
3x592 GBq 241Am-Be|T1 

NÖTRON IŞINLAMA ^ 

HÜCRESİNDE 

NÜKLEER VERİ 30 > 
ÖLÇÜMLERİ "O 

O 
3 0 

•fAE* 

fe) 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 

TEKNİK RAPOR 

3x592 GBq 241Am-Be 
NÖTRON IŞINLAMA HÜCRESİNDE 

NÜKLEER VERİ ÖLÇÜMLERİ 

2010 



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 

2690 sayılı kanun ile kurulmuş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ana görevi; atom 
enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın 
esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirlemek; ülkenin bilimsel, teknik ve 
ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü 
araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak 
çalışmaları koordine ve teşvik etmektir. 

Bu çalışma TAEK personeli tarafından gerçekleştirilmiş araştırma, geliştirme ve inceleme 
sonuçlarının paylaşımı amacıyla Teknik Rapor olarak hazırlanmış ve basılmıştır. 

Teknik Rapor 2010/11 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yayınıdır. 

İzin alınmaksızın çoğaltılabilir. 

Referans verilerek kullanılabilir. 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 

Adres 
Tel 
Fax 
Web 

Eskişehir Yolu 9. km 06530 Ankara/Türkiye 
+90 (312) 295 87 00 
+90 (312) 287 87 61 
www.taek.gov.tr 

http://www.taek.gov.tr


ÖNSÖZ 

1960'lı yıllarda Ankara'da Nükleer Araştırma Merkezi resmen kurulduktan 
sonra, Merkez için ilk temin edilen cihazlardan birisi, 2,5 MeV ve 14 MeV 
enerjili nötronlar üreten bir nötron jeneratörü olmuştur. 1970'li yılların 
sonlarında bu jeneratör çalışma ömrünü tamamlayıncaya kadar, o günün 
şartlarında, nötron jeneratörü esaslı çok faydalı çalışmalar yapılmıştır. Bu 
nötron jeneratörü çalışma ömrünü tamamladıktan sonra, Ankara'da deneysel 
nükleer fizik ve reaktör fiziği araştırmaları için mutlaka elzem olan, herhangi 
bir nötron kaynağı kalmamıştır. 1980'li yıllarda Ankara Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen mütevazı nötron çalışmaları, bir NATO 
araştırma projesinden (Research Grant No: 1846) temin edilen 5 Ci şiddetli 
bir 238Pu-Be nötron kaynağı ile yürütülmüştür. 

Bir yabancı petrol arama şirketinin petrol aramak için Türkiye'ye getirdiği, 
daha sonra radyoaktif atık olarak 1994 yılında TAEK'e devrettiği her biri 
592 GBq şiddete sahip üç adet 241Am-Be ve bir adet 720 GBq şiddetli 241Am-
Be kaynak TAEK'in Beşevler'deki atık deposundan alınarak Merkezimize 
getirildikten sonra 3x592 GBq 241Am-Be nötron ışınlama hücresi kurulmuştur. 
Bu nötron hücresi hâlâ Ankara'daki yegâne nötron ışınlama birimidir. 
"3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresinde Nükleer Veri Ölçümleri"projesi bu 
ışınlama sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. 

Projenin amaçları, nükleer fizik ve reaktör fiziği konularında araştırma 
ve üniversitelerimizle işbirliği halinde akademik çalışmalar yapmak 
(TAEK'in teamülü doğrultusunda, 2005 yılında projenin amaçlarından 
"üniversitelerimizle işbirliği halinde akademik çalışmalar" ibaresi 
kaldırılmıştır) olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, projeden doğrudan bir parasal 
kazanç amaçlanmamıştır. Ancak, proje kapsamındaki çalışmalardan 3 adet 
yüksek lisans ve 2 adet doktora çalışmasının yapıldığı göz önüne alındığında, 
projenin ülkemiz için katma değerinin çok yüksek olduğu görülür. 

Projenin teklifi sırasında hiçbir makine-teçhizat ve uzman yardımı talebinde 
bulunulmayarak, laboratuvarda mevcut cihazlarla ve mevcut birikimle 
projenin yürütüleceği bildirilmiş ve sadece dedektör verim kalibrasyonlarında 
gerekli olan standart gama kaynakları için cüzî bir bütçeye ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. 2005 yılına kadar da proje mevcut laboratuvar cihazları ile 
yürütülmüş olup personel giderleri dışında proje için herhangi bir harcama 



yapılmamıştır. Ancak, 2005 yılında Merkezin Sarayköy Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi olarak yeniden organize edilmesinden sonra, projenin 
yürütüldüğü laboratuvar başka bir birime tahsis edildiğinden, proje için yeni 
bir laboratuvar düzenlenmiş ve yeni cihazlar satın alınmıştır. Laboratuvar 
mekanının düzenlenmesi için harcanan para ve personel giderleri hariç 
tutulduğunda, laboratuvara satın alınan cihazlar dahil, bugüne kadar proje 
için yaklaşık olarak 210.000,00 TL harcanmıştır. 

Projenin 2010 yılı sonunda tamamlanması planlanmasına rağmen, kurulu 
nötron ışınlama sistemi ile gerçekleştirilecek bütün çalışmalar aynı proje adı 
ile anılabileceğinden 2010 yılından sonra da projenin devam ettirilmesi söz 
konusu olabilecektir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu çalışmanın amacı, "3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresinde Nükleer 
Veri Ölçümleri" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda elde 
edilen sonuçların sunulmasıdır. Çalışma, nötron ışınlama sisteminin 
kurulumunu, laboratuvar ve laboratuvar çevresi nötron ve gama doz 
hızı değerlendirmelerini, nötron ışınlama sistemi performans ölçümlerini, 
termal, epitermal ve hızlı nötron akısı ölçümlerini, gama spektrometresi 
verim kalibrasyonlarını, fertil çekirdekler (232Th ve 238U) için hızlı nötron 
fisyon ürünü verimi ölçümlerini, hızlı nötron eşik dedektörleri için tesir 
kesiti ölçümlerini, uranyumun bozunma zincirindeki çekirdeklerin gama 
ışını şiddetlerinin ölçümlerini, elementel dedeksiyon limiti ölçümlerini ve 
kısa ömürlü izotopların yarı ömürlerinin ölçümünü kapsar. 

Her biri 592 GBq aktiviteye sahip 3 adet 241Am-Be kaynağından 
oluşacak bir ışınlama sistemi için, öncelikle optimum ışınlamanın 
gerçekleştirilebileceği bir ışınlama geometrisi tasarımlandı. Kaynak 
nötronlarının yavaşlatılması için parafin malzeme seçildi. Parafin 
yavaşlatıcı olarak 70 cm kenar uzunluklu ve 60 cm yükseklikli eşkenar 
bir prizma blok kullanıldı.241 Am-Be nötronlarını maksimum termal nötron 
akısına, yaklaşık olarak 3,5 cm kalınlıklı parafinin yavaşlattığı deneysel 
olarak belirlendi. 17 cm kenar uzunluklu hayalî biryatay eşkenar üçgenin 
parafin yavaşlatıcının cisim merkezine yerleştirildiği göz önüne alınırsa, 
üçgenin kenarortaylarından üçgen düzlemine dikolarakgeçen 4,35cm iç 
çaplı sert PVC borulara 241Am-Be nötron kaynakları yerleştirildi. Üçgenin 
tepe noktalarına, yine hayalî üçgen düzlemine dik olacak şekilde, 3,6 
cm iç çaplı üç adet sert PVC borudan oluşan termal nötron ışınlama 
hücreleri yerleştirildi. Üçgenin ağırlık merkezine ise iç çapı 1,4 cm olan 
paslanmaz çelikten bir hızlı nötron ışınlama hücresi yerleştirildi. 

Parafin blok, kaynak odası tabanına yerleştirildi. Parafin bloğun yan 
ve üst yüzeyleri 1 mm kalınlıklı kadmiyum levhalarla kaplandı. Aynı 
yüzeylere, kadmiyum levhaları müteakip, 1,5 cm kalınlıklı tahtadan 
yapılmış kutulara doldurulan 7 cm kalınlıklı toz borik asit yerleştirildi. 
Borik asit dolu tahta kutuları müteakiben toplam kalınlığı 18,5 cm olan 
kurşun tuğlalar yerleştirilerek kaynakların kurulumu tamamlandı. Bu 
kurulum mükemmel bir nötron ve gama zırlaması vermiş olup kaynak 
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duvarlarındaki nötron ve gama doz hızlarının toplamı 1,20 mSv/y ve 
kaynak odasının dış duvarlarındaki nötron ve gama doz hızları toplamı 
ise 0,2 mSv/y civarındadır. 

Nötron kaynakları nispeten büyük bir geometrik yapıya (çapları yaklaşık 
4 cm ve yükseklikleri yaklaşık 16 cm olan çelik mahfazalar içinde) 
sahip olduklarından ve kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi veren bir doküman 
olmadığından, ışınlama hücrelerinde hangi yüksekliklerde maksimum 
nötron akısının olduğu bilinmemektedir. Termal ve hızlı nötron ışınlama 
konumlarını tespit amacı ile termal ve hızlı nötron ışınlama hücrelerinde, 
nötron kaynaklarına paralel olarak, düşey doğrultularda 5 mm aralıklarla 
indiyum teller ışınlanarak maksimum termal ve hızlı nötron veriminin 
olduğu konumlar, sırası ile, termal nötron ışınlama hücresi için ışınlama 
borusunun tepesinden itibaren 61,5 cm ve hızlı nötron ışınlama hücresi 
için ışınlama borusunun tepesinden itibaren 69 cm olaraktespit edildi. 

Nükleer veri ölçümleri için en önemli parametrelerden birisi, her bir sayım 
geometrisi için, kullanılan gama spektrometresinin sayım verimidir. Bu 
yüzden, ilgilenilen sayım geometrileri için dedektör verimleri doğru olarak 
ölçülmelidir. Laboratuvarımızda kullanılan numune geometrileri, 1,5 mm 
çaplı ve 10 mm uzunluklu tel, 1,25 cm kenar uzunluklu kare foil, 27,4 mm 
yükseklikli ve 7,65 mm iç çaplı silindirik polietilen tüp ve 10 mm yükseklikli 
ve 14 mm dış çaplı silindirik polietilen tüptür. Her bir numune geometrisi 
için % 99,5 saflıkta U02 kullanılarak, 238U'in doğal bozunması sonucu 
oluşan 234mPa'nin gama ışınları vasıtasıyla gama spektrometresinde 
kullanılan dedektör için verim kalibrasyonları yapıldı. 

Ortalama 5,0 MeV enerjili bir nötron spektrumunda 232Th(n, f) ve 238U(n, f) 
reaksiyonları sonucu oluşan fisyon ürünleri için kümülatif fisyon verimleri 
ölçüldü. 232Th(n, f) reaksiyonu için A = 87-143 arasında 16 fisyon ürününün 
ve 238U(n,f) reaksiyonu için A=87-146 arasında 33 fisyon ürününün 
kümülatif fisyon verimleri ölçüldü. 

