﬂ nükleer silah fabrikalar›ndan, ya da silahs›zlanma antlaﬂmalar› gere¤i yok edilmiﬂ ya da edilecek savaﬂ
baﬂl›klar›ndan gelen yüksek düzeyde at›k da var.
Bunlar, güvenli ve uzun süreli depolanmay› gerektiren 22.000 varil dolusu tehlikeli at›k anlam›na
geliyor. ABD’de üretilen tüm nükleer at›klar› bir
araya getirip depolamaya kalksan›z, bunlar bir
futbol sahas› büyüklü¤ünde bir alan› kaplar ve
yaklaﬂ›k 5 metre yüksekli¤inde bir yap› oluﬂturur.
Bu nükleer at›klar›n, patlama tehlikesi yok.
Örne¤in, bunlar› taﬂ›yan bir trende ya da tankerde bir patlama meydana gelse bile, bunlar›n bir
zincirleme tepkime oluﬂturmalar› mümkün de¤il.
Ayr›ca, ço¤u metal formunda oldu¤u ve uzun dönemli saklama için seramik ya da cam haline getirildi¤i için yanma tehlikesi de yok. As›l tehlike,
bunlar›n içinde tutulduklar› kal›n beton, çelik ve
kurﬂun k›l›flar› aﬂ›nd›rarak, ya da bunlar›n kaza
eseri parçalanmas› sonucu yer alt› sular›na ve dolay›s›yla ›rmaklara, denizlere, hatta içme suyu ﬂebekelerine s›zmalar›.
Nükleer mühendisler ve hükümet yetkilileri,
bu at›klar›n güvenli biçimde ortadan kald›r›lmas›
için çeﬂitli seçenekler üzerinde durmuﬂ, ancak
sonunda tek çözümün, yeryüzünün derinliklerinde, kaya katmanlar›n›n alt›nda saklamak oldu¤u
toprak alt›nda saklanmas› gerekti¤i üzerinde birleﬂmiﬂ bulunuyorlar. (Bkz: Çerçeve).
Dönüﬂtürme tekni¤i, toprak alt›nda saklanma
zorunlulu¤unu ortadan kald›rm›yor. Ancak tehlikeli at›klar›n miktar›n› ve yar›lanma ömürlerini
k›salt›yor.

Dönüﬂtürme: Teknetyum 99 son derece uzun ömürlü ve tehlikeli bir parçalanma ürünü. Ancak, bir
nötron eklenmesiyle tümüyle zarars›z hale geliyor. Bu iﬂlem, s›v› kurﬂunla so¤utulan dönüﬂtürme
reaktöründe gerçekleﬂtiriliyor (sa¤da).

Umut Kaf Da¤›n›n Ard›nda m›?
Dönüﬂtürmenin ilk olumlu deneyleri bir süredir gerçekleﬂtiriliyor. Ancak, teknoloji henüz deneme aﬂamas›nda. Ayr›ca ölçek ve maliyet sorunlar›n›n aﬂ›lmas›na çal›ﬂ›l›yor. Dönüﬂtürme
alan›ndaki araﬂt›rmalar iki rakip kulvarda yürüyor: Birincisi, lazer teknolojisi; ikincisiyse radyoaktif at›klar›n proton ya da nötronlarla bombard›man›.
Her iki yöntemin de sorunlar› var. Genel bir
sorun, uzun ömürlü parçalanma ürünlerinin bir
nötron yakalay›p dönüﬂüme u¤ramalar›n›n rastlant›ya ba¤l› olmas›. Ama her izotopun sahip oldu¤u rezonans denen uygun enerji düzeylerinde
nötron yakalama ve dönüﬂüm geçirme ﬂans› daNükleer yak›t at›klar›ndaki baz› radyoaktif zehirler
İZOTOP
Hidrojen-3 (trityum)
Berilyum-10
Karbon-14
Fosfor-32
Potasyum-40
Kobalt-60
Selenyum-79
Rubidyum-87
Strontiyum-90
Niobyum-94
Molibdenum-93
Teknetyum-99
Rutenyum-106
‹yot-129
Sezyum-135
Hafniyum-182
Tantalum-182
Renyum-187
Kurflun-205
Polonyum-210
Radyum-224
Radyum-226
Aktinyum-225
Toryum-228
Toryum-231
Toryum-232
Uranyum-233
Uranyum-234
Uranyum-235
Uranyum-236
Uranyum-238
Neptünyum-237
Plütonyum-238
Plütonyum-239
Plütonyum-240
Plütonyum-241
Plütonyum-242
Amerikyum-241
Amerikyum-242

YARILANMA ÖMRÜ
12 y›l
1.600.000 y›l
5.700 y›l
14 gün
1.000.000.000 y›l
5 y›l
65.000 y›l
47.000.000.000 y›l
29 y›l
20.000 y›l
3.500 y›l
200.000 y›l
1 y›l
15.700.000 y›l
2.300.000 y›l
9.000.000 y›l
100 gün
50.000.000.000 y›l
14.300.000 y›l
138 gün
37 gün
1.600 y›l
10 gün
2 y›l
1 gün
14.000.000.000 y›l
200.000 y›l
200.000 y›l
700.000.000 y›l
23.000.000 y›l
4.000.000.000 y›l
2.000.000 y›l
88 y›l
24.100 y›l
6.500 y›l
14 y›l
400.000 y›l
400 y›l
100 y›l

