સાયન્સ અને ટેક્નોલોજી
અંતરિક્ષ (Space) કચિો એટલે શ?ું
અર્થ: પ્રક્ષેપણ યાનો, અંતરિક્ષ યાનોના નષ્ટ ર્યેલા ભાગો, જે ઉપગ્રહો કે જેની ઉંમિ/આયુષ્ય પ ૂણથ
ર્યેલ ુું હોય, અંતરિક્ષમાું મોકલેલા ઉપગ્રહો કે નકામા ર્ઇ ગયા હોય અર્વા તેને સુંબધું િત બબનઉપયોગી
ઉપકિણો અને સામગ્રીને અંતરિક્ષ કચિો Space Waste કહે છે .સમસ્યાનુ ું સ્વરૂપ: આ કચિો જો આ જ પ્રકાિે
વિતો િહે તો ભધવષ્યમાું ખતિનાક ગુંભીિ સ્વરૂપમાું પરિણમી શકે અને પરિણામે મોકલેલા ઉપગ્રહોની
કામગીિી અને આયુષ્ય ઉપિ જોખમી અવિોિ સર્જથય છે .

ફાસ્ટ બ્રીડિ રિએક્ટિ (FBR)ન ું પિમાણ ઊર્જામાું મહત્વ
વ્યાખ્યા: રિએક્ટિનો એક એવો પ્રકાિ જેમાું જેટલુું પિમાણુ બળતણ વપિાય છે , તેનાર્ી અનેકગણુ ું
ઇંિણ/બળતણનુું ઉત્પાદન ર્ઇ ર્જય છે . આ રિએક્ટિને તેના ઝડપર્ી એટલે કે વપિાશર્ી અનેક ગણી
ઝડપર્ી ઉત્પન્ન ર્તાું બળતણનો ધવધશષ્ટતાને કાિણે FBR ફાસ્ટ બ્રીડિ રિએક્ટિ કહે છે . ભાિતીય પિમાણુ ઊર્જથ
કાયથક્રમનો બીજો તબક્કો આ FBR અંતગતથ છે . ર્મથલ રિએક્ટિ અને ફાસ્ટ બ્રીડિ રિએક્ટિ વચ્ચેનો મ ૂળભ ૂત
તફાવત ર્જણીએ

થમાલ રિએક્ટિ (TR) ગણધમો
૧. આ પ્રકાિના રિએક્ટિમાું ન્ય ૂટ્રોનની ગધત ઓછી તેમજ ધવભાજજત ન્ય ૂટ્રોન્સની સુંખ્યા પણ ઓછી હોય છે .
૨. મુંદકના સ્વરૂપમાું ગ્રેફાઇટ કે ભાિે પાણી (Heavy Water)નો પ્રયોગ કિાય છે . તેનો આકાિ મોટો હોય છે .
૩. આ રિએક્ટિમાું બળતણ/ઇંિણ સ્વરૂપે મુખ્યત્વે પ્રાકૃધતક/કુદિતી યુિેધનયમ ળ૨૩૫નો ઉપયોગ
કિાય છે .
૪. કૂલન્ટના સ્વરૂપમાું ભાિે પાણી/ Heavy Waterનો પ્રયોગ કિવામાું આવે છે .

ફાસ્ટ બ્રીડિ રિએક્ટિ (FBR) ગણધમો
૧. ન્ય ૂટ્રોનની ગધત વિાિે (Fast) તેમજ ધવભાજજત/ધવખુંરડત ન્ય ૂટ્રોન્સની સુંખ્યા પણ વધુ હોય છે . તે પિમાણુ
ધવખુંડનની પ્રરક્રયાને સતત ચાલુ િાખે છે .
૨. આ પ્રકાિના રિએક્ટિમાું મુંદકનો ઉપયોગ નર્ી ર્તો તેમજ તેનો આકાિ નાનો હોય છે .
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૩. FBRમાું પ્લ ૂટોધનયમ તેમજ યુિેધનયમ ધમધિત કાબોઇડનો પ્રયોગ કિવામાું આવે છે .૪. કૂલન્ટ સ્વરૂપે
સોરડયમનો ઉપયોગ ર્ાય છે .

II Zero Power Reactor (ZPR) શ ું છે ?
આ રિએક્ટિનો મુખ્ય હેત ુ ઊર્જથ ઉત્પાદન કિવાના બદલે અનુસિ
ું ાન એટલે કે પ્રરક્રયા ચાલુ િાખવાનો
હોય છે . એટલે જ તેને અનુસિ
ું ાન એટલે કે ZPR કહે છે . બીર્જ શબ્દોમાું તેમાુંર્ી ઊર્જથની ઉત્પધિ નહીંવત ્ હોય
છે . (Zero) દા.ત. આપણા દે શના ZPR આસિા, સાયિસ, પ ૂબણિમા, ધ્રુવ વગેિે ZPR છે .

ન્યક્ક્લયિ વવન્ટિ એટલે શ?ું
પિમાણુ બોમ્બ અર્વા ન્યુક્ક્લયિ બોમ્બમાિાની સ્સ્ર્ધત, જ્યાિે વાતાવિણમાું ખ ૂબ જ મોટા પ્રમાણમાું
ધ ૂળ, ધુમાડો તેમજ કાબથનયુક્ત વાયુઓનુ ું સ્તિ વાયુમડું ળમાું છવાઇ ર્જય છે , ત્યાિે તે સ ૂયથના રકિણોને પ ૃથ્વીની
સપાટી સુિી પહોંચતા િોકે અને આ સ્સ્ર્ધતમાું હવામાન/વાતાવિણ ઠુંડુું બની જતાું આ સ્સ્ર્ધતને ‘ન્યુક્ક્લયિ
ધવન્ટિ’ કહે છે . જેમ કે તાજેતિમાું ર્જપાનમાું પિમાણુ રિએક્ટિમાું ભ ૂકુંપ-ત્સુનામી બાદની દુર્થટના પછી
સર્જથયેલી પરિસ્સ્ર્ધત વગેિે.
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