Nötron dozimetrisinde, reaktör radyasyon hasarı tespitlerinde ve nötron 
akısı ölçümlerinde nötron eşik dedektörleri kullanılır. Eşik dedektörlerle 
nötronlar arasındaki reaksiyonlarda en önemli ve en kritik parametre 
reaksiyon tesir kesitidir. Tesir kesiti ne kadar yüksekse reaksiyon 
hassasiyeti de o kadar yüksektir. Çok küçük nötron enerji değişimlerinde 
tesir kesiti değerinde önemli değişmeler olabileceğinden, her bir nötron 
eşik dedektörü için her enerjiden nötronların tesir kesiti ölçümleri doğru 
olarak yapılmalıdır. 103Rh(n, n')103mRh eşik dedektörü için 4,83 MeV, 
115ln(n, n')115mln eşik dedektörü için 4,97 MeV, 232Th(n, f) eşik dedektörü 
için 5,02 MeV,238U(n, f) eşik dedektörü için 5,04 MeV,47Ti(n, p)47Sc eşik 
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dedektörü için 5,23 MeV, 64Zn(n, p)64Cu eşik dedektörü için 5,45 MeV, 
58Ni(n, p)58Co eşik dedektörü için 5,45 MeV, 54Fe(n, p)54Mn eşik dedektörü 
için 5,71 MeV, 46Ti(n, p)46Sc eşik dedektörü için 6,16 MeV, 27AI(n, p)27Mg 
eşik dedektörü için 6,47 MeV, 56Fe(n, p)56Mn eşik dedektörü için 7,72 
MeV, 24Mg(n, p)24Na eşik dedektörü için 8,21 MeV, 59Co(n, a)56Mn eşik 
dedektörü için 8,21 MeV, 27AI(n, a)24Na eşik dedektörü için 8,43 MeV ve 
48Ti(n, p)48Sc eşik dedektörü için 8,72 MeV nötron enerjilerinde tesir kesiti 
ölçümleri yapıldı. 

Özellikle, tüketilmiş uranyumun doz bilançosunun değerlendirilmesinde 
ve yüksek verimli gama spektrometrelerinin verim kalibrasyonunda çok 
önemli olan ve 238U ile birincil dengede bulunan 234Th, 234mPa ve 2349Pa 
nüklitlerinin gama ışınlarının şiddetlerinin doğru olarak bilinmesi çok 
önemlidir. Burada 234mPa ve 2349Pa nüklitlerine ait 72 adet gama ışınının 
şiddetleri (geçiş olasılıkları) ölçüldü. 

Elementlerin eser miktarlarının nötron aktivasyon metodu ile analizi en 
iyi şekilde araştırma reaktörlerinde yapılır. Ancak, makro ve orta seviyeli 
element miktarlarının reaktörde analizleri sırasında büyük miktarlarda 
doz değerleri, girişimler, spektroskopik ölü zaman, vb. problemler ortaya 
çıkar ve bu yüzden orta ve daha yüksek element konsantrasyonları için 
nükleer reaktörler çok uygun değildir. Ayrıca, nükleer reaktörde yapılan 
analizler pahalıdır. Bunun aksine, bir izotopik nötron kaynağı kullanarak 
aktivasyon analizi metodu ile daha kolay, daha tehlikesiz, daha ucuz ve 
girişimlerden uzak orta seviyeli ve makro ölçekte element analizi yapmak 
mümkündür. 3x592 GBq Am-Be nötron ışınlama hücresinde Na, Al, Cl, 
K, Ti, V, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Mo, Ru, Ag, 
Cd, In, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Yb, Lu, Hf, W, 
Pt, Au, Th ve U elementleri için nitel ve nicel dedeksiyon limiti tayinleri 
yapıldı. 

Tekrarlı aktivasyon analizi, bir numunenin ışınlama ve sayma istasyonları 
arasında periyodik olarak ışınlanması ve sayılması ve bu sayımların 
kümülatif değerinin kaydedilmesi yoluyla sayım veriminin artırılmasıdır. 
Bu şekilde, konvansiyonel teknikle (tek ışınlama-tek sayım) analizi 
mümkün olmayan kısa ömürlü izotopların analizleri gerçekleştirilebilir. 
Tekrarlı aktivasyon metodu kullanılarak, sırası ile, 27AI(n, y)28AI, 51V(n, 
y)52V, 65Cu(n, y)66Cu, 76Se(n, y)77mSe, 85Rb(n, y)86mRb, 107Ag(n, y)108Ag, 
109Ag(n, y)110Ag, 121Sb(n, y)122mSb, 160Gd(n, y)161Gd, 164Dy(n, y)165mDy ve 
17SHf(n, y)179mHf reaksiyonları sonucu oluşan 28AI, 52V, 66Cu, 77mSe, 86mRb, 
108Ag, 110Ag, 122mSb, 161Gd, 165mDy ve 179mHf radyoizotoplarının yarı ömürleri 
ölçüldü. 

vii 



EXECUTIVE SUMMARY 

The aim of this study is to present the results of the activities carried out 
within the scope of the "Nuclear Data Measurements in 3x592 GBq Am-
Be Neutron Cell" project. The study covers the establishment of neutron 
irradiation systems, neutron and gamma dose rate evaluations in and 
around the laboratory, performance measurements of neutron irradiation 
systems, measurements of thermal, epithermal and fast neutron flux, 
gamma spectrometer efficiency calibrations, fast neutron fision product 
yield measurements for fertile nuclides (232Th and 238U), cross section 
measurements for fast neutron threshold detectors, gamma ray intensity 
measurements of the nuclides in uranium decay chain, elemental 
detection limit measurements and the half life measurement of short-
lived isotopes. 

First of all, an irradiation geometry, which enables optimum irradiation, 
was designed for an irradiation system of 3 241Am-Be sources with 592 
GBq activity each. Paraffin was chosen in order to slow down the source 
neutrons. An equilateral quadrangle with 70 cm side length and 60 cm 
height was used as paraffin moderator. Experimentally, it was determined 
that paraffin with approximately 3.5 cm thickness slows down to maximum 
thermal neutron flux of241 Am-Be neutrons. Considering that an imaginary 
horizontal equilateral triangle with 17 cm side lengths is placed in the body 
center of the paraffin moderator,241 Am-Be neutron sources were placed 
in hard PVC pipes with 4.35 cm inner diameter, which are perpendicular 
to the triangular plate from the geometric medians. Thermal neutron 
irradiation cells of 3 hard PVC pipes with 3.6 cm inner diameter were 
placed at the corners of the triangle, which are also perpendicular to 
the imaginary triangular plate. A fast neutron irradiation cell of stainless 
steel with 1.4 cm inner diameter was placed in the gravity center of the 
triangle. 

Paraffin block was placed on the base of the source room. The lateral and 
upper surfaces of the paraffin block were covered with cadmium plates 
of 1 mm thickness. After the cadmium plates, powder acid boric of 7 cm 
thickness that was filled in wooden boxes of 1.4 cm thickness was placed 
on the same surfaces. Establishment of the sources was completed with 
the placement of lead bricks of a total 18.5 cm thickness following the 
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wooden boxes filled with acid boric. This establishment has provided an 
excellent neutron and gamma shield and the total of neutron and gamma 
dose rates on the lateral surfaces of the source is 1.20 mSv/y, while 
the total of neutron and gamma dose rates on the external walls of the 
source room is approximately 0.2 mSv/y. 

Since the neutron sources have a relatively great geometric structure 
(in steel containments of 4 cm diameters and 16 cm heights) and there 
exists no document that gives detailed information about these sources, 
what point of irradiation cells provides the maximum neutron flux is 
unknown. In order to determine the positions of thermal and fast neutron 
irradiations, indium wires were irradiated with 5 mm intervals vertically 
parallel to the neutron sources in thermal and fast neutron irradiation 
cells. The position of maximum thermal and fast neutron fluxes is 61.5 
cm for the thermal neutron irradiation cells and 69 cm for the fast neutron 
irradiation cell, from the top of the irradiation pipes down. 

One of the most important parameters of nuclear data measurements is 
the counting efficiency of the gamma spectrometer used for each counting 
geometry. For this reason, the detector efficiencies for the related counting 
geometries need to be measured accurately. The sample geometries 
used in our laboratory are a wire with 1.5 mm diameter and 10 mm length, 
a square foil with 1.25 cm side length, a 7.65 mm inner diameter and 
27.4 height cylindrical polyethylene tube and 14 mm outer diameter and 
10 mm height cylindrical polyethylene tube. For each sample geometry, 
efficiency calibrations of detector used in the gamma spectrometer were 
performed by using powder U02 of 99.5 % purity and through gamma 
rays of 234Th, 234mPa and 2349Pa resulting from the natural decay of 238U. 

Cumulative fission yield for the fission products from 232Th(n, f) and 
238U(n, f) reactions in a neutron spectrum of average 5.0 MeV energy, 
were measured. For 232Th(n, f) reaction, cumulative fission yield of 16 
fission products between A=87-143 was measured and for 238U(n, f) 
reaction, cumulative fission yield of 33 fission products between A=87-
146 was measured. 

Neutron threshold detectors are used for determining reactor radiation 
damage, neutron flux measurements and in neutron dosimeters. The 
most important and critical parameter in the reactions between the 
threshold detectors and the neutrons is the reaction cross section. As 
the cross section becomes higher, the reaction sensitivity also increases. 
Since it is possible that significant changes can take place in the cross 
section value for very small changes in neutron energies, it is necessary 
to measure the cross section accurately for neutrons of all energies and 
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for each neutron threshold detector. Cross section measurements were 
performed for the following threshold detectors in the given neutron 
energies: for 103Rh(n, n')103mRh at 4.83 MeV, for 115ln(n, n')115mln at 4.97 
MeV, for 232Th(n, f) at 5.02 MeV, for 238U(n, f) at 5.04 MeV, for 47Ti(n, 
p)47Sc at 5.23 MeV, for 64Zn(n, p)64Cu at 5.45 MeV, for 58Ni(n, p)5SCo at 
5.45 MeV, for 54Fe(n, p)54Mn at 5.71 MeV, for 46Ti(n, p)46Sc at 6.16 MeV, 
for 27AI(n, p)27Mg at 6.47 MeV, for 56Fe(n, p)56Mn at 7.72 MeV, for 24Mg(n, 
p)24Na at 8.21 MeV, for 59Co(n, a)56Mn at 8.21 MeV, for 27AI(n, a)24Na at 
8.43 MeV and for 48Ti(n, p)4SSc at 8.72 MeV. 

It is especially crucial to know accurately the gamma ray intensities of 
234Th, 234mPa and 2349Pa nuclides, which are important for the evaluation 
of the dose balance of depleted uranium and the efficiency calibration of 
the high efficiency gamma detectors and are in secular equilibrium with 
238U. Here, intensities (decay probabilities) of 72 gamma rays of 234mPa 
and 2349Pa nuclides were measured. 

The best way of analyzing the trace quantities of the elements with 
neutron activation method is using research reactors. However, during 
the analysis of macro and medium-level element quantities in the reactor, 
some problems such as great quantities of dose values, interferences and 
death time occur. Thus, nuclear reactors are not appropriate for medium 
and macro level element concentrations. In addition to that, the analyses 
conducted in the nuclear reactor are expensive. Contrary to this, it is 
possible to conduct easier, safer, cheaper and interference-free medium 
and macro-level element analysis with the activation analysis method by 
using an isotopic neutron source. In 3x592 GBq Am-Be neutron irradiation 
cell, qualitative and quantitative detection limits were determined for Na, 
Al, Cl, K, Ti, V, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Mo, 
Ru, Ag, Cd, In, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Yb, Lu, 
Hf, W, Pt, Au, Th and U elements. 