ha yüksek oldu¤undan, araﬂt›rmac›lar bu rezonans düzeylerini yakalaman›n yollar›n› ar›yorlar.
Ledingham ve ekibi, lazer yolunu seçenlerden. Ekip, milyonlarca y›l radyoaktif kalan iyot129 izotopunu, yaln›zca birkaç dakika içinde kararl› bir hale bozunan iyot-128’e dönüﬂtürmeyi
baﬂarm›ﬂ. Ancak, sorun bu iﬂin en az›ndan ﬂimdilik güçlü lazerler gerektiriyor olmas›. Nitekim
Strathclyde ekibinin deneylerde kulland›¤›, Oxfordshire’eki Rutherford Appleton Laboratuvar›’nda bulunan dünyan›n en güçlü lazeri Vulcan.
Boyutlar›, bir otelin boyutlar› kadar! Dönüﬂtürmeyi gerçekleﬂtirmek için araﬂt›rmac›lar bir pikosaniye (saniyenin trilyonda biri) süreli lazer at›m›n› alt›n bir hedef üzerine göndermiﬂler. Lazer
demetinin yo¤un enerjisi alt›n atomlar›n›, serbest
çekirdeklerden ve elektronlardan oluﬂan bir plazma haline getiriyor. Bu parçac›klar da hedefin
geri kalan› içinden geçerken gama ›ﬂ›nlar› yay›yorlar. Bu yo¤un gama ›ﬂ›nlar› iyot-129 atomlar›yla çarp›ﬂ›yorlar ve çekirdeklerini öyle ﬂiddetli
bir biçimde sars›yorlar ki, çekirdek içinden bir
nötron d›ﬂar› f›rl›yor.
Ledingham ve ekip arkadaﬂlar› lazerle dönüﬂtürme konusunda iyimserler. Lazer teknolojisinin h›zla ilerledi¤ini ve beﬂ y›l içinde koskoca
Vulcan kadar güçlü lazerlerin, bir masa üstüne
yerleﬂtirilebilecek kadar küçülece¤ini söylüyorlar. Ama sorun, yaln›zca ölçek sorunu de¤il: Lazer ›ﬂ›¤›n›n önce gama ›ﬂ›nlar›na dönüﬂtürülmesinin gerekmesi, bunlar›n da ancak çok küçük bir
bölümünün hedef atomlar›yla çarp›ﬂmas› nedeniyle Ledingham’›n uygulad›¤› yöntem son derece verimsiz. Deneylerde yaln›zca 3 milyon kadar
iyot-129 atomu iyot-128’e dönüﬂmüﬂ. Bu miktar, bir mikrogram›n milyarda birinden daha az.
Deneyde kullan›lan ve yaln›zca 2 cm geniﬂli¤indeki hedefin tümünü dönüﬂtürmek için, saatte tek
bir at›m yapabilen Vulcan’›n 100 katrilyon kez
ateﬂleme yapmas›, bunun için de muazzam miktarda enerji harcamas› gerekiyor. Londra Imperial College’dan lazer fizikçisi ve Ledingham’›n
ekip arkadaﬂ› Karl Krushelnick, bu enerjiyi sa¤lamak için büyük bir güç santral› kurulmas› gerekece¤ini kabul ediyor.
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Japonya’n›n Kyoto Üniversitesi’nde bir proton h›zland›r›c›s› eklenmekte olan emektar reaktör.

ﬁimdilik ‹ﬂ Nötronlarda
Buna karﬂ›l›k dönüﬂtürme için lazer d›ﬂ›nda
önerilen teknolojilerin aya¤› daha çok yere basar
durumda. Bunlardan biri, halen kullan›mda olan
bir nükleer reaktörde de¤iﬂiklikler yaparak, atomun parçalanmas› (fisyon) sürecinde ortaya ç›kan nötronlar›n istenmeyen izotoplarla çarp›ﬂarak bunlar› dönüﬂtürmesi. Ancak, prototipleri
üzerinde çal›ﬂ›lan bu yöntemin sorunu da, nükleer enerji karﬂ›tlar›nca, nükleer enerjiyi canland›rmak için bir hile olarak de¤erlendirilmesi.
Yine de, parçac›k bombard›man›yla dönüﬂtürme araﬂt›rmalar› h›zlanarak ve yeni önerilerle
zenginleﬂerek sürüyor. Bu önerilerden bir tanesi de dönüﬂtürme için parçac›k h›zland›r›c›lar›ndan dolayl› yolla yararlanmak. Ancak, bu iﬂ için
gerekli olan parçac›k h›zland›r›c›lar›n›, temel fizik araﬂt›rmalar›nda kullan›lan milyarlarca dolarl›k, kilometrelerce uzunlukta halka biçimli tüneller ve dev süperiletken m›knat›slara sahip parçac›k çarp›ﬂt›r›c›lar›yla kar›ﬂt›rmamak gerek. Bunlar daha küçük ebatl›, örne¤in, bir odaya, hiç olmazsa bir laboratuvara s›¤abilecek ölçeklerde
h›zland›r›c›lar.
Bir de, bu tür dönüﬂtürme için, kritik olmayan (zincirleme tepkimeye olanak tan›mayan) bir
reaktör gerekiyor.
Dönüﬂtürmede hükümetlerin temel önceli¤i,
at›klarda oran bak›m›ndan daha büyük yer tutan
ve dolay›s›yla depolanma sorununa çözüm gere¤i
daha acil olan TRUlar. Bunlar, yukar›da gördü¤ümüz gibi bir nötron yakalay›p dönüﬂüm geçirmek yerine daha kararl› çekirdeklere bölünerek
radyoaktif özelliklerini yitiriyor, ya da azalt›yorlar. Bunlar› parçalanmaya “teﬂvik eden” de yüksek enerjili nötronlar. 1990’l› y›llar›n sonuna
do¤ru ortaya ç›kan ve eskilerine göre daha küçük ve daha güvenli olan yeni kuﬂak parçac›k h›zland›r›c›lar›, enerjik nötron üretme güçlü¤ünün
üzerinden gelmiﬂ görünüyorlar. Eski h›zland›r›c›lar, elektrik ﬂebekesinden sa¤lad›klar› gücün ancak %5’ini bir parçac›k demeti haline dönüﬂtürebilirken, yeni modeller bu oran› %50’ye yükseltmiﬂ bulunuyorlar.
Yine 1990’lar›n sonunda geliﬂtirilen tasar›mlarda, dönüﬂtürme makinelerinin ﬂöyle çal›ﬂmas›
öngörülmekteydi. Radyoaktif izotoplar uzun borulara doldurulacak ve bunlar da büyük bir kurﬂun blok içinde haz›rlanm›ﬂ yuvalara indirilecek.
Daha sonra bir parçac›k h›zland›r›c›s›ndan gelen
yüksek enerjili proton demeti kurﬂun blok üzerine niﬂanlanacak. Çarp›ﬂan protonlar, TRU’lar›
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parçalayacak kadar yüksek enerjilerde nötron
ya¤muruna yol açacak. Nötronlar da kurﬂun çekirdekleriyle çarp›ﬂt›klar›nda enerji yitirecek.
Enerji düzeyleri teknetyum-99 gibi izotoplar›n rezonant enerji düzeylerinden geçerken, nötronlar
büyük olas›l›kla dönüﬂüme yol açacak.
Kurﬂun bloksa, sisteme nötron üretmesinin
yan› s›ra, so¤utucu iﬂlevi de görecek. Çekirdek
parçac›klar›n›n yarataca¤› ›s›, kurﬂunu eriterek
reaktör kalbi içinde yükselmesini sa¤layacak.
Yükselen kurﬂun, bir ›s› de¤iﬂtirgecinden geçerken so¤uyarak tekrar aﬂa¤›ya çökecek. At›k ›s›ysa elektrik enerjisine dönüﬂtürülecek.
Tasar›mc›lar, bu yöntemin etkin so¤utma yetene¤ine karﬂ›l›k taﬂ›d›¤› önemli bir sorunu da
daha o tarihlerde Ruslar sayesinde aﬂm›ﬂlard›.
Kurﬂunun olumsuz yan›, son derece aﬂ›nd›r›c› bir
metal olmas›. Ruslar kurﬂunla çal›ﬂmaya al›ﬂ›kt›lar ve so¤utucu olarak kurﬂun kullanan reaktörlerle çal›ﬂan bir nükleer denizalt› filolar› vard›.
Sorunu ﬂöyle çözmüﬂlerdi. Kurﬂuna bas›nçl› oksijen kar›ﬂt›r›yorlar ve böylece reaktör duvarlar›nda, sürekli olarak kendini tamir eden bir oksit tabaka oluﬂmas›n› sa¤l›yorlard›. Ruslar teknik yard›m karﬂ›s›nda bu s›rlar›n› Bat›’ya açm›ﬂlard›.
ABD’nin Los Alamos Ulusal Laboratuvar› mühendisleri, kurﬂun sorununun böylece giderilmesinden sonra, dönüﬂtürme iﬂlemini yapacak makine için bir tasar›m geliﬂtirdiler. Makine, santral

