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Atıktan Enerji
AtomEnergoMash (Rosatom’un 
Makine Mühendisliği Bölümü), 
Birleşik Krallık’taki atıktan enerji 
üretme santrali olan Riverside Kaynak 
Kurtarma Tesisi Projesi’ne dahil 
oluyor. Rusya’nın Ulusal Çevre Projesi 
kapsamındaki proje, İsviçre-Japon 
Hitachi Zosen Inova ile yapılan kapsamlı  
işbirliğinin bir parçasını oluşturuyor.

ZiO-Podolsk (Rosatom’un Makine 
Mühendisliği Bölümü AtomEnergoMash’in 
bir parçası) mayıs ayında, 1 üçüncü aşama 
ve 2 dördüncü aşama  olmak üzere 3 
süper ısıtıcının üretimini tamamlayarak, 
İngiltere’ye gönderdi.  Her biri yaklaşık 9 
metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 
ve 3,5 metre yüksekliğinde olan buhar 
kızdırıcılarıyla birlikte toplamda 100 metrik 
ton ağırlığında sevkiyat gerçekleştirildi.

Bu sevkiyat, 2020’nin başlarında imzalanan 
sözleşme kapsamında Riverside’da bulunan 
enerji geri kazanım tesisine gönderilen ikinci 
sevkiyat olurken, ilk makine ve ekipman 
grubu ise Mart ayında gönderilmişti. ZiO-
Podolsk, 6 üçüncü aşama ve 2 dördüncü 
aşama süper ısıtıcı olmak üzere, benzer 
parçaların yerini alacak toplam 8 parça 
üretecek. 2010 yılında inşa edilen Riverside 
Kaynak Kurtarma Tesisi’nin kapasitesinin 
yükseltilmesi süreci de devam ediyor. 

Sözleşme kapsamında Hitachi Zosen Inova 
tarafından tasarlanan atıktan enerji üreten 
santral için Rus yapımı ekipmanların 
ilk sevkiyatlarının yapıldığını belirten 
AtomEnergoMash CEO’su Andrey Nikipelov, 
“Projenin başlangıç aşamasında müşteri 
ve teknoloji ortağımızla yakın bir çalışma 
yaptık. ZiO-Podolsk’ta inşa edilen üretim 
tesisi tüm Rus ve uluslararası standartlara 
uygundur. Müşterinin ülkesinden bağımsız 
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olarak tüm ürünler kalite, güvenilirlik ve 
çevresel güvenlik açısından benzerdir” 
şeklinde konuştu.

Anahtar teslim atık enerji santrali tedarikçisi 
olan İsviçre-Japon ortaklığı Hitachi Zosen 
Inova Şirketi’nin faaliyetleri ızgaralı 
yakma, ozonu tahrip eden azot oksitlerin 
indirgenmesi (DeNox teknolojisi), baca 
gazı temizliği, enerji çıkarma, oksijensiz 
sindirim, alt kül ve baca gazı kalıntılarının 
akıllı devridaimi ve elektrikten gaz üretimi 
gibi çeşitli çevre dostu çözümleri kapsıyor. 

AtomEnergoMash ve Hitachi Zosen Inova 
arasındaki teknoloji ortaklığının Rusya’nın 
Ulusal Çevre Projesi’nin bir parçası olarak 
gerçekleşiyor. Hitachi Zosen Inova’nın bu 
konudaki açıklamasında  “ Bir teknoloji 
sağlayıcısı olarak Hitachi Zosen Inova 
ve Rus ortağı ZiO-Podolsk, Moskova 
Bölgesi’nde kurulacak atık enerji santrali 
için teknoloji tedarik edecek. Santral, 70 
MW elektrik enerjisi üretmek için 700.000 
ton atık işleyecek. Bu santral, Rusya’nın 
başkentinde Alternatif Üretim Şirketi 
(AGC-1) konsorsiyumu tarafından inşa 
edilecek olan ikinci santraldir” denildi.

Yeni santral, Moskova’dan 80 kilometre 
uzaklıktaki Naro-Fominsk kasabası 
yakınlarında inşa edilecek. Sözleşmeye göre 
konsorsiyum, teknoloji ve eksiksiz ekipman 
seti tedarik edecek.   

İlk santral için ekipmanlar 2019 yılında 
üretildi ve kurulumu şu anda devam ediyor.

Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve 
Çevre Bakanlığı’na göre, 2019 yılında  
Rus belediyeleri 53.9 milyon ton katı atık 
üretirken,  openaccessgovernment.org’a 
göre, İngiltere’deki aileler her yıl yaklaşık 22 
milyon ton atık üretiyor. 

Korona virüsle 
Mücadelede 
Gönüllülük
Gönüllülük ve yardımseverlik 
girişimleri, korona virüsün neden 
olduğu günlük zorlukların üstesinden 
gelmeye destek olan iki itici güç. 
Gönüllülük, yeni koruma araçları ve 
mali yardım, Rosatom çalışanlarının 
Rusya’da ve Rosatom’un faaliyet 
gösterdiği diğer ülkelerde yaptığı 
yardımlara sadece birkaç örneği 
oluşturuyor.

Gönüllüler

Tikhomirov Enstrümantasyon Mühendisliği 
Araştırma Enstitüsü Kıdemli Satış Müdürü 
Vladislav Shchukin, özveri ve fedakarlığın 
en canlı örneklerinden birini sergiledi. Bu 
hastane, salgının zirve yaptığı sıralarda 
şiddetli korona virüs semptomları olan 
kişilerin getirildiği yerdi. Moskova’nın en 
tehlikeli yerinde çalışmak, Vladislav’ın  kendi 
kararıydı. Salgın Araştırma Departmanı’nda 
hastalar, onların temasta bulunduğu 
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kimseler ve hastaların hareketleri hakkında 
bilgi toplama ve bilgileri kaydetmekle 
görevli bir doktor asistanı olarak görev aldı. 
Hastalarla genellikle telefonda görüşme 
yapılıyordu. Ancak bazen Vladislav bir tulum 
giyiyor ve bazı hastaları bizzat görmeye 
gidiyordu. Haftanın yedi günü çalışan, karısı 
ve çocuğu Moskova yakınlarında bir kasaba 
olan Zelenograd’da yaşayan  Vladislav, “Bir 
sel olduğunda, komşular yardım etmeye 
gelir. Bir yangın olduğunda, herkes bir 
kova alır ve yangınla savaşır. Bu da aynı 
şey, yardım etmek zorundayız” şeklinde 
konuştu.