Cyclic activation analysis is the periodical irradiation and counting of a 
sample between irradiation and counting stations and increase of counting 
efficiency by recording the cumulative value of the counting processes. 
With this method, it is possible to analyze the short-lived isotopes, which 
can not be analyzed with the conventional technique (single irradiation-
single counting). By using the cyclic activation analysis method, half lives 
of 2SAI, 52V, 66Cu, 77mSe, 86mRb, 108Ag, 110Ag, 122mSb, 161Gd, 165mDy and 179mHf 
radioisotopes, which were induced by 27AI(n, y)28AI, 51V(n, y)52V, 65Cu(n, 
y)66Cu, 76Se(n, y)77mSe, S5Rb(n, y)86mRb, 107Ag(n, y)108Ag, 109Ag(n, y)110Ag, 
121Sb(n, y)122mSb, 160Gd(n, y)161Gd, 164Dy(n, y)165mDy and 178Hf(n, y)179mHf 
reactions were measured. 
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KISALTMALAR ve TERİMLER 

KISALTMALAR 

a : Alfa Parçacığı/Işını 

A : Aktivite, Yüzey Alanı 

A0 : t = 0 Anındaki Aktivite 

ANL : Argonne National Laboratories 

P" : Beta Parçacığı/Beta Işını 

Bq : Bequerel 

b : Barn (1b=10 28 m2) 

cB : Kriter Sayım Değeri 

c s : Standart Sayım Değeri 

^ S + B : Standartve Doğal Fon Sayımı Toplamı 

Ci : Curie 

CK : Keyfi Sayım Miktarı 

CANDU : CANada Deuterium Uranium 

CNAA : Tekrarlı Nötron Aktivasyon Analizi 

cps : Saniyedeki Sayma Miktarı 

Döteryum, Dedektör Sayımı/Fotopik Alanı 

Kadmiyumlu FotopikAlanı 

Konvansiyonel Aktivasyon Dedektör Sayımı 
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tr : Sayımdan Sonra Numunenin Işınlama İstasyonuna 

Transfer Zamanı 

tt : Toplam Deney Süresi 
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TERİMLER 

Atom Ağırlığı : Yaklaşık olarak, bir atom çekirdeğinde bulununan 
proton ve nötronların sayılarının toplamı. 

Atom Numarası : Elementin çekirdeğinde bulunan protonların sayısına 
bağlı olarak her bir elemente tahsis edilen sayı. 

Bozunma : Radyoaktif bir atom çekirdeğinin kendiliğinden alfa, 
beta veya gama ışını yayınımı ile ya da elektron yakalaması ile farklı bir 
çekirdeğe dönüşmesi. 

Dedeksiyon Limiti : Belirtilen güven seviyesinde (genel olarak % 1) bir 
maddenin boş (blank) değerinden ayırt edilebilen en düşük miktarı. 

DedektörVerimi : Radyoaktif kaynağın bir dedektörde sayılması 
sonucunda dedektörden elde edilen birim zamandaki sayım miktarının 
kaynağın birim zamandaki bozunma miktarına oranı. 

EpitermaINötron : Kinetik enerjisi 0,5 eV ile 1000 eV arasında olan 
nötron. 

Fisyon : 235U ve 239Pu gibi ağır bir çekirdeğin iki ayrı atom 
çekirdeğine bölünmesi. Bu çekirdeklerin her birine fisyon ürünü adı verilir. 

Fisyon Verimi : Bir nükleer fisyon olayında her bir fisyon ürününün 
yüzde cinsinden değeri. 

Gama Işını Şiddeti : Radyoaktif bir atom çekirdeğinin bozunması 
esnasında, bozunma başına gama ışını yayınlanma olasılığı. 

Hızlı Fisyon : Yüksek enerjili (hızlı) bir nötron yakaladığı zaman 
232Th ve 238U gibi ağır atom çekirdeklerinin bölünmesi. 

Hızlı Nötron : Kinetik enerjisi 1 keV'den büyük olan nötron. 

İzomerik Geçiş : Bir çekirdeğin daha yüksek bir enerji durumundan 
daha düşük bir enerji durumuna geçtiği radyoaktif bozunma modu. Bu 
işlemde çekirdeğin kütle numarası ve atom numarası değişmez. 
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İzotop : Verilen bir elementin aynı atom numarasına (proton 
sayıları eşit) fakat farklı atom ağırlıklarına (nötron sayıları farklı) sahip olan 
çekirdekleri. 

İzotopik Bolluk : Bir elementin kararlı izotoplarının yüzde olarak 
miktarı. 

Nötron Akısı : Birim zamanda birim alandan geçen nötron sayısı. 

Radyasyon : Elektromanyetik dalgalar veya atom-altı parçacıklar 
vasıtasıyla enerjinin yayınımı ve yayılması. 

Radyoaktivite : Kararsız bir atom çekirdeğinin radyasyon yayınımı 
ile kendiliğinden bozunması. 

™ dE Rezonans integrali : I0 = f a (E)— olarak tanımlanan tesir kesiti 
f E 
Ecd 

Termal Nötron : Kinetik enerjisi 0,002 eV ile 0,5 eV arasında olan 
nötron. 

Tesir Kesiti : Bir parçacıkla bir hedef çekirdek arasındaki 
etkileşme olasılığı. Etkileşme olasılığının birimi barn(b)dır (1b=10 28 m2). 

Uyarılmış Durum : Bir atom ya da çekirdeğin normal enerjisinden daha 
yüksek bir enerjiye sahip olduğu zamanki durumu. Fazla enerji genel 
olarak bir gama ışını olarak salınır. 

Yarı Ömür : Belli bir radyoaktif izotop çekirdeklerinin yarısının 
bozunduğu süre. Yarı ömür, her bir radyoaktif izotopun tanıtıcı bir 
özelliğidir. 

Zırh : Radyoaktif maddeden çevreye radyasyon geçmesini 
azaltan ve genellikle yoğun bir malzemeden yapılan koruyucu bir engel. 
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1. GİRİŞ 

Bu rapora esas teşkil eden "3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresinde 
Nükleer Veri Ölçümleri" adlı ve III-C.1.TAEK.03 kodlu (proje, önceleri 
başka kodlarla da anılmıştır) projeye 1999 yılında başlanmıştır. Proje, 
SANAEMARGE Bölümü Nötron Çalışmaları Laboratuvarında (01/07/2005 
tarihine kadarki adı Nükleer Fizik Laboratuvarı) bulunan her biri 592 GBq 
aktiviteye sahip 3 adet 241Am-Be nötron kaynağı ile kurulan bir ışınlama 
sistemini esas aldığından ve sistemle yapılabilecek bütün çalışmalar 
yukarıda belirtilen proje adı ile eşleştirilebileceğinden 1998 yılında 
sürekli bir proje olarak teklif edilmiştir. 2004 yılı sonuna kadar sürekli 
proje olarak kalmış ve 2005 yılından itibaren, teamül gereği, süreklilik 
ibaresi kaldırılarak (gerektiğinde uzatmak kaydı ile) 2008 yılı sonunda 
bitirilmesi planlanmıştır. Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin 
Beşevler'deki yerinden Sarayköy'e taşınması ve Sarayköy Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı altında, Ankara Nükleer 
Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi ile birleştirilmesi ve SANAEM'in 
yeni organizasyon yapısına kavuşması nedeni ile "3x592 GBq Am-
Be Nötron Hücresinde Nükleer Veri Ölçümleri" projesinin yürütüldüğü 
laboratuvarın cihazları başka laboratuvarlara tahsis edilmiş ve ayrıca 
uzun süre bu projenin yürütülmesi için uygun laboratuvar mekânı temin 
edilememiştir. 2006 yılında bu projenin ARGE Bölümüne bağlı Fisyon 
Birimine aktarılmasından sonra 3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresi ve 
projenin yürütülebilmesinde elzem olan gama spektrometresi laboratuvarı 
için uygun mekânlar sağlanmıştır. Bir gama spektrometresi laboratuvarı 
için gerekli olan asgarî cihazlar ve nötron kaynaklarının zırhlanması için 
gereken malzemeler temin edilerek 2006 ve 2007 yıllarında mütevazı bir 
nötron çalışmaları laboratuvarı kurulmuştur. Yaklaşık 3 yıl süre ile proje 
kapsamında deneysel çalışma yapılamadığından proje 2008 yılında 
2010yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Nötronun çekirdeklerle etkileşme parametreleri daha çok nükleer reaktör 
ve hızlandırıcı esaslı nötronlarla incelenmiştir. Kendiliğinden (spontane) 
fisyon nötron kaynağı olan 252Cf nötron kaynağı hariç tutulmak kaydıyla 
(a,n) izotopik nötron kaynakları kullanılarakyapılan araştırma sayısı yok 
denecek kadar azdır. Bu projenin amacı, (a, n) izotopik nötron kaynağı 
(241Am-Be) kullanarak yeni nükleer veriler ölçmek, orta ölçekte nötron 
aktivasyon analizi yapmak, nükleer fizik ve reaktör fiziğinde kullanılan 
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fakat hâlâ standartlaşmamış verilerin yeni tekniklerle ölçümünü yapmak 
ve ayrıcafisyon ürünleri ve aktinitlerin gama enerjilerinin geçiş olasılıklarını 
ölçmektir. 

Proje, izotopik nötron kaynağı kullanarak tesir kesiti, gama ışını geçiş 
olasılığı, fisyon ürünü verimi, nötron akısı, nötron enerji spektrumu ve kısa 
ömürlü izotoplar için yarı ömür ölçümlerini; orta ölçekli nötron aktivasyon 
analizi çalışmalarını ve gama ışını tesadüfi çakışma düzeltmelerini 
kapsamaktadır. 

3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresinde Nükleer Veri Ölçümleri projesinde 
gerçekleştirilen çalışmalar iki aşamada değerlendirilebilir: 

1) 1999-2005 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar; 

2) 2007-2009 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar. 

Yukarıda belirtildiği gibi, 2006-2007 yılları yeni bir nötron çalışmaları 
laboratuvarının kurulması faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Projenin birinci aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar kısaca aşağıda 
özetlenmiştir: 

1) Ortalama 5,0 MeV enerjili bir nötron spektrumunda 238U'in fisyon tesir 
kesitinin ölçümü [1]. 238U'in bütün nötron enerjileri için fisyon tesir kesitlerinin 
hassas bir şekilde tespiti, özellikle bu tesir kesitlerinin hızlı nötron akısı 
tayini, rölatif fisyon tesir kesiti ölçmeleri ve dozimetre uygulamaları için 
referans standart tesir kesitleri olarak tavsiye edilmeleri ve aktivasyon 
metodu ile 238U'in fisyon ürünlerinin mutlak verimlerinin ölçümünde 
kullanışlı olmalarından dolayı çok önemlidir. Bu çalışmada, ortalama 
spektrum tekniği kullanılarak 5,0 MeV nötron enerjisinde aktivasyon 
metoduyla 238U'in fisyon tesir kesiti ölçüldü. Ölçümde karşılaştırma metodu 
kullanıldı. 238U(n, f) hızlı nötron fisyon reaksiyonundan kaynaklanan 140Ba 
fisyon ürününün 537,3 keV gama enerjisinin pik alanı 115ln(n, n')115mln 
reaksiyonu sonucu yayınlanan 336,2 keV gama enerjisinin pik alanı ile 
karşılaştırıldı. 235U(n, f) reaksiyonundan kaynaklanan 140Ba için düzeltme 
yapıldı ve 5,0 MeV nötron enerjisinde 238U(n, f) reaksiyonu için tesir 
kesiti 527 mb olarak ölçüldü. Bu değer, veri tabanlarında tavsiye edilen 
değerlerle uyumludur. Bu çalışma aynı zamanda Gazi Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsüne bir yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. 

2) 3x16 Ci nötron hücresinde dedeksiyon limiti ölçümleri [2], Bu çalışmada 
düşük verimli (rölatif verimi %12) HPGe dedektör kullanarak her biri 16 Ci 
aktiviteye sahip 3 adet241 Am-Be nötron kaynağından oluşan bir nötron 
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ışınlama hücresinde nötron aktivasyon analizi metodu ile elementel 
dedeksiyon limiti ölçümleri yapılmıştır. Na, Al, CI, K, V, Mn, Co, Cu, Zn, 
Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Mo, Ru, Ag, Cd, In, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, 
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Lu, W, İr, Pt, Au, Th ve U elementleri 
için nitel ve nicel dedeksiyon limitleri belirlenmiştir. Dedeksiyon limiti 
değerleri elementin nükleer özelliklerine bağlı olarak değişmekte olup, 
bu değerler nitel tayin limiti için 101 g - 2x10 6 g ve nicel tayin limiti için 
5x101 g - 6x10 6 g arasındadır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsüne bir yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. 