2000 Megawatt
gücünde tipik bir
at›k dönüﬂtürme
reaktörü önerisi

Proton
demeti

at›klar› ve plütonyumdan oluﬂan yükünü üç y›l süreyle “piﬂirecek”. Bu iﬂlemden sonra radyoaktif
özelliklerini sürdürebilen at›klar, ‘s›cak kimyasal
ayr›ﬂt›rma’ (pyrochemical separation) denen bir
teknikle yeniden iﬂlenecekleri yerlere gönderilecek. Bu ikinci süreçte at›k erimiﬂ bir elektrolit
haline getirilecek ve parçalanmam›ﬂ TRU parçac›klar›, son derece yüksek s›cakl›ktaki bir elektrotta toplanacak. Kapandan kurtulabilen TRUlar,
eriyikte kalm›ﬂ olabilecek uzun ömürlü izotoplar
ve yeni at›klarla bileﬂtirilerek, yeniden piﬂirilmek
üzere dönüﬂtürme makinesine gönderilecek.
Böylece her turda radyoaktif izotoplar›n en az
%20’sinin yokedilece¤i hesaplanmaktayd›. Sonuçta geriye kalan k›sa ömürlü radyoaktif izotoplar›nsa yeralt› depolar›nda saklanmas› öngörülmekteydi.
Amerika bu tasar›m üzerinde çal›ﬂ›rken, Avrupa’da Carlo Rubbia taraf›ndan geliﬂtirilen
“enerji yükselteci” projesi üzerinde durulmaktayd›.
2000’li y›llarda, nükleer enerjinin yeniden
ciddi bir alternatif olarak gündeme gelmesiyle
birlikte dönüﬂtürme makineleri için çal›ﬂmalar da
h›z kazand›. Yeni yaklaﬂ›mlar›n ortak görünen
özelli¤i, h›zland›r›c›lar›n reaktörlerle birlikte kullan›lmas›.
Örne¤in Japonya’n›n Kyoto Üniversitesi’nde
30 y›ll›k bir araﬂt›rma reaktörüyle birlikte çal›ﬂt›r›lmak üzere bir proton senkrotronu inﬂa ediliyor. 2005 y›l› sonbahar›nda bitirildi¤ine senkrotron, reaktör kalbine proton gönderecek. Protonlar, nükleer yak›tla sar›lm›ﬂ bir a¤›r metal silindirin ekseni boyunca hedefle etkileﬂecek. Hedeften f›rlayan nötronlar da yak›ttaki atomlara
çarparak bunlar› parçalayacak. ‘H›zland›r›c›yla
Çal›ﬂan Sistem’ (accelerator-driven system –ADS)
denen düzene¤in çeﬂitli türleri, farkl› merkezlerde deneniyor.
Örne¤in, 10 milyon dolara malolmas› beklenen Kyoto Üniversitesi’ndeki ‘Kumatori H›zland›r›c›yla Çal›ﬂan Reaktör Deney Tesisi’nin (KART)
ard›ndan, Rusya’n›n Dubna kentindeki Ortak
Nükleer Araﬂt›rmalar Enstitüsü de (JINR), halen
faaliyette olan bir proton h›zland›r›c›s›nda nükle-

Is› de¤iﬂtirgeci (%40 verimle buhar
gücüyle elektirik üretimi için)

Demet
kanal›

Pompa

Pencere

S›v› kurﬂun
so¤utucu

Nötron saçma
kayna¤›

Dönüﬂtürme bölgesi
(kat› aktinit yak›t)

Proton h›zland›r›c›s›

Proton demeti

1,5 GeV, 39 mA

Elektrik ﬂebekesine
148 MWe

100 MWe

nu tümüyle, Nevada’daki Yucca Da¤› alt›nda haz›rlamakta oldu¤u at›k depolama tesisiyle çözmeye karar verebilir.