Gönüllüler Rosatom çalışanlarına 
da yardım ediyor.  Tedaviden sonra 
kendisini karantinaya almak zorunda 
kalan Tryokhgorny (Chelyabinsk Bölgesi) 
Enstrümantasyon Tesisi Genel Müdürü 
Gennady Komarov bu örneklerden biri. 
oldu. Tesisteki gönüllüler arasında yer alan 
bir meslektaşı onun ihtiyaç duyduğu her şeyi 
getirdi.

Yurtdışındaki Rosatom çalışanları da COVID 
ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlıyor. 
Örneğin, Çek Cumhuriyeti’ndeki Rusatom 
Uluslararası Ağı (RAIN) Orta Avrupa 
Ofisi’nin çalışanları, ülkedeki mevsimlik 
inşaat işçisi sayısının kritik derecede 

azaldığını  öğrenerek,   Çek Cumhuriyeti’nde 
bir kasaba olan Třebíč yetkililerine nasıl 
yardım edebileceklerini sordular.  Merkezi 
otobüs durağı çevresindeki parmaklıkların 
yenileştirilmesi görevi RAIN temsilcilerine 
verildi. RAIN Orta Avrupa ofisinden Oleg 
Spoyalov, “Meslektaşlarımızdan oluşan 
gönüllü ekibimiz güvenlik konusunda 
bilgilendirildi ve çalışmaya başladılar.  
Önce eski boyayı çıkardılar, daha sonra 
parmaklıkları yeni boya ile boyadılar” 
dedi.

Třebíč Belediye Başkan Yardımcısı Miloš 
Hrůza ve gönüllülerin kısa bir görüşme 
yaptıklarını kaydeden Oleg Spoyalov, 
“İşbirliğimizi genişletmemiz gerektiği 
düşüncesine vardık. Ardından yerel basın 
alanı ziyaret etti” diye konuştu. 

Salgın sırasında toplam 689 nükleer sanayi 
çalışanı gönüllü saflarına katıldı. Sadece son 
birkaç haftada, karantina nedeniyle gıda 
veya ilaç alamayan yaklaşık 1.500 kişiye 
yardımcı oldular.  

Teknik Bilgi Paylaşımı

Rosatom Haber Bülteni’nin son sayısında 
Rosatom Grup şirketleri ve hastaneler 
arasındaki bazı işbirliği örnekleri yer 
aldı. Bunların dışında başka örnekler de 
bulunuyor. Doktorlar ve mühendisler 
arasındaki kişisel temaslar, hasta bakımını 
daha güvenli hale getiren yeni cihazların 
geliştirilmesine katkıda bulundu.

Federal Biyomedikal Kurumu 91 
Numaralı Klinik Müdürü Viktor 
Mishukov, ElektroKhimPribor’da (Lesnoy, 
Sverdlovsk Bölgesi) bulunan arkadaşı 
Maksim Dergachov’dan hastaları güvenli 
şekilde taşımak için bir karantina yatağı 
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geliştirmesini istedi. Üç doktorun aynı 
anda bir hastaya müdahale edebilmesi için 
karantina yatağının altı el açıklığı bulunan 
yeni bir modifikasyonunu ortaya koyulması 
bir hafta sürdü. Her açıklıkta, eldivenlerin 
yırtılmasını önlemek için koruyucu bir 
silikon aksesuar geliştirildi. Armatürler, 
pimler, siperler ve hava filtresi adaptörleri de 
dahil olmak üzere birçok parça 3D baskıyla 
üretildi. Adaptörler, hava filtrelerini bir 
filtreleme sistemine dönüştürmek için tam 
yüzlü bir dalış maskesine bağlamak için 
kullanıldı. Bir dizi filtre, hava akışını arttırıp  
gerekli tüm güvenlik yönetmeliklerini 
karşılarken doktorların daha uzun süre 
çalışmasını da sağladı. 

Mali yardım

Salgın sırasında hastaneler için konulan 
yeni kurallar ve zorunluluklar, acil olarak 
satın alınması gereken kişisel koruyucu 
ekipmanlara yapılan harcamalarda 
büyük bir artış olması anlamına geliyor.  
Akkuyu NGS’nin Proje Şirketi Akkuyu 
Nükleer, Silifke’deki Devlet Hastanesi’ne 

ve Büyükeceli’deki Aile Sağlığı Merkezi’ne 
finans desteği sağladı. Silifke ve Büyükeceli 
nükleer güç santrali inşaat sahasının 
yakınında bulunan iki ilçedeki sağlık 
kuruluşlarından her biri  altyapının 
iyileştirilmesinde kullanmak üzere 70.000 
lira (10.000 Amerikan dolarından fazla) 
mali yardım aldı. 

Salgın, bazı işletmelerin kapanması ve 
insanların gelir kaynaklarını kaybetmesine 
neden olurken,  Akkuyu Nükleer, Büyükeceli 
ilçesindeki bazı ailelere destek olmak 
amacıyla Ramazan Bayramı’nda gıda yardım 
paketleri dağıttı. Geçmiş yıllarda Büyükeceli 
halkı ile kalabalık iftar  sofralarında buluşan 
Akkuyu Nükleer,  bu yıl salgın nedeniyle 
bu buluşmaları hayata geçiremedi. Yardım 
kolileri, Akkuyu Nükleer çalışanları 
tarafından pandemi güvenlik kurallarına 
uygun şekilde, maske ve eldivenlerle 
evlerinin kapılarına bırakılarak ailelere 
teslim edildi.