3) 5,0 MeV nötronlarla 238U'in fisyon ürünlerinin kümülatif verimlerinin 
tayini [3]. Birkaç fisyon ürünü hariç, kümülatif fisyon verimleri için 
EXFOR (deneysel) veri tabanında 5,0 MeV enerjili nötronlar için 
ölçülmüş veriler yoktur. Ayrıca 238U'in hızlı nötronlarla oluşturulan fisyon 
ürünlerinin verimlerine ait deneysel verilerde de önemli ölçüde farklar 
vardır. Bu çalışmanın amacı, 241Am-Be nötron kaynağı kullanarak etkin 
eşik enerjisinin üzerindeki ortalama spektrum enerjisi için 238U'in fisyon 
ürünlerinin kümülatif verimlerini tayin etmektir. Her bir fisyon ürününün 
aktivitesini ölçmek ve kümülatif fison verimini tayin etmek için ana 
çekirdek-ürün çekirdek ilişkilerini içeren çekirdek üretimi ve bozunmasına 
ait standart eşitlikler kullanıldı. Kümülatif fisyon ürünü tayininde monitör 
olarak 115ln(n, n')115mln reaksiyonu kullanıldı. Be pencereli ve % 20 
rölatif verimli bir HPGe dedektör kullanılarak fisyon ürünlerinin ve 
monitör reaksiyonun gama spektrumları alındı ve monitör reaksiyonla 
karşılaştırılarak 87Kr, 88Kr, 89Rb, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 91mY, 92Y, 95Zr, 97Nb, 99Mo, 
99mTc, 101Tc, 104Tc, 103Ru, 105Ru, 105Rh, 131Sb, 131Te, 133Te, 131l, 132l, 133l, 134l, 
135|J 138CSj 139Baj 14°^ 14°^ 142^ 141Qe> 143Qe M6pr fisyQn ü r ü n | e r j 
için kümülatif fisyon verimleri tayin edildi. Kümülatif fisyon verimine 
235U(n, f) reaksiyonundan gelen katkılar düzeltildi. Sonuçlar EXFOR 
verileri dosyasından öngörülen değerlerle karşılaştırıldı. Bu çalışmada 
elde edilen toplam fisyon verimi, hafif kütleli (A=87-105) ve ağır kütleli 
(A=131-146) fisyon ürünü kütle dağılımı piklerinin, sırası ile, % 58,97 
ve % 64,87'sini oluştururken aynı fisyon ürünleri için EXFOR verileri 
dosyasından öngörülen oranlar, sırası ile, % 58,22 ve % 64,76'dır. 

4) Ortalama spektrum tekniği ile eşik dedektörlerin tesir kesitlerinin 
ölçümü [4], Literatürde, 103Rh(n, n')103mRh, 115ln(n, n')115mln, 232Th(n, f), 
47Ti(n, p)47Sc, 64Zn(n, p)64Cu, 5SNi(n, p)58Co, 54Fe(n, p)54Mn, 46Ti(n, p)46Sc, 
27AI(n, p)27Mg, 56Fe(n, p)56Mn, 24Mg(n, p)24Na, 59Co(n, a)56Mn, 27AI(n, a)24Na 
ve 48Ti(n, p)48Sc eşik dedektörlerinin tesir kesitlerinin ölçümü için fisyon 
nötron spektrumu ve 7Li(p, n)7Be, T(p, n)3He, D(d, n)3He ve T(d, n)4He 
nötronlarının kullanıldığı çoksayıda çalışma olmasına rağmen, daha önce 
bizimyapmışolduğumuz birçalışma hariç [1], (a, n) nötron spektrumunun 
kullanıldığı başka bir çalışma bulmak mümkün değildir. Bu çalışmada, 



her bir eşik dedektörünün etkin eşik enerjisinin üzerindeki nötronlar için 
(a, n) nötron kaynağının ortalama enerjileri, ortalama spektrum metodu 
kullanılarak nümerik olarak hesaplandı ve reaksiyonları temsil eden nötron 
enerjileri tespit edildi. Daha sonra, hedef eşik dedektörler ve 238U monitör 
(a, n) nötron kaynağında nötronlarla ışınlanarak oluşturulan aktiviteler 
bir gama spektrumu ile ölçüldü ve her bir eşik dedektörünü temsil eden 
nötron enerjileri için tesir kesitleri ölçüldü. Ölçülen değerler, genel olarak, 
literatür değerleri ile uyumludur. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsüne bir doktora tezi olarak sunulmuştur. 

5) Ortalama enerjisi 5,0 MeV olan bir nötron spektrumu kullanarak 
232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılımının belirlenmesi [5]. Bu 
çalışmada iki husus amaçlanmıştır: Birincisi, 238U gibi 232Th'nin de hızlı 
üretken ve CANDU tipi reaktörlerde yakıt maddesi olarak kullanılma 
potansiyeline sahip olması ve bu yüzden 232Th'nin her nötron enerjisi 
ile fisyon özelliklerinin araştırılmasının şart olmasıdır. Ayrıca, yer 
kabuğundaki toryum miktarı yaklaşıkolarakuranyum miktarının üç katıdır. 
Böylece, toryumun nükleer reaktörler için alternatif yakıt maddesi olarak 
kullanılması azalan enerji kaynaklarına büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Toryum ve uranyum yakıtları nükleer reaktörlerde Th02 ve U02 bileşikleri 
halinde kullanılmaktadır. Th02 3300 0C erime sıcaklığına sahiptir. Bu 
sıcaklık U02 için 2800 °C'dir. Böylece toryumun yakıt olarak kullanılması, 
uranyumlu reaktörlerde meydana gelen kalp erimesi kazalarını büyük 
ölçüde azaltacaktır. Toryumun uranyuma göre başka bir avantajı da 
atığındaki uranyum ötesi radyonüklitlerin daha az olması ve bu şekilde 
atık yönetiminin daha kolay olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı, toryumun 
cevher olarak çıkarılmasından başlayıp yakıt olarak kullanıldıktan sonra 
atığının bertaraf edilmesine kadar olan süreçte her türlü araştırmanın 
yapılması gerekmektedir. Toryum envanterindeki fisyon ürünlerinin 
kütle dağılımlarının oranlarının belirlenmesi özellikle atık yönetiminde 
en önemli yeri teşkil eder. Bu bakımdan her bir fisyon ürününün kütlesel 
oranı nötron enerjisine bağlı olaraktespit edilmelidir. 

Çalışmanın ikinci amacı, araştırma metoduna yöneliktir. Bu çalışmada, 
241Am-Be nötron kaynağından elde edilen ortalama spektrum nötronları 
kullanılmıştır. Reaktör spektrumunun kullanıldığı ortalama enerjili 
nötronlarla 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılımlarının incelenmesine 
ait epey çalışma mevcuttur. Ancak, izotopik nötron kaynaklarından 
elde edilen ortalama spektrum metodu ile 232Th'nin fisyon ürünlerinin 
kütle dağılım oranlarının araştırılmasına ait herhangi bir çalışma 
bulunamamıştır. Böyle bir çalışmanın bulunamamış olması, izotopik 
nötron kaynaklarından elde edilen ortalama enerjili nötronları, 232Th'nin 
fisyon ürünlerinin kütle dağılımı verimlerinin belirlenmesi için kullanmaya 
yöneltmiştir. 
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Bu çalışmada, 232Th(n, f) hızlı nötron reaksiyonu ile oluşturulan fisyon 
ürünlerinden 87Kr, 91Sr, 91mY, 92Sr, 97Zr, 97Nb, 99mTc, 131l, 132l, 133l, 134l, 135l, 
140Ba, 140La,141Ce ve 143Ce'ün kütle dağılım oranları tayin edilmiştir. Elde 
edilen değerler, EXFOR veri dosyasında öngörülen değerlerle genel 
olarak uyumludur. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 
bir yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. 

6) Uranyumun bozunması sonucu oluşan radyonüklidlerin gama 
ışınlarının geçiş olasılıklarının tayini [6]. Çevre çalışmalarında, 
radyasyondan korunmada, doz ölçümleri ve nükleer yakıtın işlenmesi 
gibi çeşitli bilimsel ve teknolojik alanlarda, bir numunenin 238U içeriğinin 
belirlenmesi önemlidir. Kütle spektrometresi ve alfa spektrometresiyle 
karşılaştırıldığında, gama spektrometresi metodu ile 238U'in nicel analizi, 
oldukça basitleştirilmiş numune hazırlama avantajı sunar. Bu metodun 
kullanılabilmesinin en önemli şartı, 238U miktarının belirlenmesinde 
kullanılan gama ışınlarının mutlak şiddetlerinin doğru ve yeterli kesinlikle 
bilinmesidir. 

238U'in kendisi aslında bir a-yayınlayıcısıdır ve çok düşük enerjili ve zayıf 
şiddetli 2 adet gama ışınına sahiptir: Ey=49,55 keV (% 0,064) ve E = 113,5 
keV (% 0,0102). Bu gama ışınlarının7 enerjilerinin uranyumun ^-ışınları 
bölgesinde olması yanında şiddetlerinin (yayınlanma olasılıkları) de 
düşük olması, uranyum analizinde kullanılmalarını imkânsız kılar. Ancak, 
238Ü ile çok kısa sürede (yaklaşık 6 ay) radyoaktif dengeye gelen 234Th 
ve 234m9Pa çekirdeklerinin aktiviteleri ölçülerek uranyum tayini yapılabilir. 
234Th'ün gama ışınlarının yayınlanma olasılıkları nispeten yüksek 
olmasına rağmen enerjileri düşüktür. Düşük enerjili gama ışınlarının 
nicel analizlerde kullanılması, X-ışınları ile girişim, dedektör verim 
değerlerindeki belirsizlikler gibi nedenlerden dolayı, bazı zorluklara ve 
hatalara yol açabilir. Bu yüzden, uranyumun nicel tayini için 234Th'ün gama 
ışınları tercih edilmez. Buna rağmen, 234mPa ve 234gPa çekirdekleri 131 
keV-1937 keV enerji aralığında yüksek enerjili gama ışınları yayınlarlar. 
Bu gama ışınlarının şiddetleri doğru ve kesinlikli olarak ölçülebilirse, 23SU 
miktarını doğru olarak ölçmek mümkündür. 

234gPa'nin gama ışınları için literatürde genel olarak bağıl değerler 
mevcuttur. Bu bağıl değerler, 234mPa'den 234gPa'ye olan izomerik geçiş 
oranı ile çarpılarak mutlak değerlere dönüştürülebilir. Ancak, bu izomerik 
geçiş oranları için standart bir değeryoktur ve literatürdeki en düşük değer 
referans alındığında, yayınlanmış olan izomerik geçiş oranı değerleri 
(% 0,13 - % 0,19) arasında % 46'dan daha büyük farklar vardır. Bu da 
234gPa'nin gama ışınlarının şiddetlerinin mutlak değerine aynı oranlarda 
yansır. 234mPa'nin gama ışınlarının şiddetlerinin mutlak değerleri için 
literatürde verilen değerler 234gPa için verilen değerlerden farklı değildir. 
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234mPa'nin gama ışınlarının şiddetleri, 234mPa'nin en şiddetli gama ışını olan 
1001 keV enerjili pikin şiddetine göre normalize edilerek verilir. Bu gama 
ışını enerjisinin şiddeti için literatürde % 57'lere varan farklar vardır (ly = % 
0,59 - % 0,924). Dolayısı ile hem 234mPa'den 2349Pa'ye olan izomerik geçiş 
oranı, hem de 234mPa ve 234gPa'nin gama ışını geçiş olasılıkları için yeni 
verilere ihtiyaç vardır. Şayet bu çekirdeklerin gama ışınlarının şiddetleri 
doğru ve kesinlikli olarak ölçülürse, yüksek verimli gama dedektörleri 
için özellikle tüketilmiş uranyum, mükemmel bir kalibrasyon kaynağı 
olarak kullanılabilir. Yüksek verimli gama dedektörlerinin kullanıldığı 
gama spektrometresi çalışmaları için büyük problemler oluşturan y-y 
tesadüfî çakışması, doğrudan doğruya gama yayınlanma olasılığı ve 
dedektör vermine bağlıdır. 234mPa ve 2349Pa için geniş bir enerji aralığında 
(Ey=131 keV-1937 keV) yayınlanan ve çok düşük şiddetlere sahip olan 
bu gama ışınları özellikle yüksek verimli gama spektrometrelerinin verim 
kalibrasyonunda büyük avantaj ve kolaylık sağlar. Böylece, çok iyi bir 
yaklaşıklıkla y-y tesadüfî çakışma toplamı düzeltmeleri ihmal edilebilir. 