Yan Ürünler

Gerçi h›zland›r›c› temelli çözümler, nükleer
at›k sorununun çözümü için mevcut seçenekler820 MWt
den bir tanesi. Ancak, etkinli¤inin yan›s›ra önem246 MWe
Demet penceresi
li bir ekonomik avantaj taﬂ›d›¤› da kuﬂkusuz.
Tam ölçekli bir h›zland›r›c›l› at›k dönüﬂtürme tesiTungsten hedef
si, önemli miktarda termal güç oluﬂturacakt›r. Bu
Alternatör
Buhar
yan ürünü elektrik ya da hidrojen üretmek için
türbini
TRU
kullanmak isteyecek hükümetlerin ya da ﬂirketle(y›lda 250 kg)
rin say›s›ysa herhalde az olmayacakt›r.
Kritik düzeyin
Yan ürünler konusunda lazerli simya teknoloYo¤unlaﬂt›r›c›
alt›nda radyoaktif
jisi de iddial›. Genel kullan›ml› yan ürünler için
battaniye
Ana pompa Destekleyici pompa Giriﬂ pompas›
arananlar listesinin baﬂ s›ralar›nda da, eski simyac›lar›n da geliﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› hastal›k saKyoto Üniversitesi’ndeki KART dönüﬂtürme düzene¤i konsepti.
¤alt›m araçlar› geliyor. Modern simya, t›p kullan›ml› radyoizotoplar›n üretimi için özellikle uyer tepkimeler için 1,75 milyon dolarl›k bir deney
ken, TRADE yüzlerce kilowatt güç üretecek. Bu
gun bir araç. Bu ürünler, genellikle t›bbi görünodas›n›n inﬂaat›na giriﬂiyor. ‹talya’n›n ‘Yeni Tekda, araﬂt›rmac›lara reaktör kalbindeki ›s› düzeyini
tülemede kullan›l›yor. Örne¤in flor-18, pozitron
nolojiler Ulusal Ajans›’ (ENEA), Fransa Atom
art›rman›n tepkimeyi nas›l etkiledi¤ini inceleme
denen bir karﬂ›madde (elektronun, + elektrik yüEnerjisi Komisyonu (CEA) ve Almanya’n›n Forsolana¤› sa¤layacak. Araﬂt›rmac›lar ayr›ca, hedefi
kü taﬂ›yan karﬂ›t›) yay›nlayarak bozunur. Pozithungzentrum Karlsruhe araﬂt›rma kurumu, 22
so¤utmak, baﬂlatma, kapatma ve düzenli yanma
ron da bir elektronla çarp›ﬂ›nca, her iki parçac›k
milyon dolar fiyat etiketli TRIGA H›zland›r›c›yla
aﬂamalar›nda tepkimeyi izlemek ve kontrol etmek
enerjik bir patlamayla yok olur. Bu olay e¤er vüÇal›ﬂan Deney (TRADE) adl› araﬂt›rma için güç
gibi pratik sorunlarla ilgili deneyler de yürütecekcut içinde meydana gelirse, d›ﬂar›da dizilmiﬂ olan
birli¤i yapm›ﬂ bulunuyorlar. Üç araﬂt›rma kuruler. Bunlar, 2015 y›l› için planlanan, yüzlerce mildetektörler, yay›nlanan fotonlar› saptayarak flor
mu, bu parayla ENEA’n›n Roma’daki Casaccia
yon dolar maliyetli büyük ölçekli bir at›k dönüﬂtürizotopunun yerini belirleyebilir. Bu teknik, PozitAraﬂt›rma Merkezi’ndeki deney reaktörüne bir
me gösteri projesi için gereken ilk ad›mlar.
ron Yay›n Tomografisi ya da PET taramas› olarak
proton h›zland›r›c›s› ekleyecekler. Avrupa’dan
H›zland›r›c› temelli dönüﬂtürme sistemleri,
adland›r›l›yor ve genellikle tümörlerin aranmas›nbu y›l içinde beklenen ek fonlarla inﬂaat›n 2005
tüm bu s›navlar› baﬂar›yla geçseler bile, bu uyguda kullan›l›yor.
y›l›nda baﬂlamas› bekleniyor. Bu arada tasar›m
lama için para musluklar›n›n sonuna kadar aç›laFlor-18 ve t›pta kullan›lan öteki radyoizotopçal›ﬂmalar›na kat›lan ABD’nin Los Alamos Ulusal
ca¤› anlam›na gelmiyor. Örne¤in, ABD TRADE
lar›n; hem tarama s›ras›nda belirlenebilmesi,
Laboratuvar›’n›n da kat›l›m›n› resmileﬂtirmesi
projesine kat›l›m konusunda istekli görünmekle
hem de vücutta fazla kalmamas› için h›zla bozunbekleniyor.
birlikte, yüksek düzeyde radyoaktif at›k sorunumas› gerekiyor. Bu da, kullan›mdan
‹lk plandaki bu giriﬂimlerin ard›nbirkaç saat önce yap›lmalar›n› zorunlu
dan ufukta yeni projeler de var: Jak›l›yor. Ancak, bunlar› üretmek için
pon araﬂt›rmac›lar, halen Tokai’de
gereken küçük parçac›k h›zland›r›c›lar›
inﬂaat› süren Japonya Proton H›zlans›n›rl› say›daki hastanede bulunuyor.
d›r›c› Araﬂt›rma Kompleksine bir reAyr›ca, hastalar›n ve hastane personeliaktör odas› eklenmesi için siyasetçinin üretilen radyasyondan korunabilleri s›k›ﬂt›r›yorlar. Avrupa’da da
mesi için bu h›zland›r›c›lar›n kal›n bearaﬂt›rmac›lar, TRADE’in ard›ndan
ton duvarlarla çevrili mahzenlerde tuba¤›ms›z bir h›zland›r›c›yla çal›ﬂan
tulmas› gerekiyor.
deney sisteminden söz etmeye baﬂlaAna pompa
Reaktör kab›
Lazerli simyan›n taﬂ›d›¤› potansiyel
d›lar.
de burada ortaya ç›k›yor. Ledingham,
‘H›zland›r›c› Temelli Sistemler’in
Su giriﬂ vanas›
5 y›l içinde ortaya ç›kmas›n› bekledi¤i
geliﬂtirilmesi için harcanan paralar,
Proton
güçlü “masaüstü” lazerlerin, radyoizomaliyetleri yüzlerce milyon, hatta
demet kanal›
Buhar vanas›
top üretim iﬂini çok daha ekonomik komilyarlarca dolar› bulan büyük fizik
ﬂullarda parçac›k h›zland›r›c›lardan devKurﬂun-bizmut
projeleriyle karﬂ›laﬂt›r›l›nca ﬂimdilik
so¤utucu havuzu
ralaca¤›na inançl›. ‹skoç simyac›lar,
oldukça önemsiz kal›yor. Ancak, deVulcan gibi dev bir lazer kullanm›ﬂ olsaneyler s›rtlar›n› sa¤lam ve devaml›
Demet
lar da ilk s›nav› baﬂar›yla geçmiﬂler.
bütçelere dayam›ﬂ görünüyorlar.
penceresi
Ledingham ve ekibi oksijeni flor-18’e
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Sarmal bobin
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Buhar
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Raﬂit Gürdilek
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nükleer enerjinin karanl›k y
TAﬁIMA
Pu’YLA
BOMBA
OLMAZ