Nisan ayında, 200’den fazla Rosatom üst 
düzey yöneticisi ulusal çapta düzenlenen 
#WeTogether (#BizBirlikteyiz) 
kampanyasına katıldı ve bir aylık maaşlarını 
kampanya fonuna bağışladı. Girişim ayrıca 
Rosatom Grup şirketlerinin çalışanları 
tarafından da desteklendi. Yapılan bağışlar, 
yaşlılar ve fiziksel olarak zor durumdaki 
insanlar için gıda ve temel malzeme, 
gönüllüler için antiseptikler ve kişisel 
koruyucu ekipman, sağlık çalışanlarına 
yardım ve yerel gönüllü ekiplere destek için 
kullanılacak. 

To the beginning of the section
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Hızlı Nötron Bilimi
A. I. Leipunsky Fizik ve Elektrik 
Mühendisliği Enstitüsü 74. yıl 
dönümünü kutluyor. Dünyanın ilk 
nükleer güç santralinin tarihiyle 
yakından ilişkili olan Enstitü bugün, 
kapalı nükleer yakıt çevrimi, tedavi 
edici radyoizotop uygulamaları, yeni 
malzemeler ve lazer deneyleri üzerinde 
araştırma yapıyor.

27 Nisan 1946’da Laboratuvar B kod adlı 
bir araştırma laboratuvarı olarak kurulan 
Enstitü’nün görevi, elektrik üretimi için bir 
nükleer reaktör geliştirmekti. 1946 - 1947’de 
araştırmacılar “zenginleştirilmiş uranyum ve 
hafif su esasıyla çalışan uranyum makinesi” 
oluşturma olasılığı üzerine düşündüler. 
Laboratuvar B’nin ilk çalışanları arasında, 
daha sonra Fizik ve Elektrik Mühendisliği 

Enstitüsü’ne adını veren Alexander 
Leipunsky ve Laboratuvar B’nin ilk müdürü 
Dmitri Blokhintsev bulunuyordu.    

Alexander Leipunsky, 1940’ların 
sonlarında ve 1950’lerin başlarında farklı 
çekirdeklere, soğutuculara, kontrollere vb. 
sahip reaktörler için hesaplar yapıyordu. 
Çalışmaları, laboratuvarın kilit araştırma 
alanlarından biri olan hızlı nötron ve ara 
nötron reaktörleri üzerinde bir araştırma 
için temel oluşturdu.

Dmitri Blokhintsev, Igor Kurchatov’un 
laboratuvarı ilk nükleer üretim istasyonu 
için bir Ar-Ge merkezine dönüştürme 
önerisini kabul etti. Temmuz 1951’de 
Laboratuvar B, su soğutmalı bir nükleer 
güç santralinin mühendisliğini yapmak ve 
Obninsk’e inşa etmek üzere görevlendirildi. 
İnşaat aynı yılın sonlarına doğru başladı. 26 
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Haziran 1954’te dünyanın ilk nükleer güç 
santrali şebekeye bağlandı.    

Obninsk Nükleer Santrali faaliyete geçtikten 
sonra Laboratuvar B, Kuzey Kutbu için bir 
nükleer santral tasarımı geliştirme işine 
girişti. Bu tasarımın ilk pratik uygulaması 
Bilibino NGS idi. Santral üzerinde çalışma 
1963’te başladı. Bilibino NGS, 1974-1976 
arasında devreye alınan dört adet 12 MWe 
güç ünitesinden oluşuyor. Laboratuvar 
B’de, Kuzey Kutbu nükleer santrallerine 
özgü EGP-6 reaktörleri geliştirildi. Onları 
diğer reaktör tasarımlarından ayıran şey, 
doğal soğutucu akışkan sirkülasyonuna 
sahip olması. Doymuş buhar, süper ısıtıcıda 
değil, çekirdek kanallarda üretilir. Aslında, 
Bilibino güç üniteleri, küçük çaplı üretime 
olan büyük çapta ilgiyi gösteren 50 yıl 
önce yapılmış küçük modüler reaktörlere 
bir örnek oluşturur. Halen faaliyette ancak 
yakında kapatılacak olan santralin yerini 
Rosatom tarafından geliştirilen bir başka 
SMR olan dünyanın tek yüzen nükleer 
santrali alacak.   

Hızlı nötron reaktörleri uzun zamandır 
laboratuvarın bir markası ve sembolü 
haline geldi. 1950’de Alexander Leipunsky, 
araştırmaya yön veren ve gelecekteki 

çalışmaların bir alanının taslağını çizen 
‘Hızlı Nötron Sistemleri’ başlıklı bir 
bildiri hazırladı. 1955’te pilot bir hızlı 
nötron reaktörü faaliyete geçirildi. İkinci 
modifikasyonu BR-5, sodyumu soğutucu 
olarak kullanılan ilk reaktördü ve hızlı 
nötron reaktörlerinin malzemelerini ve 
fiziksel özelliklerini inceleme için bir fırsat 
oluşturdu.

Laboratuvar, 1960 yılında Fizik ve Elektrik 
Mühendisliği Enstitüsü olarak yeniden 
adlandırıldı. 1960’ların ilk yarısında enstitü, 
sodyum soğutmalı bir güç reaktörü BN-350 
ve bir araştırma reaktörü BOR-60 geliştiriyor 
ve BN-600 için hesaplamalar yapıyordu.

BN-350 reaktörü Shevchenko şehrinde 
(Bugünkü Aktau-Kazakistan Cumhuriyeti) 
inşa edildi ve Temmuz 1973’te işletmeye 
alındı. Bu reaktörün üç amacı vardı: Elektrik 
ve ısı üretmenin yanı sıra,  bir tuz arıtma 
ünitesini çalıştırmak. Şehir, büyük bir tuz 
gölü havzası olan Hazar Denizi kıyısında 
bulunuyor ve bu nedenle tatlı suyun artması 
oradaki yaşam kalitesini artırdı. 

BOR-60, sadece elektrikle çalışan ilk hızlı 
nötron reaktörü olan BN-600’e doğru atılan 
ilk adımdı. 8 Nisan 1980’den bu yana BN-
600, Beloyarsk Ünitesi 3 olarak elektrik 
üretiyor.  

Fizik ve Elektrik Mühendisliği Enstitüsü, 
denizaltı tahrik üniteleri için su ve sıvı metal 
soğutmalı nükleer reaktörlerin geliştirilmesi 
ile de uğraştı.