Bu çalışmada, 234mPa'den 234gPa'ye olan izomerik geçiş oranı farklı bir 
yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu çalışmada tavsiye edilen değerle bugün 
kabul gören değer arasında % 3,75 oranında bir fark vardır. Çalışmada 
234mpa v e 234gpa>njn 72 adet gama ışını için gama geçiş olasılığı ölçümü 
yapılmıştır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bir 
doktora tezi olarak sunulmuştur. 

Projenin bu birinci aşamasının her bir bağımsız birimi bir tez ve/veya bir 
orijinal makale olduğundan, kısacası yayınlanmış olduğundan, bu rapor 
kapsamında daha ayrıntılı olarak bahsedilmeyecektir. 

Bu raporun konusu, projenin ikinci aşamasıdır. Raporda, Nötron 
Çalışmaları Laboratuvarının yeniden kuruluş aşamasından başlayarak 
"3x592 GBq Am-Be Nötron Hücresinde Nükleer Veri Ölçümleri" 
projesinde özellikle 2007-2009 yıllarında gerçekleştirilen ve sonuca 
yaklaşan faaliyetlerden bahsedilecektir. Bu kapsamda, gama 
spektrometresi laboratuvarı, nötron ışınlama hücresi, nötron kaynaklarının 
zırhlanması, laboratuvar nötron ve gama dozu değerlendirmeleri, 
ışınlama sistemi performans deneyleri, termal, epitermal ve hızlı nötron 
akısı ölçümleri anlatılacak; sonra elementel dedeksiyon limiti ölçümleri 
ve tekrarlı aktivasyon metodundan faydalanarak kısa ömürlü izotopların 
yarı ömürlerinin ölçümü konuları gelecektir. Ayrıca, hızlı nötron eşik 
dedektörleri kullanarak (a, n) kaynaklarının enerji spektrumlarının tahmini 
ve y-y tesadüfî çakışma toplamı düzeltmeleri konularına da temas 
edilecektir. 
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2. DENEY SİSTEMİNİN KURULUMU, LAB ÇALIŞMA 
ORTAMININ OPTİMİZASYONU, NÖTRON AKISI 

ÖLÇÜMLERİ, DEDEKSİYON LİMİTİ TAYİNİ VE KISA 
ÖMÜRLÜ İZOTOPLARIN YARI ÖMÜRLERİNİN ÖLÇÜMÜ 

2.1 241Am-Be İzotopik Nötron Kaynağı 

İzotopik nötron kaynakları genel olarak uzun yarı ömre sahip doğal bir 
alfa yayınlayıcı çekirdek ile düşük nötron bağlanma enerjisine sahip 
çekirdeklerin bir araya getirilip harmanlanması ile elde edilir. 226Ra, 239Pu 
ve241 Am çekirdekleri doğal alfayayınlayıcılarıdır. Bu çekirdeklerden çıkan 
alfa parçacıkları 9Be çekirdeklerine çarparak sürekli bir nötron kaynağına 
dönüşürler. Nötron Çalışmaları Laboratuarında kullanılan 241Am-Be 
Nötron kaynağı 16 cm uzunluklu ve 4 cm çapında çelik bir mahfaza 
içerisinde harç halinde harmanlanmış 241 Am ve 9Be atomlarından oluşur. 
241Am çekirdeği doğal bir alfa yayınlayıcısıdır. 241Am'den yayınlanan 
alfa parçacıklarının, düşük nötron bağlanma enerjili 9Be çekirdeklerine 
çarpması sonucu 

4
9Be + a^C)* ^ 162C + > (1) 

reaksiyonu ile nötron açığa çıkar. Bileşik çekirdek modeline göre çok kısa 
bir süre(~1012 s) için aşırı kararsız (163cj bileşik çekirdekleri oluşur ve 
daha sonra bu bileşik çekirdek bir nötron salarak kararlı 162C çekirdeğine 
dönüşür. Doğal alfa yayınlayıcısı241 Am çekirdeğinin yarı ömrü T1/z=432,2 
yıldır [7], 241Am-Be nötron kaynağı Ci başına saniyede 2,2x106 nötron 
yayınlar. Çıplak kaynağın 1 m mesafede Ci başına gama dozu 2,5 mR/h 
ve nötron dozu 2,2 mrem/h'tir. 241Am-Be kaynağından çıkan nötronlar 
sabit bir enerji değerinde olmayıp ortalama enerjisi 4,46 MeV [8] olan 
sürekli bir enerji spektrumuna sahiptir. Kaynağın nötron enerji spektrumu 
Şekil 1'de verilmiştir [9], 

İzotopik nötron kaynaklarının uzun ömürlü ve hemen hemen sabit nötron 
çıkışına (<10s n/s) sahip olmaları ekonomik olarak bir avantajdır. Ancak, 
açılıp kapanma özelliği olmadığından sürekli zırhlı bir halde olmaları 
şarttır. 
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Her biri 592 GBq aktiviteye sahip üç adet 241Am-Be kaynaktan 
oluşacak bir ışınlama sistemi için, öncelikle optimum termal ve hızlı 
nötron ışınlamasının gerçekleştirilebileceği bir ışınlama geometrisi 
tasarımlanmalıdır. Kaynak nötronlarını yavaşlatmak için nötron 
saçılma tesir kesiti, bu özelliğe bağlı olarak yavaşlatma oranı yüksek 
malzemeler kullanılmalıdır. Hem bol bulunan, hem ucuz olan ve hem 
de yavaşlatma oranı nispeten yüksek olan en uygun malzemeler 
hidrojen oranı yüksek olan malzemelerdir. Dolayısıyla, hızlı nötronları 
yavaşlatmak için su, polietilen ve parafin gibi malzemeler kullanılabilir. 
Nötron yavaşlatıcı malzeme olarak parafin seçildi. Parafin yavaşlatıcı 
olarak 70 cm kenar uzunluklu ve 60 cm yükseklikli eşkenar bir prizma 
blok kullanıldı ve bu blok kaynak odasının tabanına yerleştirildi.241 Am-
Be nötronlarını maksimum termal nötron akısına yaklaşık olarak 3,5 
cm kalınlıklı parafinin yavaşlattığı deneysel olarak belirlendi. 17 cm 
kenar uzunluklu hayalî bir yatay eşkenar üçgenin parafin yavaşlatıcının 
cisim merkezine yerleştirildiği göz önüne alınırsa, üçgenin kenar 
ortaylarından üçgen düzlemine dik olarak geçen 4,35 cm iç çaplı 
PVC borulara 241Am-Be nötron kaynakları yerleştirildi. Üçgenin tepe 
noktalarına, yine hayali üçgen düzlemine dik olacak şekilde, 3,6 cm 
iç çaplı üç adet PVC borudan oluşan konvansiyonel nötron (termal 
nötron) ışınlama hücreleri yerleştirildi. Üçgenin ağırlık merkezine ise iç 
çapı 1,4 cm olan paslanmaz çelikten bir hızlı nötron ışınlama hücresi 
yerleştirildi. 

12 

10 

8 

Şiddet 
(keyfi (j 
lııııın) 

4 

2 

0 L. • I I I I I 1 1 i 1— 
0 2 4 6 S 10 12 

Not ion enerj isi (MeV) 

Şekil 1.241Am-Be Nötron Kaynağı için Nötron Enerji Spektrumu 

8 



2.2 Nötron Kaynaklarının Zırhlanması 

Nötron zırhlama işi iki kademelidir: 

1) Nötron zırhlama, 

2) Gama zırhlama. 

Parafin malzeme içerisinde yavaşlayan nötronların (ortalama enerjileri 
En=0,0254 eV veya ortalama hızları v=2200 m/s olan nötronlar) % 
99'undan fazlası saçılma olayına maruz kalırken % 1'inden daha 
azı absorplanır. Bu, parafinin nötron zırhlayıcı bir malzeme olmadığı 
anlamına gelir. Parafin yavaşlatıcı içinde yavaşlayan nötronların, yavaş 
nötron absorplama (yakalama) tesir kesiti çok yüksek malzemelerle 
zırhlanması gerekir. Bunun için en uygun malzemeler kadmiyum ve 
bordur. Kadmiyum elementinin kararlı izotoplarından olan 113Cd (bolluğu 
% 12,22)'ün 20600 b gibi çok yüksek bir termal nötron yakalama tesir 
kesiti vardır. Aynı şekilde bor elementinin kararlı izotoplarından 10B 
(bolluğu % 19,9) da 3837 b gibi yüksek bir termal nötron yakalama tesir 
kesitine sahiptir. Kare prizma parafin blok içinde yavaşlayan nötronların 
zırh dışına çıkmalarını engellemek için prizmanın yan duvarları ve üst 
kısmı 1 mm kalınlıklı kadmiyum levhalarla kaplandı. Kadmiyum levhaları 
müteakiben, ikinci bir nötron zırhlayıcı olarak, 1,4 cm kalınlıklı tahtadan 
yapılmış, içi 7 cm kalınlıklı borik asit dolu yekpare kutular yerleştirildi. Bu 
şekilde, nötronlar için zırhlama tamamlanmış oldu. 

Yukarıda, termal (yavaş) nötronların 113Cd ve 10B çekirdekleri tarafından 
çok yüksek olasılıklarla absorplandıklarından söz ettik. Nispeten daha 
düşük olasılıkla (aa=0,33 b) hidrojen çekirdekleri tarafından da termal 
nötronlar absorplanırlar. Bu üç ayrı çekirdek tarafından termal nötronların 
absorplanması sonucu, 

1H + n ̂ 2 D + y (2223,2keV) 
10 B + n ̂  (11B )* ̂  7Li +a + y (477,6 keV) 

113Cd + n^1 uCd +y (558,3keV) 

reaksiyonları ile ani gama ışınları yayınlanır. Bu ani gama ışınları ile 
(13C)* bileşik çekirdeğinin ve 12C çekirdeğinin kararlı ötesi durumlarından 
yayınlanan ani gama ışınları ve 241Am'in 59,6 keV enerjili gama ışınlarının 
zırhlanması, nötron zırhlamasında ikinci kademe zırhlama işidir. Kurşun 
ve bizmut gibi yüksek atom numaralı malzemeler iyi birer gama zırhlayıcı 
malzemelerdir. Bizmutun bulunması zor, aynı zamanda pahalı da 
olduğundan gama ışınlarının zırhlanmasında çoğunlukla kurşun kullanılır. 
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Ani ve gecikmeli gama ışınlarından gelebilecek doz etkisini gidermek 
için borik asit dolu kutuları müteakiben kurşun tuğlalardan oluşan 18,5 
cm kalınlıklı gama zırhı yerleştirildi. Nötron kaynakları kaynak taşıma 
borularına yerleştirildikten sonra bu boruların, kaynağın üst kısmında boş 
kalan kısımlarına boru çaplarına uygun olarak, sırasıyla, 3 cm parafin, 5 
cm borik asit ve 5 cm kurşundan oluşan tapalar yerleştirilmiştir. Bu şekilde, 
her biri 592 GBq olan 3 adet 241Am-Be nötron kaynağı için zırhlama işi 
tamamlanmıştır. 3x592 GBq241 Am-Be nötron ışınlama sisteminin fotoğrafı 
Şekil 2'de ve üstten görünüşü Şekil 3'te verilmiştir. 