Gizli nükleer silah program›
kuﬂkular›, nükleer endüstrinin
zay›f karn›. Bu konuda nükleer
mühendis Prof. Dr. Vural
Alt›n’la ilk kez Temmuz 2001
say›m›zda yer alan bir söyleﬂiyi
k›salt›lm›ﬂ ve güncellenmiﬂ
biçimiyle yeniden yay›ml›yoruz.
Nükleer santrallerdeki plütonyum,
atom bombas› yap›m› için uygun nitelikte
mi?
Nükleer bir santralde üretilen plütonyum Pu239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 izotoplar› halinde ortaya ç›kar. Bunlardan çift say›l› izotoplar kolay fisyona u¤ramayan, dolay›s›yla parçalanabilir olmayan izotoplar. Tek say›da olanlarsa, yani Pu-239 ve Pu-241,
fisyona yatk›n izotoplar. Ama nükleer reaktörde bu
iki tür bir arada bulundu¤undan, yak›t kirlidir. Bomba malzemesi yapmak için çift say›l› izotoplar›n ay›klanmas› gerekir. Bu da oldukça teknik ve bir hayli pahal› zenginleﬂtirme iﬂlemleri gerektirir. Öte yandan
ayn› yak›t kompozisyonunu, araﬂt›rma reaktörlerinin
yak›t›ndan elde etmek de mümkün. Dolay›s›yla bomba malzemesi yapmak amac›yla nükleer güç santrallerine yönelmek hiç de ak›lc› bir yol de¤il.
Nükleer enerji reaktörleri ve araﬂt›rma reaktörleri aras›ndaki nitelik fark› nedir?
Nükleer enerji santralleri boyut olarak daha büyük olduklar›ndan, görece az düzeyde zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum kullan›rlar. Bunun anlam›, yak›t›n çok
büyük k›sm›n›n parçalanamaz U-238 izotopundan,
yaln›zca %1,5-%3lük k›sm›n›n parçalanabilir U-235
izotopundan oluﬂuyor olmas›. Halbuki araﬂt›rma re-

aktörleri çok daha küçük hacimli olduklar›ndan, çok daha zengin yak›t kullanmak zorundad›rlar. Yani yak›t›n yaklaﬂ›k %98-%99’a varan bir k›sm› parçalanabilir U-235 izotopundan oluﬂur. Böyle bir reaktörün yak›t›n› do¤rudan uranyuma dayal› bir bomba yapmak üzere kullanmak mümkün olabilir.
Üretken (breeder) reaktör nedir?
Üretken reaktör, tüketti¤inden fazla parçalanabilir çekirdek üretebilen reaktör anlam›na geliyor.
Bir çeliﬂki gibi geliyor ilk anda. Tüketti¤inden fazlas›n› nas›l üretir? Bunun bir örne¤i, üretken reaktör
yak›t› uranyum-235/uranyum-238 kar›ﬂ›m›d›r. U235 çekirde¤i, parçalanabilir yap›dad›r. Bir nötron
isabet etti¤inde, parçalan›p enerji aç›¤a ç›kar›r. U238 çekirde¤i parçalanamaz. Bir nötron yuttu¤unda
U-239 olur, daha sonra da iki beta bozunmas›na u¤rayarak elektron at›p, plütonyum-239’a dönüﬂür.
Plütonyum-239 çekirde¤i de parçalanabilir yap›dad›r.
Yani parçalanabilir olmayan U-238, parçalanabilir
olan Pu-239’a dönüﬂür. Öte yandan parçalanabilir
olan U-235, parçalan›p kaybolur. E¤er kulland›¤›n›z,
yani parçalad›¤›n›z, U-235’den çok Pu-239 üretebiliyorsan›z birim zaman içinde, yak›t›n›z sürekli olarak
art›yor demektir. Üretken reaktör bu. Baﬂka yak›t pozisyonlar› örnekleri de mevcut.
Üretken reaktörde üretilen Pu-239, bomba yap›m›nda kullan›labiliyor mu? Yani bu Pu-239, enerji
santrallerindeki kirli Pu-239’a göre daha m› temiz?
ﬁimdi burada üretken santrallerin ön plana geçmesinin nedeni ﬂu: H›zl› üretken santrallerde yak›t›n
kendisi baﬂlang›ç itibar›yla zaten uranyumla plüton-

yumun kar›ﬂ›m›d›r. Harman üretken reaktörde plütonyumun yan›na biraz da uranyum kat›p h›zl› üretken reaktöre koyuyorsunuz. H›zl› üretken reaktörde
bomba malzemesi olarak plütonyuma yönelirseniz yapaca¤›n›z ﬂey kimyasal ayr›md›r. Bu kolay birﬂey. ‹zotop zenginleﬂtirme de söz konusu. Nerede söz konusu? O plütonyumun hepsi “bomb-grade”dir, yani
bomba yap›m›na uygun zenginliktedir. Ama kalite
fark› vard›r. E¤er içinde çift say›l› izotoplar az veya
çoksa, kalitesi düﬂük veya yüksektir. Hatta çift say›l›
izotoplar›n bollu¤u, plütonyumu bomba malzemesi
olarak kirli hale getirir denir. Kirlidir; temizlenmesi
gerekir. Yani o çift say›l› izotoplar›n ayr›lmas› lâz›m
ki, bomba “puf” demesin, “bum” diye patlas›n.
Bir ülkeden ﬂüphelenildi¤inde, ilk olarak araﬂt›rma reaktörlerine bak›l›yor. Araﬂt›rma reaktöründe ne
kullan›l›yor?
Araﬂt›rma reaktörleri küçük boyutlu olduklar›
için, çok daha zengin yak›t kullanmak durumundad›r.
Ya fakir yak›t kullan›p büyük kalp (core-tepkime odas›) yapars›n›z, ya da zengin yak›t kullan›p, küçük kalp yapars›n›z. Araﬂt›rma reaktörleri enerji üretmeyecekleri için zaten küçük olmak durumunda. O zaman
kritik kütleyi sa¤lamak için zengin yak›t kullanmak
durumundas›n›z. Örne¤in %99 U-235, %1 de U-238
diyelim. U-238 zaten zamanla plütonyuma dönüﬂecek. O plütonyumu al›p kullanabilece¤iniz gibi, %99
oran›ndaki U-235’i kullanarak uranyum bombas› da
yapabilirsiniz. E¤er sizin akl›n›zda bomba fikri varsa,
gidip bir enerji santrali kurmazs›n›z; bu birkaç milyar
dolarl›k iﬂ. Bir araﬂt›rma reaktörü peﬂinde olursunuz;
yani birkaç 10 milyon dolarl›k iﬂ. Maliyeti daha dü-
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Trityum ve döteryum
gaz haznesi
Yüksekli¤e ayarl›
fünye kontrolu