Leipunsky Enstitüsü’nde Bugün

Enstitünün hızlı reaktörlerdeki en son 
projesi, 2007’den bu yana Fizik ve Elektrik 
Mühendisliği Enstitüsü’nün bilimsel 
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rehberliği altında geliştirilmekte olan 
çok amaçlı bir hızlı nötron reaktörü olan 
MBIR’dir. MBIR, farklı soğutucularla birlikte 
yeni yakıt türlerini ve yapısal malzemeleri 
test etmek ve hızlı nötron ve termal 
nötron reaktörleri olan nükleer santraller 
için güvenlik, güvenilirlik ve verimlilik 
iyileştirme çözümleri üzerinde çalışmak için 
tasarlanmıştır. 150 MW tasarım kapasitesine 
sahip olmasıyla yapım aşamasında olan en 
güçlü araştırma reaktörüdür. Karşılaştırmak 
gerekirse, Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’na(IAEA) göre, Fransa ve Arjantin’de 
inşa edilen iki araştırma reaktörünün her 
biri 100 MW kapasiteye sahip olacak. 
Böyle büyük kapasiteli bir reaktör, yüksek 
yoğunluklu hızlı nötron akışı sağlayacak. 
Yüksek yoğunluklu akışı ile, hızlı reaktörler 
için yapısal malzemelerdeki değişikliklerin 
incelenmesi üç ila beş yıl sürecek. Benzer 
çalışmalarda BOR-60’ın kullanılması 
durumunda ise  on yıllar sonra sonuç 
alınabilir. 

Enstitü faaliyetlerinin bir başka önemli 
alanı, tedavi edici uygulamalar için 
radyoaktif izotopların imalatı. Leipunsky 
Enstitüsü, aktinyum-225 (Ac-225) bazlı 
alfa parçacıkları jeneratörü geliştirmek için 
çalışıyor. Tıpta, Ac-225, metastatik prostat 
kanserinin tedavisi için yüksek potansiyeli 
olan bir radyofarmasötik olarak görülüyor. 
Ac-225’in kardeş izotopu olan Berilyum-213, 
nöroendokrin metastazları ve kemik iliği 
kanserini tedavi etmek için kullanılıyor.

Üçüncü araştırma alanı ise güvenli hidrojen 
üretimi. Bu düşüncenin amacı, sıvı metal 
soğutucuların ve suyun etkileşimini 
kullanmak. Enstitü, ısı kaynağı olarak sıvı 
metal soğutmalı reaktörlerin (doğal ve 
ilgili gazların yanı sıra) kullanıldığı sabit 
ve hareketli hidrojen üretim üniteleri 
geliştirmeyi amaçlıyor.

Leipunsky Fizik ve Elektrik Mühendisliği 
Enstitüsü, temel olarak diğer maddelerin 
yanı sıra iterbiyum katkılı sıvı lazerlerin 
geliştirilmesi ile de ilgileniyor. Bunun 
katı hal lazerlerine göre avantajları ise 
ısı gidermelerinin daha etkili olması ve 
fiyatlarının daha düşük olması.

Leipunsky Fizik ve Elektrik Mühendisliği 
Enstitüsü, Korona virüs salgınıyla 
mücadeleye de katkıda bulunuyor. 
Enstitüdeki araştırmacılar, virüslere karşı 
COVID-19’un tedavisinde yardımcı olması 
muhtemel olan yeni bir tedavi geliştirdiler. 
Leipunsky Enstitüsü Müdürü Andrei 
Goverdovsky’nin Strana Rosatom gazetesine 
verdiği röportajda belirttiği gibi bilim 
adamları yeni yöntemi ‘ışıldayan gaz’ olarak 
adlandırıyorlar. Korona virüs hastalarının 
akciğerleri içeriden ultraviyole ışınla 
dezenfekte edilerek tedavi edilebiliyor. 

Andrei Goverdovsky, “Bilim adamları 
solunduğunda aktif kalan ve akciğerlerde 
ultraviyole ışın yayan bir molekül ve gaz 
bileşeni kombinasyonu seçtiler” diyor. 
Ona göre, yeni yöntem diğer tüberküloz 
ve onkolojik hastalıkların tedavisinde de 
kullanılabilir. Andrei Goverdovsky Strana 
Rosatom’a  verdiği röportajda şöyle konuştu:  

ROSATOM YIL DÖNÜMLERİ
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“Özlediğimiz pek çok şey geri döndü - 
Rus Nükleer Şirketi ve tüm ülke için  isim 
yapacak fikir ve ürünleri ortaya koyan en 
ilginç bilim ve araştırma.” 

To the beginning of the section

ROSATOM YIL DÖNÜMLERİ

Alexander Leipunsky (1903-1972) 
kimdir?

Alexander Leipunsky bir Sovyet deneysel 
fizik uzmanıdır. 1939 yılında, uranyum 
fisyon araştırmalarının başına getirilen 
ve zincir reaksiyonunda nötronların rolü 
üzerinde çalışan Leipunsky, bir SSCB 
Bilimler Akademisi Nükleer ve Uranyum 
Komisyonları üyesiydi. 1949’dan itibaren 
hızlı nötron reaktörleri oluşturma olasılığı 
üzerinde çalıştı.

Igor Kurchatov (1903-1960) kimdir?

Igor Kurchatov, önde gelen bir Sovyet 
nükleer fizikçisi ve Sovyet nükleer projesinin 
babasıydı. 1930’ların başında Sovyetler 
Birliği’nde nükleer fizik üzerinde çalışan 
ilklerden biriydi. Nükleer araştırmalara 
devam etmek için kullanılan ilk Sovyet 
siklotronunun gelişimine katkıda bulundu. 
1943’te Igor Kurchatov, SSCB Bilimler 
Akademisi’ne üye oldu.