2.3 Sayım Sistemi 

Sayım sistemi, ORTEC DSPEC jr. 2.0 smart birimi ve HPGe dedektörden 
oluşan bir gama spektrometresidir. HPGe dedektör 68,8 mm çaplı ve 
67,9 mm yükseklikli eş eksenli silindirik geometriye sahiptir. Dedektör, 
+3500 V DC gerilimle çalışmaktadır. 60Co'ın 1332,50 keV enerjili gama 
piki için dedektörün çözme gücü 1,73 keV, bağıl verimi % 58,4 ve Pik-
Compton oranı 75:1'dir. 

Spektrometrede alınan gama spektrumları, spektrometreyle bağlantılı 
bir bilgisayar sisteminde bulunan Maestro-32 veya Gamma Vision-32 
yazılımlarından birinde değerlendirilmektedir. Sayım sisteminde kullanılan 
gama spektrometresinin fotoğrafı Şekil 4'te verilmiştir. 

Şekil 2. 3x592 GBq 241 Am-Be Nötron Işınlama Sistemi 
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3: Borik asit dolu tahta kutu 

4: Kurşun zırh 

b1: Konvansiyonel ışınlama borusu 

b2: Konvansiyonel ışınlama borusu 

b3: Konvansiyonel ışınlama borusu 

b4: Hızlı nötron ışınlama borusu 

Şekil 3. 3x592 GBq 241Am-Be Nötron Işınlama Sisteminin Üstten Görünüşü 

1: Parafin blok 

2: Kadmiyum levha 

k1 :1 . Am-Be kaynak borusu 

k2: 2. Am-Be kaynak borusu 

k3: 3. Am-Be kaynak borusu 
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Şekil 4. HPGe Dedektörlü Gama Spektrometresi 

2.4 Laboratuvar Doz Ölçümleri 

Nötron ışınlama sisteminin (3x592 GBq Am-Be nötron ışınlama hücresi) 
kurulumundan sonra 241Am-Be nötron kaynakları kaynak borularına 
yerleştirildi (Şekil 3; k1, k2, k3 konumları). Kaynakları taşıyan boruların 
üst kısmında açık kalan kısımlara, sırası ile, 3 cm yükseklikli parafin, 
5 cm yükseklikli borik asit ve 5 cm yükseklikli kurşun içeren ve dış 
çapları kaynakları taşıyan boruların iç çapları ile uyumlu plastik başka 
borular yerleştirildi. Bu şekilde nötron ışınlama sisteminin zırhlanması işi 
tamamlandı. Nötron Çalışmaları Laboratuvarının krokisini gösteren Şekil 
5'te 1'den 11'e kadar numaralandırılan konumlarda gama ve nötron dozu 
ölçümleri yapıldı. Numaralar; 1: Işınlama sistemi zırhının üstünü, 2-5: 
Işınlama sistemi zırhının yan duvarlarını, 6: Işınlama sistemi odasının 
ısı santralı cephesi dış duvarını (Batı yönü), 7: Işınlama sistemi odasının 
gama spektrometresi cephesi dış duvarını (Güney yönü), 8: Işınlama 
sistemi odasının Sağlık Fiziği Birimi cephesi dış duvarını (Doğu yönü), 9: 
Polimer laboratuvarı dış duvarını (Kuzey yönü), 10: Gama spektrometresi 
laboratuvarı çalışma masasını ve 11: Numune hazırlama odası çalışma 
masasını temsil eder. 

12 



13 



2.4.1 Gama Dozu Ölçümleri 

Gama dozu ölçümlerinde CANBERRA Inspector 1000 probu kullanıldı. 
Prob, üzerine entegre bir Nal kristal vasıtasıyla doğrudan doğruya pR/h 
cinsinden gama doz hızını vermektedir. Her bir konumda dört ölçüm 
yapıldı ve doz değeri olarak bu ölçümlerin aritmetik ortalaması alındı. pR/h 
cinsinden ölçülen doz hızını, mSv/y cinsinden doz hızına çevirmek için 
bir günde 8 saat, bir ayda 22 gün ve bir yılda 12 ay çalışıldığı göz önüne 
alındı. Ayrıca 1 pR/h = 102 pSv/h ve 1 pSv/y = 103 mSv/y dönüştürme 
çarpanları kullanıldı. Buna göre pR/h cinsinden ölçülen gama dozlarını 
mSv/y'a çevirmek için; 

ydozu (mSv/y)=[(ölçülen MR/h).(10"2 MSv/h)/(İMR/h)].[(8h/d).(22d/m).(12m/y)].10"3 

işlemi kullanıldı. Burada; mSv: mili sievert, h: saat, d: gün, m: ay ve y: yıl 
kısaltmalarını göstermektedir. Şekil 5'te işaretlenen her bir konum için 
ölçülen gama doz hızı değerleri Tablo 1'de verilmiştir. 

2.4.2 Nötron Dozu Ölçümleri 

Nötron dozu ölçümlerinde de CANBERRA Inspector 1000 probu 
kullanıldı. Prob, üzerine entegre bir 3He nötron dedektörü vasıtasıyla 
saniyede sayma (cps) olarak nötron sayısını vermektedir. Nötron 
kaynakları yaklaşık 70 cm kalınlıklı bir parafin bloğun merkezinde 
olduğundan, nötron ışınlama sisteminin dış yüzeylerinde nötronların 
tamamının termalleştiği kabul edilebilir. Nötron dedektörünün 
penceresinin aktif alanı 45,6 cm2'dir (aktif çap=7,62 cm). Yukarıda 
belirtilen konumlarda ölçülen nötron sayma hızları dedektörün aktif 
alanı ile bölünerek, yaklaşık olarak, her bir konuma karşılık gelen termal 
nötron akıları bulundu. 

Termal nötron akısını doz hızına dönüştürmekiçin iki ayrı kaynakta iki ayrı 
akı değeri vardır. Geir Anton Johansen ve Peter Jackson [10] 25 pSv/h 
doz hızına karşılık gelen termal nötron akısını 670 n-cm 2-s1 olarak not 
ederken, National Council on Radiation Protection and Measurements 
(NCRP)'de [11] bu değer 270 n-cm 2-s1 olarak not edilmiştir. Değerler 
arasında 2,5 kata yakın bir fark olduğu görülmesine rağmen bir hata 
olmadığı kanaatindeyiz. Farkın, termal nötronlar için kalite faktörünün 
2 ve 5 kabul edilmesinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Zira 
National Council on Radiation Protection and Measurements'te, verilen 
270 n-cm 2-s1 nötron akısı değerinin kalite faktörünün 5 olduğu değere 
adapte edildiği vurgulanmaktadır. 
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Nötron dozunun değerlendirilmesinde, kötümser davranmak için, 
1 pSv/h doz hızına karşılık gelen termal nötron akısı 11 n-cm2-s1 

olarak kabul edildi ve ölçülen nötron akılarının nötron doz hızına 
dönüştürülmesinde; 

n dozu hızı (mSv/y)=[(1 ^Sv/h)/(11ncm-2.s"1)].(ölçülen akı).[(8h/d).(22d/m).(12m/y)].10"3 

eşitliği kullanıldı. Her bir konum için nötron doz değerleri de Tablo 1'de 
verilmiştir. Görüldüğü gibi, sadece nötron kaynakları zırhının üstündeki 
toplam doz değeri bir miktar yüksektir. Ancak, bu değerlendirmenin 
yapılmasında bir günde 8 saat, bir ayda 22 gün ve bir yılda 12 ay süreyle, 
ilgili konumda kalındığı kriteri esas alınmıştır. Kaynak zırhının üzerine, 
numunenin ışınlama hücresine yerleştirilmesi için sadece birkaç saniye 
süre ile el uzatılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen çalışma saatleri 
hiç olmayacak şekilde abartılıdır. Aynı zamanda, kaynak odasında da 
günde birkaç dakikadan fazla durmak söz konusu değildir. Sürekli olarak 
bulunulabilecekyerler 6-11 konumlarıdır. Bu konumlarda alınacak dozun 
yıllık doz envanterine katkısının çok az olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 1. Laboratuvar Doz Değerleri 

Doz Ölçüm 
Konumu 

Gama Dozu, 
mSv/y 

Nötron Dozu, 
mSv/y 

Toplam Doz, 
mSv/y 

1 3,59 0,76 4,35 
2-5 0,87 0,30 1,17 
6 0,21 0,04 0,25 
7 0,21 0,04 0,25 
8 0,17 0,02 0,19 
9 0,17 0,00 0,17 
10 0,16 0,01 0,17 
11 0,15 0 0,15 
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2.5 Dedektör Verimi Ölçümleri 

Bir radyoaktif maddenin gama spektrometresi ile sayımı sırasında, 
spektrometreden elde edilecek sayımın bağlı olduğu parametrelerden 
birisi de dedektör sayım verimidir. Sayım verimi, numune geometrisine, 
numunenin dedektöre uzaklığına, sayımı yapılan gama enerjisinin 
büyüklüğüne ve gama dedektörüne bağlıdır. Bu yüzden, gama 
spektrometresi kullanarak bir ölçüm yapılmak istendiğinde her bir sayım 
geometrisi ve her bir gama enerjisi için sayım sisteminin fotopik veriminin 
ölçülmesi gerekir. 

Dedektör verimi ölçümlerinde, gama ışını kaynağı olarak 238U'in 
bozunması sonucu oluşan ve 238U ile birincil doğal dengede olan 234Th, 
234mPa ve 234gPa'nin gama ışınları kullanıldı. Bu üç izotop, 63 keV ile 1911 
keV arasında oldukça geniş bir aralıkta, çok sayıda gama ışınlarına 
sahiptirler. Şekil 6'da görüldüğü gibi, 234mPa % 98'den daha büyük bir 
olasılıkla 234U'ün taban durumuna p- bozunması yaptığından, 234U'ün 
kararlı ötesi durumlarından yayınlanan ve 234mPave 234gPa'yekarşılıkgelen 
gama ışınlarının şiddetleri çok düşüktür. Gama ışınlarının şiddetlerinin 
düşük olması, tesadüfî gama çakışma toplamı etkilerinin ihmal edilmesi 
avantajını sağlamasına rağmen, iyi bir sayım istatistiği elde etmek için 
dedektörde sayım zamanı çok uzun olmalıdır. Bu da bir numune sayım 
geometrisi için dedektör verimi ölçümünün günlerce süreceği anlamına 
gelir. 