Nükleer silahlar nükleer enerjinin, büyük miktarlarda ve ani denilebilecek k›sa
sürelerde, kontrolsüz ﬂekilde üretimine dayal›d›r. Nükleer enerjise, ya çekirdek parçalanmas› ya da fisyon, ya da çekirdek birleﬂmesi ya da füzyon yoluyla elde edilir.
Fisyon olay›nda, örne¤in U-235 gibi bir çekirdek, nötron bombard›man›na tabi
tutuldu¤unda, bir nötron yutarak parçalan›r ve 2 ya da 3 nötron ç›kar›r. Böyle çekirdeklerin, parçalanabilir ya da ‘fisil’ oldu¤u söylenir. Aç›¤a ç›kan nötronlardan baz›lar›, ortam›n d›ﬂ›na kaçarak ya da ilgisiz çekirdekler taraf›ndan yutularak ‘ziyan’
olurken, baz›lar› di¤er U-235 çekirdeklerine çarp›p yeni fisyonlara yol açar. E¤er
bir uranyum kütlesinde ortalama olarak, fisyona yol açan her nötron baﬂ›na aç›¤a
ç›kan nötronlar›n; ‘birden fazlas›, biri ya da birden az›’ tekrar fisyona yol açabiliyorsa, o uranyum kütlesinin ‘süperkritik, kritik ya da altkritik’ oldu¤u söylenir. Geometrisine ve kimyasal bileﬂimine ba¤l› olarak, olas› en küçük kritik kütle 7-8 kg
düzeyindedir. Uygun bir ﬂekilde haz›rlanmas› gereken böyle bir kütlede, her fisyon
bir yenisine yol açar ve ‘zincirleme reaksiyon,’ ayn› düzeyde devam eder. Süperkiritik bir kütledeyse, her fisyon birden fazla yenisine yol açt›¤›ndan, fisyonlar›n say›s› ç›¤ gibi artar. Büyüyen bir ‘zincirleme reaksiyon’ oluﬂur ve fisyon baﬂ›na aç›¤a,
200 milyon elektronvolt enerji ç›kar. Kömürün yanmas›ndan elde edilen enerjiyse,
karbon atomu baﬂ›na 4 elektronvolt kadar. Dolay›s›yla 1 gram U-235’in fisyonu,
2.5 ton kömüre eﬂde¤er.
Fakat do¤ada bulunan uranyumun, sadece %0.71 kadar› U-235’ten, kalan›ysa,
parçalanmayan bir izotop olan U-238’den oluﬂur. Dolay›s›yla do¤al uranyumdaki
235 bileﬂeninin, hele bomba yap›lmak isteniyorsa, %90’lar düzeyinde zenginleﬂtirilmesi gerekiyor. Zenginleﬂtirme yöntemlerinden birisi, ‘gaz diffüzyonu’ yöntemi.
Normal ﬂartlar alt›nda metal olan uranyum, UF6 gaz› haline getirilir ve bir kab›n,
aralar›nda gözenekli bir zar bulunan iki bölmesinden birine konup, yüksek bas›nç
alt›nda s›k›ﬂt›r›l›r. Gaz moleküllerinden U-235 içerenler, di¤erlerine göre daha hafif olduklar›ndan, herhangi bir s›cakl›kta daha h›zl› hareket eder ve zar›n di¤er taraf›na s›zmakta daha baﬂar›l› olurlar. Dolay›s›yla, di¤er bölmedeki U-235’li molekül
konsantrasyonu, az biraz artar. Kayda de¤er bir zenginleﬂtirme için bu sürecin binlerce kez tekrarlanmas›, böylesi kaplardan binlercesinin art arda kullan›lmas› gerekir. Böyle bir tesiste, y›lda tonlarca zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum üretilebilir. Fakat bas›nçlaman›n gerektirdi¤i güç binlerce MW, kap sisteminin tesis maliyeti milyar dolar düzeyindedir. Oysa, bir nükleer bomban›n yap›m› için onlarca kilogram zengin
uranyum gerekir. Zengin uranyumu az miktarlarda elde etmenin daha ucuz yollar›

yüzü
ﬂük olur, bir de alaca¤›n›z yak›t zaten
do¤rudan kullan›ma yatk›n bile olabilir.
Peki araﬂt›rma reaktörlerinde üretilen
ürün nedir? ‹zotoplar m›?
Genellikle mühendislik kollar›nda, güç düzeyi
s›f›ra yak›n bir reaktör nas›l çal›ﬂ›r, onu araﬂt›r›yorlar. Nötron da¤›l›mlar›, radyoizotop üretimi inceleniyor. T›bbi uygulamalara yönelik olarak radyoizotop
üretilebiliyor. Fizik deneyleri yap›l›yor, nötron kayna¤› olarak kullan›l›yor, çünkü di¤erlerinden s›z›yor.
Nötronlar›n sonuçta belli bir ömrü var. Örne¤in serbest nötronun mesela dakika düzeyinde bir ömrü
var.
En düﬂük enerji grubundaki nötronlardan olan
termal nötronlar›n bile h›z› 2200 m/s. Yani bu nötronlar 25°C s›cakl›kta, saniyede 2,2 km yol katediyor. Yani gözünüzü aç›p kapay›ncaya kadar o Çekmece’den ç›k›p Yeﬂilköy’e gidiyor. Duvar dedi¤im de tabii havuzun içindeki duvar. Yoksa reaktörün duvar›
de¤il. Reaktörün duvar›n›n d›ﬂ›ndaki radyasyon düzeyi, yol üzerindeki korunma tedbirleri, yutucu çekirdekler nedeniyle normal radyasyon düzeylerinde olmak zorunda. Bu duvar kurﬂun a¤›rl›kl› beton, yani
kurﬂun kar›ﬂt›r›lm›ﬂ beton olabilir. Reaktörün kendi
içinde, zincirleme reaksiyonu kontrol alt›na almak
için kobalt kullan›l›r. Güçlü bir yutucudur ama, pahal› oldu¤u için duvarlara konmaz. Daha çok kurﬂun
kullan›l›r. Reaktör yak›t kafesinin etraf› kurﬂundur.
Reaktör binas›n›n d›ﬂ›ndaki nötron düzeyi izin verilebilir s›n›rlar›n alt›nda olmak zorundad›r. Ama havuzun içindeki reaktörün duvar›nda, hat›r› say›l›r miktarlarda nötron düzeyi ak›ﬂ› vard›r. Hatta havuzun

