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Bir gün gerçekleştirildiklerinde
füzyon reaktörleri, insanlığı bol,
ucuz ve temiz bir enerji kaynağına
kavuşturmanın yanı sıra, kendileri
gibi atomları birleştirerek değil, par-
çalayarak enerji sağlayan fisyon sant-
rallarının başbelası atıklarına da çare
olacaklar. Çinli ve Amerikalı araştır-
macılar, füzyon tepkimesi sonucu or-
taya çıkan hızlı nötronların, radyoak-
tif atıkları yarılanma ömürleri çok
daha kısa maddelere dönüştüreceği-
ni söylüyorlar.

Heifei’deki Çin Bilimler Akade-
misi Plazma Fiziği Enstitüsü’nden
Lijian Qiu, karma bir füzyon-fisyon
reaktörü öneriyor. Bu, fisyon teme-
linde çalışan günümüz nükleer ener-

ji santrallarının atık ürünleri olan ve
yüz binlerce yıl ışınım yayabilen plü-
tonyum ve öteki uzun ömürlü atıkla-
rın bozunma süresini yalnızca bir-
kaçyüz yıla indirebilecek. Qiu, ge-
çen ay İtalya’nın Sorrento kentinde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajan-
sı’nca düzenlenen füzyon konferan-
sında, böyle bir santralın, 30 yıl için-
de zararlı radyoaktivitenin %96’sını
gidereceği görüşünü savundu. 

Çinli fizikçinin planı, nükleer
santral atıklarını bir küresel tokamak

reaktörünün çevresine batta-
niye gibi sarmak. Atıklar bir
yandan daha zararsız madde-
lere dönüşürken, bir yandan
da tokamak reaktörü için faz-
ladan ısı sağlayacak. Toka-
mak reaktörleri günümüzde
deneysel boyutların ötesine
geçebilmiş değil. Ancak Qiu,
böyle bir karma (hibrid) re-
aktörün 100 megawatt güç
sağlayıp, bir yandan da fis-
yon temelli nükleer santral-
l a rdan 10 tanesinin zararlı
atığını yokedeceği konusun-
da güvenli. Qiu, ayrıca bir
hibrid reaktörün, tümüyle
füzyon temelli bir bir reaktö-

re oranla çok daha kolay ve ucuza
kurulabileceğine de dikkat çekiyor.

ABD’nin California eyaletindeki
San Diego kentinde bulunan Gene-
ral Atomics firması da elektrik üre-
ten ve nükleer atık yakan bir küresel
tokamak inşası üzerinde duruyor.

Massachusetts Teknoloji Ensti-
tüsü’nden Ron Parker, "umut verici"
diye tanımladığı konsepti inceleme
altına almakla birlikte, "temiz" füz-
yon süreciyle "kirli" fisyonu birleştir-
menin "siyasi" sakıncaları olabilece-
ğini düşünüyor.
New Scientist, 21 Ekim 2000
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Pek çok Afrika ülkesinde insanla-
rın füzyon teknolojisini bekleyecek
ne zamanları, ne de  paraları var.
Elektrik enerjisinin bile bulunmadığı
kırsal kesimlerde halk enerji gereksi-
nimini ucuz yoldan karşılamak zorun-
da. Nijeryalı bir öğretmen de, meyve-
leri ve kolayca bozulabilecek yiyecek-
leri uzun süre koruyabilen son derece
basit ve ucuz bir soğutucu icat ederek
75.000 dolar ödül kazandı. Moham-
med Bah Abba adlı öğretmenin geliş-
tirdiği, küp içinde küp biçimli soğutu-
cu için dışarıdan bir enerji kaynağı da
gerekmiyor. İcat, daha şimdiden yok-
sul kuzey Nijerya’da yaygın bir kulla-
nım kazanmaya başlamış.

Soğutucu, topraktan bir küp, içi-
ne yerleştirilen daha küçük bir top-
rak küp, iki küp arasına yerleştirilen
ıslak kum ve dıştaki küpün üstüne
örtülen ıslak bir bez parçasından olu-
şuyor. Yiyecekler, içteki küpe doldu-
ruluyor ve üstü ıslak bir bezle kapatı-

lıyor. Dışarıdaki sıcak hava, rutubeti
dıştaki küpün yüzeyine çekiyor ve
nem burada buharlaşıyor. Su buharı,
kendisiyle birlikte sıcaklığı da götür-
düğünden, kum ve bez ıslak tutuldu-
ğu sürece küpün içinden dışarıya
doğru sürekli bir ısı akımı oluyor. Bu
etki de küpün içindeki besinlerin, dı-
şarıdaki havaya göre daha serin kal-
malarını sağlıyor.

Abba’ya göre yapılan deneylerde,
normalde üç günde kuruyan patlıcan-
lar, ikili küp içinde 27 gün taze kal-
mış. Domates ve biberlerse üç hafta
süreyle tazeliklerini korumuşlar.
New Scientist, 30 Eylül 2000
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