1942’den itibaren nükleer enerji üzerinde 
çalıştı. 1945’te Sovyet nükleer silah projesini 
yöneten bir hükümet kurumu olan Birinci 
Genel Direktörlüğe bilimsel danışman olarak 
atandı. İlk Sovyet atom ve termonükleer 
(hidrojen) bombalarının geliştirilmesine 
ve test edilmesine öncülük etti.  Ayrıca, 
Sovyetler Birliği’ndeki sivil nükleer 
programları da denetledi. Obninsk’te 
bulunan dünyanın ilk nükleer santrali onun 
önderliğinde tasarlandı ve inşa edildi.
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İşletmeye Alınan 
Yüzen Nükleer Güç 
Santrali (FNPP)
Mayıs ayında dünyanın tek yüzen 
nükleer santrali Akademik Lomonosov 
faaliyete geçti. Küçük modüler 
reaktörlere (SMR’ler) artan ilgiye 
rağmen, Akademik Lomonosov, 
işletimde olan küçük nükleer santralin 
tek örneği.  Sahadaki çalışmalarını 
hızlandıran Rosatom,  RITM-200 
reaktör esaslı nükleer santrallerin 
Rusya ve yurtdışındaki potansiyel 
müşterileri ile yapımını görüşüyor.

Çukotka’da Nükleer Enerji

22 Mayıs’ta dünyanın tek yüzen nükleer 
güç santrali (FNPP) Akademik Lomonosov 
faaliyete geçti. Rosatom’un elektrik enerjisi 
bölümü Rosenergoatom CEO’su Andrei 
Petrov, devreye alma talimatını imzalarken, 
“Bugünden itibaren, Çukotka - Pevek’te 
yüzen bir nükleer santral inşa etme ve 

TRENDLER

Akademik Lomonosov nedir?

Yüzen nükleer santral Akademik 
Lomonosov, her biri 35 MWe (Megawatt 
Elektrik) kapasiteli iki KLT-40S reaktöre 
sahiptir. FNPP’nin toplam 77 MW’a 
(Megawatt) kadar elektrik ve 146 Gcal/s 
(gigakalori/saat) (300 MW) ısı kapasitesi 
bulunuyor. 21.500 metrik ton motor 
hacminde, 140 metre uzunluğunda ve 
30 metre genişliğinde olan Akademik 
Lomonosov’un tasarım ömrü 40 yıl, onarım 
aralığı ise 12 yıl.        
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işletmeye alma projesi tamamlanmış 
sayılabilir. Rusya’da ve dünyanın en 
kuzeyindeki on birinci nükleer santral 
haline geldi” diye konuştu.

Santral ilk olarak 19 Aralık 2019’da  yerel 
elektrik şebekesini besledi. Bir ABD enerji 
endüstrisi yayın organı olan POWER 
Magazine, bu olayı, 2019 yılında küresel 
nükleer üretim endüstrisindeki altı kilit 
olayı arasında saydı. 8 Haziran itibariyle 
FNPP 51,89 milyon kWh elektrik üretti.

Akademik Lomonosov, Rusya’nın en 
kuzey bölgelerinden biri olan Çukotka’da 
faaliyet gösteriyor. Bering Boğazı ile 
bölünen Pasifik ve Kuzey Kutbu okyanusları 
kıyısındaki Çukotka, Rusya’nın kuzeydoğu 
kesiminde yer alıyor.  Rusya’nın ulusal 
enerji şebekesine bağlı olmayan  bu uzak 
bölgede,  bölgesel ekonomi ve günlük 
yaşam için güvenilir bir yerel elektrik 
enerjisi ve ısı kaynağı hayati önem taşıyor. 
Bölgesel Endüstriyel Politika Bölümü 
başkanı Viktor Bochkaryov, “Yerel ekonomi 
için yeni bir enerji kaynağı olarak, 
Chaunsky-Bilibino Sanayi Bölgesinde 

şirket ve konutlara güvenli elektrik enerjisi 
arzı sağlayacak” şeklinde konuştu.

FNPP, Pevek için ana sıcak su kaynağı 
da olacak. Mart 2020’de yerel yetkililer, 
FNPP’nin 1 Temmuz’da 5 Pevek Bölgesi’ne 
ısı vermeye başlamasına dair bir sözleşme 
imzaladılar. Geri kalan bölgelere 2021’den 
itibaren FNPP’den ısı sağlanacak. Bu 
çalışma Rosatom’un bağlı kuruluşu Elkon 
Maden ve Metalurji Kurumu tarafından 
yürütülüyor.

Bugün FNPP, Chaunsky-Bilibino 
Bölgesi’ndeki tüketicilerin yaklaşık %20
’sine elektrik sağlıyor. Chaunskaya 
Birleşik Isı ve Enerji Santrali’nin de yerel 
tüketicilerin küçük bir bir kısmına elektrik 
sağlaması nedeniyle Bilibino Nükleer 
Santrali, şimdilik ana enerji tedarikçisi 
olmaya devam ediyor. Chaunsky-Bilibino 
Sanayi Bölgesi şebekesine verilen güç, 
Pevek ve Bilibino şehirlerine, Rutkuchi, 
Keperveem ve Chersky ilçelerine, Mayskoye 
ve Karalveem madenlerine ve Çukotka 
altın madenciliği kooperatifine dağıtılıyor. 
Çukotka yetkililerine göre, Kekura ve 
Peschanka madenleri bu yılın sonlarında 
güç kaynağına bağlanacak. FNPP’nin 
demirlendiği Bilibino ve Pevek arasında bir 
iletim hattı inşa edildiğinde, Bilibino NGS 
kademeli olarak hizmet dışı bırakılacak. 
Yeni iletim hattının 2023 yılında inşa 
edilmesi bekleniyor.

1974-1976 yılları arasında inşa edilen 
Bilibino NGS, Sovyetler Birliği’ndeki ilk 
küçük nükleer santral. SMR’lerin asıl 
tasarım amacı olan uzak bölgelere elektrik 
enerjisi sağlıyor. Elektrik üretiminin 
yanı sıra, Bilibino NGS şiddetli çevresel 
koşullarda gerçekleştirilen nükleer 
operasyon konusunda kapsamlı bir 
deneyim birikimine yardımcı oldu.

