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Emission probabilities of KX- and y-rays following the decay of 5 lCr and 67Ga were
precisely measured with a calibrated Si(Li) detector. The photopeak efficiency of the
Si(Li) semiconductor detector was determined experimentally for about 4-400 keV
energy range by using standard sources. Results of this study have been compared with
the theoretical values and other available experimental results in the literature. Good
agreement was observed among our results, other available experimental results and
theoretically calculated values. The standard deviations for each emission probability
were calculated from the quadratic sum of the variances of the various contributions to
the total uncertainty.

Keywords: 5 lCr; 67Ga; X-rays emission probabilities; y-rays emission probabilities;
Electron capture (EC) processes
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KARBON NANOTOROID YAPILARIN KURAMSAL
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efey @ newton.physics. me tu. edu. tr

Karbon nanotoroid yapıları kuramsal olarak üretmek için bir yöntem geliştirilmiştir.
Üretilen nanotorus yapıların ısıya karşı dayanıklılıkları klasik molekül dinamiği
yöntemiyle incelendi. Ayrıca üretilen nanotorus yapıların elektronik özellikleri Hückel
yöntemiyle hesaplandı.
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YIPRANMASINA VE SERBEST RADİKALLİ SÜREÇLERE
ETKİLERİ
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Genelde polimerlerin, farklı dış faktörlerin etkisi altında yıpranma mekanizmaları iki
şekilde açıklanmaktadır: Polimer zincirlerindeki kırılmalar sonucunda oluşan ve
termofluktasyon teorisi ile desteklenen süreçler ve serbest radikalli reaksiyonların
katılımı ile gerçekleşen süreçler. Son 30-40 yıldır üzerinde durulan fakat mekanizmaları
tam olarak açıklanamamış olan bu süreçler, tekstil endüstrisinin temel malzemelerinden
olan biyolojik materyallerin (ipek fıbroini ve yün keratini) yıpranma özelliklerinin
açıklanmasında göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada da yün keratinine, suyun ve farklı
dozlardaki klorlu su çözeltilerinin, hem dinamik-mekanik yıpranma özelliklerine hem de
serbest radikalli süreçlere etkileri incelenmiştir.
Malzemelerin sudaki ve farklı dozlardaki klorlu su çözeltilerindeki kütle değişimleri
takip edilmiş, ani kırılma (a)-zaman (t) eğrileri çizilmiştir. Farklı dozlarda hazırlanan
klorlu su çözeltilerinde tutulan numunelerde oluşan serbest radikalli süreçleri incelemek
üzere ESR sinyalleri elde edilmiştir.
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Farmasötiklerin sterilizasyonu için gama ışınları gibi yüksek enerjili iyonize edici
radyasyon kullanımı, diğer sterilizasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında yüksek
giricilik gücü, paketlenmiş ve ısıya duyarlı ürünlerde uygulanabilirliği gibi
avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. Ancak gama ışınlarının farmasötiklerin
kalitesini etkileyebilecek radyolitik ara ürünler oluşturması radyosterilizasyonun bir
dezavantajı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, sıkça kullanılan sefazolin sodyum
(SS) antibiyotiğinin radyasyonla sterilize edilip edilmeyeceği araştırıldı. Bu amaca
yönelik olarak gama ışınına tutulmuş SS'de oluşan kökçelerin türleri, yapıları ve kinetik
özellikleri Elektron Spin Rezonans (ESR) spektroskopisi kullanılarak incelendi.
Işınlanmış SS'nin dublet yapısına sahip bir ESR spektrumu verdiği belirlendi.
Mikrodalga doyum, doze-cevap, oda ve yüksek sıcaklıktaki sönüm bulguları birlikte
değerlendirilerek spektrum simülasyon hesaplan yapıldı. Işınlama ile SS içerisinde iki
farklı türde kökçe oluştuğu ancak SS'nin bu kökçelerle ilgili radyasyon veriminin
oldukça düşük olduğu ve dolayısı ile bu antibiyotiğin radyasyonla sterilizasyonunun
olanaklı olduğu sonucuna varıldı. Radyasyon ile sterilizasyonun yapılabilirliğini
belirlemek için, ışınlama sonucunda örnek içerisinde oluşan ara ürünlerin türlerini,
miktarlarını, yapılarını ve kararlıklarını belirlemek gerekir.
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