mavi rengi de nötronlar›n çarp›ﬂt›¤›
protonlar›n, yani hidrojen çekirdeklerinin
yayd›¤› radyasyondan oluﬂur. Konik konik maviler...
Asl›nda o koninin ucunda bir proton seyahat ediyordur; ivmelenmeye tabi oldu¤u için de zorunlu olarak
radyasyon yay›yordur. Bu o ›ﬂ›kt›r. Herbir koninin
ucunda bir proton vard›r.
Özetle, bomba yapmak istiyorsan›z araﬂt›rma reaktörü tavsiye edilir. Yak›t› daha zengindir, kendisi
daha ucuzdur. Bir bomba yapmak için gereken miktarlar 7-8 kg d›r. Tabii araﬂt›rma reaktörünüz ciddi
bir denetim alt›nda. Toplam yak›t› ne kadar? Diyelim
100 kg. 100 kg’dan çakt›rmadan 7 kg çalmak zordur. Ama bunu 10 y›l boyunca yapabilirsiniz, günde
1-2 gram bir köﬂeye saklayarak. Çünkü bu maddelerin fire paylar› da var; olmak zorunda. Gerçekten de,
yak›t› bir yere koyuyorsunuz, al›yorsunuz, koydu¤unuz yere az miktarlarda yak›t bulaﬂ›yor, dolay›s›yla
a¤›rl›ktan bir kayb› var. Ancak bu fire paylar› içine 7
kg’› k›sa süre içinde gizlemek, 100 kg’ l›k bir yak›t
stokunda ya da birkaç yüz kiloluk yak›t stokunda,
çok zor.
Türkiye, ‹ran ya da Irak gibi ülkelerin “bodrumda” bir araﬂt›rma reaktörü yapmalar› mümkün mü?
Amac›n›z “bodrumda” bir araﬂt›rma reaktörü
yapmaksa, o zaman CANDU yapacaks›n›z. Bu tip reaktörlerde zenginleﬂtirilmemiﬂ yak›t kullan›l›r: do¤al
uranyum. Yani e¤er ben zenginleﬂtirmeden yak›t ya-

vard›r.
Bir baﬂka zenginleﬂtirme yöntemi, uranyum izotoplar›n›n, ayn› frekanstaki lazer
at›mlar› karﬂ›s›nda verdikleri farkl› tepkiye dayan›r. Buysa zahmetli ve yavaﬂ çal›ﬂan
bir yöntem. Malzemeyi küçük miktarlarda ve yavaﬂ yavaﬂ elde etmenin bir di¤er yolu, uranyum izotoplar›n› iyonlaﬂt›r›p bir manyetik alan›n üzerinden geçirmek. Ayn›
h›zla hareket etmekte olan iyonlar manyetik alandan geçerken, daha a¤›r olanlar
daha küçük, hafif olanlarsa daha büyük yar›çapl› daireler üzerinden sapt›r›l›r ve karﬂ›daki bir ‘toplay›c› levha’n›n farkl› yerlerine düﬂerler. Bu, fakirin zenginleﬂtirme
yöntemidir. Ancak sab›r gerektirir. Çünkü gün boyunca hedef levhas›nda, gram düzeyinde az ürün birikir.
Parçalanmaya yatk›n bir di¤er ‘fisil’ çekirdekse, Pu-239 izotopu. Ancak, plutonyum do¤al bir element de¤il. Nükleer reaktörlerde, U-238 izotopunun bir nötron yuttuktan sonra bozunmas› sonucu oluﬂur. Farkl› bir element oldu¤undan, uranyumdan
kimyasal yöntemlerle ayr›ﬂt›r›labilir ve zenginleﬂtirme iﬂlemi gerektirmez. Fakat eldesi için, haz›rda çal›ﬂan bir nükleer reaktörün bulunmas› ve yak›t›na uygun zamanlamalarla müdahale edilmesi gerekir. Halbuki, bomba malzemesi olarak zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum ya da plutonyum elde etmenin en kestirme yolu, bu malzemeyi, nükleer santrallara hizmet veren yak›t iﬂleme tesislerinden almak ya da çalmak.
Fisil malzeme elde edildikten sonra bomba yapmas›, görece kolay bir iﬂ. ‹lkel
bir nükleer bomba, bir araya geldiklerinde süperkritik olacak olan iki altkritik uranyum kütlesini bir topun namlusuna yerleﬂtirip, birini di¤erine do¤ru ateﬂlemekle yap›labilir. Sonuç, büyük bir patlamaya yol açan süperkritik bir kütledir ve aç›¤a ç›kan toplam enerjiye ‘bomban›n verimi’ denir. Hiroﬂima’ya at›lm›ﬂ olan bomba böyle bir düzenekten oluﬂmuﬂtur. Ancak ‘top tipi bomba’ fazla uranyum gerektirir; a¤›r
ve hantal, hem de düﬂük verimlidir. Bir di¤er yöntem; süperkritik bir fisil malzeme
küresinin etraf›na güçlü patlay›c›lar yerleﬂtirip, bu patlay›c›lar› fevkalade simetrik
ve eﬂzamanl› biçimde patlatarak, küreyi homojen bir ﬂekilde, çok daha süperkritik
küçük bir küreye ‘göçertmek’. Bu tip bir ‘göçertme ayg›t›’nda, Pu-239 tercih edilmekle birlikte, U-235 de kullan›labilir. Yöntemin, fisil malzeme sa¤lamadan sonraki en zor taraf›, patlamalar›n eﬂzamanl›l›¤›n› sa¤layan elektronik devre elemanlar›n›n yap›m› ya da ele geçirilmesi. Fakat zahmetine de de¤er: Bomba küçük, verimi
yüksek olur.
Füzyon olay›ysa, hidrojen ya da hidrojenin izotoplar› olan döteryum ve trityum
çekirdeklerinin birleﬂmesine dayal›d›r. Bu çekirdeklerin kaynaﬂmas›, birim a¤›rl›k
baﬂ›na fisyondan bile daha fazla enerji aç›¤a ç›kar›r. O kadar ki, 1 gram hidrojen
yaklaﬂ›k 50 ton kömüre eﬂde¤erdir. Ancak, çekirdeklerin kaynaﬂt›rabilmeleri için,
çok yüksek h›zlarla çarp›ﬂt›r›lmalar› gerekir. Yeterince yüksek s›cakl›ktaki hidrojen