TRENDLER
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Rosatom’un ilgisini çeken bir başka 
Çukotka merkezli proje de Baimsky 
maden tesisinde, Peschanka porfiri bakır 
yatağından çıkarılan cevheri işleyecek 
küçük bir üretim santrali. Bu santral 250 
MW elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. 
Rosatom, üç adet RITM-200 reaktörlü 
342 MW’lık bir nükleer santral inşa etme 
teklifinde bulundu . Çukotka koşullarında, 
böyle bir santralin maliyetinin 200 milyar 
Ruble (3 milyar Amerikan Doları) civarında 
olacağı tahmin ediliyor. Rosatom, Baimsky 
maden tesisi için nükleer santral yapımını 
Peschanka Projesi paydaşlarıyla müzakere 
ediyor.

Devlet nükleer şirketi, iki farklı  alanda, 
Çelyabinsk Bölgesi ve Yakutistan’da küçük 
bir nükleer santral inşa etme imkanını da 
görüşüyor. Bu iki santral büyük endüstriyel 
santrallere enerji sağlayacak.

Rosatom, diğer ülkelerde de RITM-200 
esaslı üretim santralleri kurmaya hazır. 
Rusatom Yurtdışı temsilcileri, 2019’da 
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Küçük 
Modüler Reaktör Konferansı’nda küçük 
nükleer santrallerin kabiliyetleri hakkında 
bilgi verdiler. Mayıs ayında da, karadaki 
küçük nükleer santraller için RITM-

200 reaktörlerinin uzun hizmet ömrü 
(60 yıl ve üzeri), öngörülebilir enerji 
fiyatları, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
uyumluluk, ısı üretimi ve suyu tuzdan 
arıtma gibi avantajlarını sunmak için 
bir seminer düzenlendi. Küçük nükleer 
santrallerin avantajları aşağıda detaylı 
olarak sunuluyor.

Kıyı uygulamaları RITM-200 teknolojisinin 
geliştirilmesinde bir sonraki adım olacak. 
Arktika, Sibirya ve Ural buzkıranlarına 
da aynı tasarıma sahip altı reaktör monte 
edildi.

Uluslararası Bakış

IAEA’ya göre, yaklaşık 50 farklı SMR 
konsepti ve tasarımı var. “Çoğu çeşitli 
geliştirme aşamalarında bulunuyor ve 
bazılarının yakın vadede etkin olarak 
kullanabilir olacağı iddia ediliyor. Şu 
anda Arjantin, Çin ve Rusya’da ileri yapım 
aşamasında olan dört SMR var.Ayrıca 
mevcut ve yeni birkaç nükleer enerji ülkesi 
SMR araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yürütüyor.” 

İşte en iyi bilinen SMR kavramlarına kısa 
bir genel bakış:

TRENDLER
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ABD’de NuScale, fikrini hayata geçirmeye 
çok yakınlaştı. Bununla birlikte, 
NuScale’in  sertifikasyon sürecinden 
geçen reaktörü, Reaktör Koruyucuları 
Danışma Komitesi’nde (ACRS, ABD Nükleer 
Düzenleme Komisyonu’nun bir parçası) 
bazı soruları gündeme getirdi. Rus basınına 
göre, acil çekirdek soğutma sisteminin 
aktivasyonu ve buhar jeneratörlerinin 
tasarımı bazı endişeleri artırıyor. Haziran 
ayındaki ACRS toplantısının gündemi, 
değişken bor değerinin büyüklüğü ve 
NuScale tasarım sertifikası ile ilgili bir son 
bildiriye dair konuları içeriyor.

NuScale tasarımında, ana avantajını 
oluşturan küçük boyutlu  sarmal bobin 
buhar jeneratörleri (HCSG) kullanılır. 
Ancak bunlar, ABD’li şirketin kullanmayı 
planladığı buhar jeneratörü için uygun 
değiller. Borularının uzunluğu 26,5 metre 
ve ayrıca sarılmış olmalarına rağmen 
jeneratör boyutu çok yüksek. Buhar 
üretimini azaltmak için basıncı artıracak 
şekilde hem reaktör hem de jeneratör dikey 
olarak uzatıldı. 

Artan yüksekliğe rağmen, birincil döngüde 
hala bir miktar buhar oluşuyor. Buhar 
kabarcıkları çöküyor mu birleşiyor mu 

sorusu ise henüz belirsiz gözüküyor. 
Birleşirlerse, büyüyen buhar hacmi, 
çekirdeğe girişte soğutucu akışkanın akış 
hızını ve sıcaklığındaki ve yoğunluğundaki 
dalgalanmaları (soğuk/sıcak değişimlerini) 
artırırarak reaktifliğin bozulmasına yol 
açabilir.

Daha da kötüsü, bazı faktörlerin buhar 
üretimi süreci üzerindeki etkisi henüz tam 
olarak araştırılmadı. Bu faktörler arasında, 
yakıt elemanlarından soğutma akışkanına 
gecikmiş ısı transferi, yakıt elemanlarının 
ısı iletkenliği ve sıcaklığı (birikmiş 
enerjisi) ve birlikte hareket ettiklerinde 
bu faktörlerin etkileri (zayıflatma veya 
güçlendirme) bulunur. Sonuç olarak, güç 
değişimlerindeki buhar üretimi, sıcaklık, 
yoğunluk, reaktiflik dalgalanmaları 
da düzenli değil. Basınçlandırıcı bu 
dalgalanmaları zamanında telafi edemez. 
Reaktör çekirdeği de kendi kendini kontrol 
etmez, bu nedenle, aslında bir saniyeden 
kısa bir zamanda, aslında eş zamanlı 
olarak yanıtlanması gereken reaktiflik 
bozulmalarına cevap vermek için neyin 
nasıl kullanılacağı henüz net değil.   

Bu Nisan ayında ABD Enerji Bakanlığı 
yeni nesil nükleer reaktör üretme 
planlarını açıkladı ve yeni nesil bir 
reaktör geliştirmeyi desteklemek için bir 
sözleşme yapmak üzere ihaleye çıktı. Ohio, 
Portsmouth’daki gösteri reaktörüne bir alan 
hazırlamak için 5,4 milyon Amerikan Doları 
ayrıldı.  