Her bir gama enerjisi için; 

eşitliği kullanılarak ayrı ayrı verim değerleri elde edildi. Burada D ölçülen 
fotopik alanını, A 238U'in aktivitesini (Bq), I ilgilenilen gama ışınının bozunma 
olasılığını ve t sayma zamanını (s) göstermektedir. Dedektör verimi 
ölçümlerinde her bir numune geometrisi için sabit bir sayım yeri tespit 
edilmesine rağmen, dedektör verimi gama enerjisine de bağlı olduğundan, 
belirlenen numune ve sayım geometrisinde, herhangi bir gama enerjisine ait 
verimi tespit edebilmek için, aktivitesi bilinen standardın gama enerjilerinden 
elde edilen verim değerlerinin gama enerjisine bağlı olarak değişimi, bilinen 
fonksiyonlara uyarlanmalıdır. Bütün gama enerjilerini kapsayacakşekilde, 

D 
Alt (2) 

e(Er) = exp[a + b İn E + c(İn E )2 ] (3) 
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e(E) - aEy
b + cEd (4) 

verim fonksiyonları verilmektedir. Ancak, bu fonksiyonların çalışabilmesi 
için verim eğrisinin düşük gama enerji bölgesinden yüksek gama 
enerjisine geçiş noktasının altında yeterince gama enerjisi olmalıdır. 
Özellikle düşük enerjili bölgede yeterince gama ışını olmadığından 
yukarıdaki verim fonksiyonları çoğu durumda çalışmazlar. Düşük enerji 
bölgesinin altında (bizim durumumuzda E <200 keV) yeterince gama 
ışını bulunmadığı durumlarda da çalışacak bir verim fonksiyonu bulmak 
için çeşitli fonksiyonlar denedikve; 

s (E) = exp a + — + c İn E 
E ^ 

(5) 

1 Yatay düz çizgilerve noktalı çizgiler, sırası ile, 234mPa ve 234gPa'nin uyarılmış durumlarını temsil eder. 

Şekil 6. 238U'in 234U'e Kadar Bozunmasının Şematik Gösterimi 

1 
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fonksiyonunun, düşük enerji bölgesinde yeterince gama ışını bulunmadığı 
durumlarda da çalıştığını ve çok daha iyi korelasyon değerleri verdiğini 
gördük. Fonksiyonlardaki a, b ,cved sabitlerdir. 

Bu çalışma esnasında dört ayrı numune geometrisi kullanıldı. 

• 1,5 mm çaplı ve 10 mm uzunluklu indiyum tel, 

• 1,25 cm kenar uzunluklu karesel altın foil, 

• 7,65 mm iç çaplı ve 27,4 mm yükseklikli polietilen tüp ve 

• 14 mm dış çaplı ve 10 mm yükseklikli (iç çapı 12,6 mm ve iç 
hacim yüksekliği 6,2 mm) polietilen tüp. 

Bu sayım geometrilerinden üçü için dedektörverim ölçümleri yapıldı. 

1,5 mm Çaplı ve10 mm Uzunluklu Tel Geometrisi için Verim Ölçümü 

Çapı 1,5 mm ve boyu 10 mm olan indiyum tele benzetmek için içinden 
telleri çıkartılmış 1,5 mm iç çaplı ve 10 mm uzunluklu boş bir kablo kılıfının 
içine % 99,5 saflıkta 0,1527 g U02 (238U aktivitesi=1662 Bq) dolduruldu 
ve gama spektrometresinde, % 58 bağıl verimli dedektörün penceresinin 
tam üstünde, 600000 s sayılarak uranyumun doğal spektrumu alındı. 
Spektrumdan 234Th, 234mPa ve 234gPa'nin en şiddetli ve girişimden 
etkilenmeyen gama ışını fotopik alanları değerlendirildi. Değerlendirilen 
bu alanlardan her bir gama enerjisi için verimler tespit edildi ve bu verimler 
Eşitlik (10.5)'e uyarlandı. Veriler Tablo 2'de sunulmuştur. 

Kenar Uzunluğu 1,25 cm Karesel Foil için Verim Ölçümü 

5cmx5cmx0,2 cm boyutlarında bir mukavva parçasının ortasına 1,25cm 
kenar uzunluğuna sahip karesel bir delik açıldı. Bu karesel deliğin bir yüzü 
bir kâğıt parçasıyla kapatılarak mukavva parçasının ortasında 1,25 cm x 
1,25 cm x 0,2 cm boyutlarında üstü açık bir kutucuk yapıldı. Bu kutucuğun 
dibine % 99,5 saflıkta 0,4950 g U02 (238U aktivitesi=5384 Bq) koyularak 
dağıtıldı ve foili yansıtacak şekilde ince bir U02 tabakası oluşturuldu. 
Foil geometrisini yansıtan bu U02 tabakası tam dedektörün penceresi 
üzerine yerleştirilerek 600000 s süre ile 3 kere sayılarak uranyumun 3 ayrı 
doğal spektrumu alındı. Spektrumlardan 234mPa ve 234gPa'nin en şiddetli 
ve girişimden etkilenmeyen gama ışını fotopik alanları değerlendirildi. 
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Her bir gama enerjisi için elde edilen üç ayrı fotopik alanının ortalaması 
alınarak bu ortalama alanlar kullanılarak her bir enerji için fotopikverimleri 
elde edildi ve verim değerleri Eşitlik (10.5)'e uyarlandı. Veriler Tablo 3'te 
sunulmuştur. 

Tablo 2. 1,5 mm Çaplı ve 10 mm Uzunluklu Tel Geometrisi için Dedektör Verimi 

E,keV Geçiş Olasılığı Fotopik Alanı Verim, ölçülen Verim, Hesaplanan 
63,29 0,0383 1143454 0,029939 0,031248 
131,30 0,000286 25788 0,090421 0,089341 
258,23 0,000731 76577 0,105051 0,104894 
766,38 0,00315 202624 0,064506 0,065374 
1001,03 0,00835 449549 0,053989 0,054343 
1193,77 0,0001348 6009 0,044702 0,047701 
1435,36 0,0000965 3863 0,040143 0,041372 
1510,5 0,0001295 5031 0,038959 0,039736 

1737,73 0,0002108 7415 0,035274 0,035505 
1831,5 0,0001728 6586 0,038220 0,034015 

1911,17 0,0000619 2204 0,035706 0,032846 

e (Ey) = exp 
V 

a = 3,753659 

b ^ 
a + + c l n E ,b = -211,6662, r = 0,9966 

E Y / 
c = -0,934267 
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Tablo 3. 1,25 cm Kenar Uzunluklu Karesel Foil için Dedektör Verimi 

E,keV Geçiş Olasılığı Fotopik Alanı Verim, ölçülen Verim, Hesaplanan 
131,30 0,000286 99550 0,107750 0,107853 
258,23 0,000731 258923 0,109647 0,109419 
766,38 0,00315 680720 0,066623 0,066298 
1001,03 0,00835 1522806 0,056455 0,055805 
1193,77 0,0001348 20557 0,047209 0,049509 
1435,36 0,0000965 13655 0,043802 0,043495 
1510,5 0,0001295 18362 0,040679 0,041935 

1737,73 0,0002108 26223 0,038509 0,037883 
1831,5 0,0001728 20381 0,036511 0,036450 

1911,17 0,0000619 7385 0,036932 0,035323 

e (Ey) = exp 
V 

a = 2,923104 

b ^ 
a + + c l n E , b = -151,7960, r = 0,9993 

E Y / 
c = -0,818863 

12,6 mm İç Çaplı ve 6,2 mm Yükseklikli Silindir Geometrisi için 
Verim Ölçümü 

İç çapı 12,6 mm ve dolu hacim yüksekliği 6,2 mm olan bir polietilen tüpe % 
99,5saflıkta 3,4392 g U02 (238U aktivitesi=37244 Bq) dolduruldu. U02 dolu 
tüp tam dedektörün penceresi üzerine yerleştirildi ve 150000 s süre ile 3 
kere sayılarak uranyumun 3 ayrı doğal spektrumu alındı. Spektrumlardan 
234mpa v e 234gpa>njn e n şiddetli ve girişimden etkilenmeyen gama ışını 
fotopik alanları değerlendirildi. Her bir gama enerjisi için elde edilen üç 
ayrı fotopik alanının ortalaması alındı ve bu ortalama alanlar kullanılarak 
her bir enerji için fotopik verimleri elde edildi ve verim değerleri Eşitlik 
(10.5)'e uyarlandı. VerilerTablo 4'te sunulmuştur. 
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Tablo 4. İç Çapı 12,6 mm ve Dolu Hacim Yüksekliği 6,2 mm Olan Silindirik Tüp için 
Dedektör Verimi 

E,keV Geçiş Olasılığı Fotopik Alanı Verim, ölçülen Verim, Hesaplanan 
131,30 0,000286 35859 0,022443 0,022672 
258,23 0,000731 219594 0,053772 0,053563 
766,38 0,00315 883156 0,050186 0,049850 
1001,03 0,00835 1990227 0,042665 0,042720 
1193,77 0,0001348 27612 0,036666 0,037936 
1510,5 0,0001295 6009 0,032108 0,031829 

1737,73 0,0002108 34273 0,029103 0,028454 
1831,5 0,0001728 26175 0,027114 0,027242 

1911,17 0,0000619 9149 0,026457 0,026296 

e (Ey) = exp 
V 

a = 4,592584 

b ^ 
a + + c l n E ,b = -421,2032, r = 0,9988 

E r Y / 
c = -1,060231 

2.6 Termal Nötron Işınlama Konumunun Belirlenmesi 

Madde 2.1'de belirtildiği gibi nötron kaynakları nispeten büyük paslanmaz 
çelik mahfazalar içindedirler ve kaynaklarla ilgili bilgi veren herhangi bir 
doküman da mevcut değildir. Dolayısı ile 241Am-Be harcın mahfazanın 
neresinde olduğu bilinmemektedir. Buna bağlı olarak, konvansiyonel 
(termal) ve hızlı nötron ışınlama hücrelerinin hangi konumlarında 
maksimum nötron akısının olduğu belli değildir. Konvansiyonel ışınlama 
hücrelerinde maksimum termal nötron akılarının olduğu konumları 
belirlemek için 1,5 mm çaplı ve 10 mm uzunluklu indiyum tel monitör 
kullanıldı. Işınlama sisteminde b1, b2 ve b3 ile gösterilen borularda, 
boruların üst kısmından itibaren düşey aşağıya doğru nötron kaynaklarına 
paralel olarak 56 cm - 68 cm aralığında 5 mm adımlarla indiyum monitör 
ışınlandı ve 

115/n(n,y)116m/n (T1/z = 54,29 min) 

reaksiyonu sonucu yayınlanan E =416,86 keVve E =1293,84 keV gama 
ışınlarının fotopik alanları kullanılarak maksimum termal nötron akısının 
olduğu konumlar tespit edildi. Tablo 5,3 numaralı konvansiyonel ışınlama 
hücresi için, borunun üst kısmından düşey aşağı doğru konum-fotopik 
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alanı ilişkisini vermektedir. Ayrıca, Şekil 7 bu ilişkiyi grafiksel olarak 
göstermektedir. 

Tablo 5. 3 No'lu Hücre için Işınlama Konumu Tespit Deneyi Verileri 

Işınlama Konumu (cm) Net Pik Alanı (416,86 keV) Net Pik Alanı (1293,84 keV) 
56 75568 100330 

56,5 77850 104838 
57 81784 110270 

57,5 86084 114887 
58 88850 118831 

58,5 91603 122613 
59 94176 126534 

59,5 95244 127745 
60 96929 131024 

60,5 98650 133400 
61 99752 133836 

61,5 100779 134844 
62 100246 135122 

62,5 100091 133044 
63 94110 125976 

63,5 94445 127237 
64 92970 124408 

64,5 89652 121058 
65 89452 120155 

65,5 86058 115457 
66 81733 110448 

66,5 83492 111350 
67 79770 106902 

67,5 77209 103634 
68 73134 98921 
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Şekil 7. PikAianının Termal Nötron Işınlama Mesafesine Göre Değişimi 

Yapılan ölçümlerden, en yüksek termal nötron akısının, konvansiyonel 
ışınlama hücresi borusunun üst kısmından düşey aşağı doğru 61,5 cm 
mesafede olduğu bulunmuştur. 

