
 

 بازیافت مواد هسته ای با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی

 می باشد. این در حالی است که شرفتیپ نور در حالبا سرعت  ساخت افزایشیو  یسه بعد چاپ یندهایفرآ

موضوع هستند.  نینگران ا (DOE) متحده االتیا در Argonne یمل شگاهیدر آزما یهسته اعلوم دانشمندان 

مواد  درباره قیتحق ههمچنان ب، یا هستهایع صن یبرا یبعد چاپ سهتکنولوژی  تیبر اهم دیدانشمندان با تأکاین 

 .دهندیمواد ادامه م افتیباز یها برا استفاده از آنو  دیجد

ه بود یراکتور هسته ا یک درصد سوخت استفاده شده از 95 یابیقادر به باز نیاز ا شیپ Argonneدانشمندان 

. دانشمندان نیاز دارد رهیذخ یمواد برا یادیمقدار ز به مانده یپنج درصد سوخت باق این در حالی است کهند. ا

 این میزان را به سه درصد کاهش داده اند.  تکنولوژی چاپ سه بعدیبا بهره گیری از آرگون 

 ندیفرآ استفاده از یچرخه سوخت هسته ا اتمام" مقاله ای تحت عنوان خود در یها افتهی Argonne دانشمندان

 حیدانشمندان توض . ایننده اکرد انیب "تکنولوژی ساخت افزایشیو  (ALSEP) دیالنتان دینیاکت یجزئ یجداساز

 افتیا بازب می تواند یشکافت هسته اطریق استفاده از از  نییپا کربن بار پایه یانرژ دیدهند که چگونه تول یم

د توانن یآنها م نیعالوه بر ا. شود ریامکان پذ ،یدر چرخه سوخت هسته ابا طول عمر باال  دینیاکت یزوتوپهایا

 دو درصد افزایش دهند. را  یمواد هسته امیزان بازیافت 

Andrew Breshears، در آزمایشگاه  یهسته ا دانیمیش کیArgonne  گفت:  گان این مقالهسندینو یکی ازو

ه ماند یسه درصد باق تنهاالزم است  شود، رهیصدها هزار سال ذخ از سوخت باقیمانده پنج درصد نکهیا یبه جا"

را تا حدود ره یطول مدت زمان ذخممکن است  دستاورد نی، اگریبه عبارت د. دگرد رهیهزار سال ذخ برایحداکثر 

 هتیسیالکتر جادینسل چهارم باعث ا عیراکتور سریک در  یمواد هسته ا هیتجز همچنینهزار برابر کاهش دهد. 

  ".شود یم بیشتری
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ستند  معروف ه دهایکه به النتان ابیکم یاز فلزات خاک ومیو کور مسییتوانستند با جدا کردن آمر دانشمنداناین 

 لیددر تبموجود  یچالش هابر با استفاده از فرایند های ساخت افزایشی . آنها توانستند دستیابندبه هدف خود 

اد مو یجداساز یندهایمجدد فرآ یکنند. محققان در طراح غلبهبزرگتر  اسیبه مق گاهیشیآزما سطحکار خود از 

 .دهند ندویچاپ کرده و آنها را به هم پ یرا به صورت سه بعد "کنتاکتورها"، توانستند ییایمیش

Breshears  :در  و یشگاهیآزما اسیجدا کردن عناصر در مق نیفاصله باین روش پلی برای برطرف کردن "گفت

 ".کند یم جادیا یصنعت اسیمق

را از  دهاینیدرصد اکت 99.9استفاده کنند و  یمرحله ا 36 یطرح جداساز کیدانشمندان مجبور بودند از 

 .جدا کنند دهایالنتان

Breshears استکرده دشوار  اریبسسازی را جدا، فرایند ونیداسیحالت اکسبودن  کسانی": افزود." 

لوله هایی  کرده و عملبه عنوان محافظ  یبعد چاپ سهتکنولوژی در استفاده از کنتاکتورها که  افتندیدر میت نیا

 نیچنکنند. آنها هم یم یریجلوگ ویواکتیمواد راد ای ومیاز انحراف پلوتونمی کنند که کنتاکتور ها را به هم وصل 

 است. سودمندشده بسیار  یبعد هتوسط مواد چاپ س فراهم آمده یریکه انعطاف پذ دریافتند



 
Peter Kozak ود می توان آن راخراب ش قطعه ایاگر "و یکی از نویسندگان مقاله گفت:  یا هسته دانیمیش 

."میحذف کن ایمراحل را اضافه  آسانیبه  میتوان ی. ما مکرد نیگزیجاچاپ و  به سرعت

 

 Breshears  :میزان هرچه . میکن دایپ این فرایندکاهش اندازه  یبرا دیروش جد کیممکن است ما "افزود

 ".ادکاهش درا  طیبر عموم و مح این مواد ریتأثمی توان ، باشد شتریب دهاینیاکتجداسازی 
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