Arjantin’de, işletme halinde olan Atucha I 
Nükleer Santrali’nin yanına 25 MW CAREM 
küçük modüler reaktör inşa etme planı 
geçen yıl askıya alındı. Arjantin Enerji 
Bakanı Sergio Lanziani’ye göre, askıya 

TRENDLER
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alma işi, bir taşeronun yaptığı ihlallerden 
ileri geliyor. Buna karşılık taşeron, 
askıya alma işleminin hükümetin iş için 
zamanında ödeme yapamaması, tasarımda 
yaptığı değişiklikler ve teknik belgelerin 
zamanında teslim edilmemesinden 
kaynaklandığını söyledi. Nisan ayında 
inşaatın yeniden başlayacağı açıklandı. 

Çin, bir yüzen nükleer enerji santrali 
için kendi tasarımını geliştirmeye karar 
verdi. Bu Ocak ayında Çin’de bir gösteri 
reaktörünün inşası için hazırlık yapmak 
üzere bir çerçeve anlaşma imzalandı. 
Anlaşmayı imzalayanlar CIMC Deniz 
Mühendisliği Araştırma Enstitüsü ve Çin 
Ulusal Nükleer Anonim Şirketi CNNC’nin 
bir parçası olan Taihai Temiz Enerji 
(Shandong) Şirketi.

Genel olarak bakıldığında, Akademik 
Lomonosov’un  son yıllarda işletmeye 
alınan küçük  nükleer santrallerin tek 
başarılı örneği olduğunu gösteriyor. Diğer 
tasarımların geliştirilmesi birçok ülkede 
devam etmesine rağmen henüz bunlar hala 
işletmeye alınmaktan uzak aşamalarda 
bulunuyorlar. 

To the beginning of the section

TRENDLER

Neden SMR?

(Tanıtım yazısı: A. I. Leiptomsky Fizik ve Elektrik 

Mühendisliği Enstitüsü, Rosatom’un bir iştiraki)  

•	 SMR’ler	fosil	yakıtla	çalışan	hizmet	
süresini doldurmuş enerji santrallerinin 
yerini alabilir

•	 Uzak	bölgelerde	ısı	ve	güç	kaynağı	olarak	
ideal

•	 İnşa	etmek	için	daha	az	para	ve	zaman	
gerektiği için  yatırımcılar için daha cazip

•	 Nükleer	olmayan	diğer	enerji	kaynakları	
ile uyumlu

•	 Tamamen	fabrikada	monte	edilmiş	
modüller birbirine eklenebilir

•	 Bakımı	daha	kolay	,	daha	az	bakım	
personeli gerekir

•	 Reaktör	modülleri,	servis	ömürleri	
dolduktan sonra sahada sökülebilir veya 
devreden çıkarılabilir

Şu anda dört temel tasarım var:

1. Hafif su reaktörleri
2. Hızlı nötron reaktörleri
3. Grafit kontrollü reaktörler
4. Erimiş tuz reaktörleri.

Hafif su reaktörleri en düşük teknoloji 
riskine, hızlı nötron reaktörleri daha küçük 
ve basit hale getirilebilir ve daha uzun yakıt 
ikmal aralığına sahip olurken, erimiş tuz 
reaktörlerinin de bazı avantajları bulunuyor.
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Omuz Omuza
Türkiye’nin ilk nükleer santralinin 
inşası, Rosatom’un ülkedeki tek 
faaliyeti değil. Rus Nükleer Şirketi 
aynı zamanda çevrenin korunmasına 
katkıda bulunuyor, eğitim programları 
başlatıyor, sağlık kurumlarına mali 
yardımda bulunuyor ve ihtiyaç 
sahiplerini destekleyerek toplumun 
gereksinimlerine cevap veriyor.

Haziran ayı başlarında, Akkuyu Nükleer 
Santral çalışanları, Dünya Çevre Günü 
nedeniyle sahanın bulunduğu Büyükeceli 
Mahallesi’nde çevre temizleme etkinliğini 
düzenlediler. Akkuyu Nükleer Santrali’nin 
ana yüklenicisi olan Rus-Türk Şirketi Titan 2 

IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi temsilcilerinin 
de  katıldığı etkinlik ile çöp toplanarak çevre 
koruma farkındalığına dikkat çekildi.

Akkuyu Nükleer Devlet İlişkileri ve 
Uluslararası İşbirliği Direktörü Alexey 
Frolov, “Büyükeceli, Akkuyu NGS 
inşaat sahasında görev yapan şirket 
çalışanlarımıza ev sahipliği yapıyor ve 
biz de yerel sakinlerle birlikte evimizi 
düzenli tutmak istiyoruz. Sokağa çıkıp çöp 
toplamak, kendi evimizi korumayı ifade 
eder ve bu her birimizin farkına varması 
gereken bir gerekliliktir. Dünyamız, 
insanoğlunun ortak bir evidir, her birimiz 
onun temizliğinden sorumluyuz. Nükleer 
enerji, tüm elektrik üretimi çeşitleri 
arasında çevre üzerinde etkisi en az 
olandır” diye konuştu.

TÜRKİYE
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Akkuyu Nükleer Santrali inşaat sahasında 
görev alan çalışanlar tarafından düzenli 
olarak çöp toplama kampanyaları 
düzenleniyor.  Bu kez düzenlenen etkinlik, 
salgına karşı gerekli önlemler alınarak 
gerçekleştirildi.

Türkiye’de Nükleer Alanda Kadınlar 
Platformu (NÜKAD) Başkanı B. Gül 
Göktepe, ‘5 Haziran Çevre Günü’ nedeniyle 
yaptığı açıklamada, nükleer enerjinin 
çevrenin korumasında oynadığı role dikkat 
çekerek, «Hem çevreci hem nükleer karşıtı 
olunamaz!» dedi.