pay›m derseniz,
CANDU tipi bir reaktör uygun. Çünkü bir enerji santrali için, hatta bir araﬂt›rma reaktörü için zenginleﬂtirme yapmak zorundas›n›z. Kilolarca yak›t› zenginleﬂtirmek, çok pahal› bir iﬂtir. Miktar artt›kça, gaz difüzyon (ayr›ﬂt›rma) tekniklerine yönelmek durumundas›n›z. Bu da çok büyük tesisler gerektirir. Yaklaﬂ›k
4000 MW elektrik gücüyle desteklenmesi gerekir.
Yok ben zenginleﬂtirmeden do¤al uranyumdan (ﬂans
eseri var do¤al uranyumunuz) yapay›m derseniz CANDU tipi reaktöre yönelmeniz ﬂart. O zaman da a¤›r su
teknolojisine sahip olman›z gerekiyor. Orada da o
zorluk var. A¤›r su da nedir? Hidrojen yerine döteryum kullan›m›. Orada da izotop zenginleﬂtirme iﬂi
var. O da kolay iﬂ de¤il. Ama kafaya koyduktan sonra, e¤er do¤al uranyum kaynaklar›n›z varsa, yapars›n›z. Örne¤in, Ziya ül Hak bu iﬂ için, “halk›m ot yese
de ben bu bombay› yapaca¤›m” dedi. Ot yedirdi, yapt›. ‹yi mi etti, o tart›ﬂ›l›r. Ama yan›baﬂ›n›zda öyle ciddi bir tehdit olunca, paranoya içinde yaﬂ›yorsan›z,
halk da ot yemeye raz› oluyor. Bir de üzerine alk›ﬂl›yor.
Bir de saçma sapan gurur sembolleri var dünya’da. Yani geçmiﬂ yüzy›l›n kamuoyu psiklojisinde yaratt›¤› tahribat o kadar derin ki, olmayacak ﬂeyleri
statü sembolü olarak görüyoruz.

gaz›nda, her bir yöne do¤ru hareket etmekte olan atomlar, yeterince yüksek h›zlarla çarp›ﬂ›p kaynaﬂabilirler. Nitekim, güneﬂin merkezindeki s›cakl›k 15 milyon °C’yi
buluyor ve buradaki hidrojen çekirdekleri, yüksek bas›nc›n da yard›m›yla füzyona
u¤rayarak, güneﬂe ›ﬂ›d›¤› enerjiyi sa¤l›yorlar. Ancak, yeryüzünde bas›nç çok daha
düﬂük oldu¤undan, hidrojenin füzyonu için gereken s›cakl›k çok daha yüksek ve
100 milyon °C’nin üstüne ç›k›lmas› gerekiyor. Bu yüzden ‘hidrojen bombas›’n›n yap›m›nda, füzyonu biraz daha kolay olan döteryumla trityum tercih edilir. Döteryum
normal sudaki hidrojen atomlar› aras›nda, 1/666 oran›nda bulunuyor ve fizikokimyasal yöntemlerle ayr›ﬂt›r›labiliyor. Trityumsa, Li-6 (lityum) izotopunun nötron bombard›man›na tabi tutularak, helyum ve trityuma parçalanmas›yla elde edilebilir. Ancak trityum; normal ﬂartlar alt›nda uçucu, kaç›c› bir gaz. Hem de, görece k›sa bir
yar›lanma ömrüyle kendili¤inden bozunuyor. Dolay›s›yla, önceden üretilip saklanmas› yerine, kullan›m›n›n hemen öncesinde ve s›ras›nda üretimi tercih ediliyor. Bu
amaçla döteryum lityumla kar›ﬂt›r›l›r ve her ikisi birlikte, strofor ambalaj malzemesiyle kaplan›r. Patlama an› geldi¤inde, lityum nötron bombard›man›na tabi tutularak trityum üretilir, bu trityumlar da, içerdeki döteryumlarla çarp›ﬂ›p füzyona yol
açacarlar. Ancak; Lityumun bombard›man› için nötronlar, füzyon için de yüksek s›cakl›klar gerekir. Bunlarsa, ‘birincil’ denilen bir uranyum ya da plutonyum bombas›n›n patlat›lmas›yla elde edilir. Bu bomban›n üretti¤i ›s›nma etkisi, yani termal ﬂok,
görece yavaﬂ yay›l›r ve füzyon düzene¤ine ulaﬂana kadar, düzene¤in da¤›lmas› olas›l›¤› belirir. Halbuki, yay›nlanan gama ›ﬂ›nlar› ›ﬂ›k h›z›yla hareket eder ve strofor
bunlar› emerek, içindeki kar›ﬂ›m›n ›s›nmas›n› sa¤lar. Bir yandan da, birincil bomban›n bas›nç ﬂoku füzyon kar›ﬂ›m›n› d›ﬂardan ve her yandan homojen bir ﬂekilde s›k›ﬂt›r›r, yayd›¤› nötronlar lityumu parçalay›p trityum aç›¤a ç›kar›rlar. Kar›ﬂ›m›n s›cakl›¤› 100 milyon °C’nin üstüne ç›kt›¤›nda, ‘ikincil’ füzyon bombas› devreye girmiﬂtir.
Nötron bombas›, küçük bir hidrojen bombas›d›r. Di¤er nükleer silahlardan fark›, as›l öldürücü etkisinin, yayd›¤› nötronlar›n yol açt›¤› radyasyon hasar›ndan kaynaklan›yor olmas›. Bu özelli¤iyle, ‘güçlendirilmiﬂ radyasyon silah›’ olarak da adland›r›l›r. Patlamas›n›n yol açaca¤› bas›nç ve ›s› etkisi düﬂük olacak ﬂekilde tasarland›¤›ndan, civardaki binalar ve sanayi tesisleri gibi fiziksel yap›lar, patlamadan daha
az etkilenir. Öte yandan, nötronlar fazla uzaklara yay›lamad›¤›ndan, bu silah›n öldürücü menzili ötekilere göer k›sa. So¤uk Savaﬂ döneminde NATO kuvvetlerinin,
Do¤u Avrupa’daki nüfus yo¤un bölgelerde savaﬂa haz›rl›kl› olma gereksinimine
göre, ‘k›sa menzilli bir antipersonel silah›’ olarak üretildiler.
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