Dünya Çevre Günü’nün, bu yıl dünyayı 
tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle diğer yıllardan daha farklı ve daha 
özel bir anlam ifade ettiğini belirten Göktepe, 
salgın sürecinin çevre farkındalığı ve iklim 
değişikliği duyarlılığını artırması nedeniyle 
önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Nükleer enerjinin ülke kalkınmasında 
ve çevrenin korunmasındaki önemli 
rolünü vurgulayan Göktepe; “Akkuyu 
NGS inşaatının gelişme sürecinde ve 
koronavirüs pandemisi sonrası dünyanın 
yeni değişim döneminde ülkemizde 

çevre koruma kavramını bir adım daha 
ileriye götürerek “ulusal çevre güvenliği” 
oluşturmayı hedeflemeliyiz» dedi.

Göktepe,  nükleer santrallerden 
karbondioksit salınımı olmadan temiz 
elektrik üretiminin iklim değişikliği ile 
mücadeledeki önemine dikkat çekerek, 
ayrıca  nükleer teknolojilerin  insan sağlığı, 
tarım, hava, su, toprak analizlerinde, 
çevresel ölçüm ve değerlendirmelerde de 
önemli rol oynadığını kaydetti.

Akkuyu Nükleer, yerel toplulukların kritik 
ihtiyaçlarına destek olmak için Mayıs ayı 
sonunda, Akkuyu Nükleer A.Ş., Mersin’in 
Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde 
yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin (NGS) bulunduğu bölgedeki 
Silifke Devlet Hastanesi ve Büyükeceli Aile 
Sağlık Merkezine 70’er bin TL’lik bağış yaptı. 
Aktarılan nakdi yardımın, sağlık kurumları 
altyapısının geliştirilmesi ve hastaların 
odalardaki koşullarının iyileştirilmesi için 
kullanılması öngörülüyor.

Alexey Frolov, bağış sertifikalarını 
sunarken,inşaat sahasına yakın mahallelerde 
ikamet eden çalışan sayısının 6 bini 
geçtiğini, bu durumun da sağlık kurumları 
dahil olmak üzere sosyal altyapı tesisleri 
üzerindeki yükü daha da artırdığını, özverili 
çalışmaları nedeniyle sağlık emekçilerini 
desteklediklerini kaydetti.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür 
Ozan Karak, şirket yönetimine teşekkür 
ederek, mali yardımın hastane odalarının 
yenilenmesi ve cerrahi ekipman satın almak 
için kullanılacağını belirtti.

Mayıs ayı sonlarında Akkuyu Nükleer 
çalışanları Büyükeceli sakinlerinin Ramazan 
Bayramı’nı kutladı.   Her yıl Ramazan ayında 
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İçeriklere geri dön

Büyükeceli sakinleri ile iftar sofralarında 
bir araya gelen Akkuyu Nükleer çalışanları, 
bu yıl pandemi nedeniyle iftar programı 
gerçekleştiremedi. Yerel halktan ihtiyaç 
sahiplerini desteklemek amacıyla Akkuyu 
Nükleer çalışanları tarafından hazırlanan gıda 
paketleri salgın önlemleri ve güvenlik kuralları 
çerçevesinde Büyükeceli sakinlerine teslim 
edildi. Kutuların içerisine bırakılan kartlar ile 
de bayram kutlaması gerçekleştirildi.

Çocuklar ulusların geleceği ve Akkuyu Nükleer 
de bu gerçeğin farkında . Şirket, spor, bilim ve 
sanat alanlarında çocukları destekleyerek Rus 
ve Türk ulusları arasındaki kültürel bağları 
güçlendirmeye çalışıyor. Akkuyu Nükleer 
ile Rossotrudnichestvo (Rusya BDT işleri ve 
uluslararası insani işbirliği kuruluşu) işbirliği 
ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle “Hayalini Çiz” adlı çocuk 
resim yarışması düzenledi. Çocuklardan en 
değerli hayallerinin resimlerini yapmaları 
istendi. Türkiye’nin Ankara, Antalya ve  
İstanbul gibi şehirlerinden Gülnar, Silifke ve 
diğer ilçelerinden  100’den fazla genç ressam 
yarışma için çalışmalarını gönderdi. Jüri, yaş 
kategorilerinin her birinde (4 ila 6 yaş, 7 ila 
10 yaş ve 11 ila 14 yaş) üç eser seçti. Kazanan 
dokuz kişi hediye sertifikalarını ve ödüllerini 
aldı.

Önümüzdeki yılın ortalarına doğru, Akkuyu 
Nükleer’in personel sayısı 400’ü genç 
çalışan olmak üzere 1.000 kişiye ulaşacak. 
Haziran Ayı’nda Ulusal Nükleer  Araştırma 
Üniversitesi’nden (MEPhI) 53 mezun 
Akkuyu ekibine katıldı.Mayıs ayı sonlarında 
genç yeteneklerle iletişimin öneminin 
farkında  olan yönetim,  Akkuyu Nükleer’in 
genç çalışanları ile şirketin Ankara’daki 
genel merkezi arasında bir video konferansta 
buluştu. Toplantıya Türkiye’den ekibe 

en son dahil olan MEPhI mezunları ve 
36 yaşın altındaki Rus çalışanlar katıldı. 
Şirket yönetimi çalışanlara Akkuyu 
Projesi inşaatındaki gelişmeleri ve sonra 
atılacak adımları anlattı. İK Direktörü Julia 
Zholobova, genç çalışanlara kurumsal sosyal 
politika, gelecekteki spor etkinlikleri ve 
diğer takım girişimleri hakkında bilgi verdi.  

Akkuyu inşaat sahasındaki çalışmalar ise 
planlandığı gibi yürüyor. Bu yıl sonuna 
kadar Ünite 1 için koruma yapısının ilk 
seviyesi, Ünite 2 için beton temelinin 
atılması, Ünite 3’ün nükleer adası için zemin 
çalışması, Doğu ve Batı inşaat sahalarının 
tamamlanması ve yeni idari binaların 
işletmeye alınması öngörülüyor.

Akkuyu NGS Projesi, Rosatom tarafından 
YİD (Yap-Sahip Ol-İşlet) modeli altında inşa 
edilen ilk nükleer santral. Tasarım ömrü 
60 yıl ve 20 yıl daha uzatılabilir. Santral 
tamamlandıktan sonra yılda 35 milyar kWh 
elektrik üretecek ve Türkiye’nin toplam 
elektrik talebinin %10’unu karşılayacak. 
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