2.7 Hızlı Nötron Işınlama Konumunun Belirlenmesi 

Hızlı nötron ışınlama hücresinde en yüksek nötron akısının bulunduğu 
konumu tespit etmek için de 1,5 mm çaplı ve 10 mm uzunluklu indiyum 
tel kullanıldı. Işınlama sisteminde (Şekil 3) b4 ile gösterilen çelik boruda, 
borunun üst kısmından itibaren düşey aşağıya doğru nötron kaynaklarına 
paralel olarak 68 cm-72 cm aralığında 1 cm adımlarla indiyum 
monitör ışınlandı ve 115In{n, n')115mIn reaksiyonu sonucu yayınlanan 
E = 336.2 keV gama ışınının fotopik alanları kullanılarak maksimum 
hızlı nötron akısının olduğu konum tespit edildi. Tablo 6 ölçüm verilerini 
ve Şekil 8 bu verilere karşılık gelen grafiği göstermektedir. Tablo 6 ve 
Şekil 8'den de görüldüğü gibi, en uygun hızlı nötron ışınlama konumu, 
hızlı nötron ışınlama hücresi borusunun üst kısmından düşey aşağı 
doğru 69 cm mesafededir. 
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Tablo 6. Hızlı Nötron Işınlama Pozisyonu ve PikAlanı Değerleri 

Işınlama Konumu, cm 336,2 keV FotopikAlanı 
67 40743 
68 45207 
69 46657 
70 46026 
71 43285 
72 38257 

4 9 0 0 0 -

4 7 0 0 0 - , 
• 

4 5 0 0 0 - " 

E 4 3 0 0 0 - " 
ju 
ru 

•g 4 1 0 0 0 - . 

3 9 0 0 0 
• 

3 7 0 0 0 

3 5 0 0 0 

67 68 69 70 71 72 

I ş ı n l a m a k o n u m u , c m 

• 3 3 6 . 2 1 keV için 

Şekil 8. PikAlanının Hızlı Nötron Işınlama Mesafesine Göre Değişimi 

2.8 Nötron Akısı Ölçümü 

2.8.1. Standart Foil Tekniği, Genel 

Belli bir nötron kaynağı için nötron spektrumunun bilinmesi oldukça 
önemlidir. Yapılacak olan çalışmaya uygun enerjideki nötron sayısının 
ve nötron enerji aralığının belirlenmesi şarttır. Bir madde nötronlarla 
ışınlanırken o maddeyi oluşturan çekirdeklerin hangi enerjili nötronlarla 
nükleer etkileşmeye girebileceğini bilmek gereklidir. Bu sebeplerden 
dolayı, eldeki nötron kaynağı için bir enerji ve akı spektrumu belirlenmesi 
oldukça önemlidir. 
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Kaynaktan çıkan nötronlar foil malzemesini oluşturan elementin 
kararlı izotoplarına çarparak onları radyoaktif çekirdekler haline getirir. 
Radyoaktif çekirdekler bir radyasyon sayma sisteminde sayılır. Elde 
edilen sayım değeri nötronların foil malzemesi ile reaksiyona girme 
hızının bir göstergesidir. 

Foiller, (n, y) reaksiyonu ile aktiflenen, tercihan, termal enerji aralığında 
nötron hızı ile yaklaşık olarak ters orantılı bir tesir kesitine sahip 
malzemelerden yapılırlar. Foillerin bazıları bilinen bir nötron alanında 
(standart bir laboratuvar) ışınlanır. Bu foiller sabit bir geometride kararlı 
bir radyasyon sayım cihazı ile sayılırlar. Sayım verilerinden foillerde 
nötron reaksiyonu oluşum hızı hesaplanır ve bilinen nötron akısının 
hesaplanan reaksiyon hızına oranı tayin edilir. Verilen herhangi bir foil, 
nötron enerji spektrumu ve sayım sistemi için bu oran sabittir. Şimdi 
özdeş foil takımından alınan diğer foiller bilinmeyen bir nötron alanı ile 
ışınlanabilir. İki alan arasındaki spektral farklar için uygun düzeltmeler 
de göz önüne alınarak, bilinmeyen ve referans nötron alanından elde 
edilen sayım verilerinden tayin edilen reaksiyon hızları karşılaştırılarak 
bilinmeyen alandaki akının büyüklüğü elde edilebilir. Bu tekniğin önemli 
bir özelliği mutlak sayım ihtiyacını elimine etmesidir. Her bir foil malzemesi 
için kullanışlı akı aralığı Tablo 7'de verilmiştir [12], 

Tablo 7. Değişik Nötron Akı Aralıklarına Uygun Foil Malzemeleri 

Foil malzemesi Yapı Kullanışlı Aralığı (n/cm2) 
İndiyum Saf veya alüminyum alaşımlı 103-1012 

Altın Saf veya alüminyum alaşımlı 107-1014 

Disprosyum Saf veya alüminyum alaşımlı 103-1010 

Kobalt Saf veya alüminyum alaşımlı 1014-1020 

2.8.2. Termal ve Epitermal Nötron Akısı 

1/v Tesir Kesiti: 

Nötron yoğunluğunun termal ve epitermal bileşenlerinin spektral 
şekilleri hakkında bazı kabuller yapmaksızın, radyoaktivasyon teknikleri 
kullanarak, gerçek termal nötron akısını tayin etmek mümkün değildir. 
Bununla beraber, çoğu maksatlar için gerekli olan bilgi, sadece 
nötron alanına maruz bırakılan değişik malzemelerin aktivasyon ve 
diğer reaksiyon hızlarının hesaplarının yapılmasıdır. Tesir kesitinin 
nötron hızının tersi ile değiştiği (1/v tesir kesitleri) reaksiyonlar için 
reaksiyon hızları toplam nötron yoğunluğu ile orantılı olup spektrumun 
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şekline bağlı değildir. Birçok radyoaktivasyon dedektörü, termal enerji 
aralığında 1/v tesir kesitlerine yaklaşan reaksiyon tesir kesitlerine 
sahiptir (1/v dedektörleri). 1/v şeklinden sapmalar düzeltme faktörleri ile 
düzeltilebilir. 

Akı Kuralları: 

Bir akı kuralının amacı, reaksiyon hızlarını hesaplamada uygun 
olarak kullanılabilen birkaç parametre cinsinden bir nötron alanı 
tanımlamaktır. Termal nötron alanları ile ilgili en iyi bilinen akı kuralları 
Westcott kuralı ile Stoughton ve Halperin kuralıdır. Her iki kural da 
nötron hızının 2200 m/s'ye özdeş olduğu akı kavramını esas alır. 
Nötron standart hızı, vo, karakteristik sıcaklık 293,4 0K olduğunda 
maksvelyen termal nötronlarının en muhtemel hızı olan 2200 m/s'ye 
eşittir. Westcott kuralında "Westcott akısını" oluşturmak için toplam 
nötron (termal+epitermal) yoğunluğu vo ile çarpılır, fakat Stoughton ve 
Halperin kuralında, konvansiyonel akı maksvelyen termal nötronlarıyla 
v 'ın çarpımıdır. Stoughton ve Halperin kuralına göre 

4>o =  n t h v 0 (6) 

ile verilir [12]. Burada 2200 m/s termal nötron akısına özdeştir ve nth 
termal nötron yoğunluğunu temsil eder. Termal nötronlarla ışınlanan bir 
1/v dedektöründe atom başına reaksiyon hızı, 

( R s ) o =  n t t P ovo = ^ o (7) 

olacaktır. (Rs)o sadece, maksvelyen spektrum şekline sahip olan termal 
nötronlar tarafından oluşturulan reaksiyon hızı kısmını temsil eder. 
Eğer dedektör malzemesi 1/v tesir kesiti kuralına uymuyorsa Eş. (10.7) 
yerine 

R )o =  n t h 9 ° o  vo = gao4>o (8) 

yazılır. Burada g termal enerji aralığında ideal 1/v tesir kesitinden 
uzaklaşmalar için düzeltme faktörüdür. Aynı faktör Westcott kuralında 
da vardır ve genel olarak Westcott g faktörü olarak adlandırılır, g nötron 
sıcaklığına, T, bağlıdır ve 

g = — j -
< V v o o 7 1 

V v o y 

3 /2 

Y | •exp 
V v o y 

•a(v)dv O) 
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olarak tanımlanır [12], Termal nötron spektrumu maksvel dağılımına tam 
olarak uyarsa ve nötron sıcaklığı bilinirse, konvansiyonel (2200 m/s'ye 
eşdeğer) termal akıyla 

v 
v„ 

f \ 1 / 2 
4T 

7t T (10) 
y 

faktörü çarpılarak gerçek termal nötron akısını hesaplamak mümkündür. 
Burada, v , T^ nötron sıcaklığı için maksvelyen ortalama sıcaklığı ve T0 

293,4 0K olan standart sıcaklıktır. Çoğu kez bu dönüşüm gereksizdir ve 
T sıcaklığı bilinemediğindengenellikleyapılmaz. 

Epitermal Nötronlar: 

Termal nötronlarla devamlı birlikte bulunan epitermal nötronların etkilerini 
tayin etmek için kadmiyum kaplanmış foil ışınlamaları yapılır. Bazı 
epitermal nötronların etkin kadmiyum-kesme enerjisinin, ECd, altında 
enerjilere sahip olabileceğinin farkında olmak önemlidir. Bazı reaktörler 
için 4kT tavsiye edilmesine rağmen, epitermal nötronların en düşük 
enerjisi genellikle 5kT (0,13 eV) olarak alınır. Burada k Boltzmann sabiti 
ve T oda sıcaklığı (293 °K)'dır. Bu düzeltmeleri yapmak için epitermal 
nötron spektrum şekli hakkında bir kabul yapmak gerekir ve genellikle 
yapılan kabul, birim enerji başına epitermal nötron akısının 1/E ile orantılı 
olduğudur: 

4>e(E) H»e / E, E > 5kT (11) 

Burada 1 eV'ta birim enerji, ^(E), başına akıya eşit olan bir epitermal 
akı parametresidir. Genel olarak bu kabul, kadmiyum-kesme enerjisinin 
altında enerjilere sahip epitermal nötronlar için, termal nötron akı 
ölçümlerini düzeltme amacına uygundur. Bununla beraber, epitermal 
akıyı daha doğru temsil etmek bir çok çalışmada, a ampirik bir parametre 
olmak üzere, tercihan1/E(1+a) spektrum şeklinin kullanıldığı görülür. 

Rezonans İntegrali : 

İdeal bir seyreltik dedektör için rezonans integrali 
TO 

Io = f a (E) ~E (12) E 
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şeklinde tanımlanır. 1 mm et kalınlıklı silindirik bir kadmiyum kutu için 
kadmiyum-kesme enerjisi 0,55 eV olarak alınır. Tanımlanan metotlarda 
epitermal nötron reaksiyonlarını düzeltmek için gerekli olan veriler, her 
bir reaksiyon için l0/ga0 değerleridir (bk. Tablo 8). Kaynakça (12)'den 
alınan bu değerler integral ölçümlerini esas alır. 

Tablo 8. Nükleer Veriler 

Reaksiyon Gn, barn g (T=293 K) w' 
59Co(n, y) 60Co 37,233 + % 0,16 1,0 1,98 + 0,034 0 
197Au(n, y)198Au 98,69 + %0,14 1,0051 15,7 + 0,3 0,05 

115ln(n, y)116ln 166,413+ %0,6 1,0194 15,8 + 0,5 0,2953 
163Dy(n, y)164Dy 2650 + % 3,8 0,975 0,23 + 0,04 0 

Reaksiyon hızı: 

Karışık bir termal ve epitermal nötron alanında ışınlanan bir izotop için 
atom başına reaksiyon hızı, 

ile verilir. f1 terimi 5kT ile ECd enerji aralığında 1/v dedektörünün epitermal 
aktivasyonunu tanımlayan bir fonksiyondur. 

ECd= 0,55 eV ve T0 = 293 °K olduğunda f1 = 0,468'dir. Eş. (13)'teki w', 
tesir kesitinin (5 kT;ECd) enerji aralığında 1/v kanunundan sapmasını göz 
önüne alan birfonksiyondur: 

R s = <l>o9q, + ^ 9 < * 0 (  fı + — + — ) 
g 9° (13) 

(14) 

(15) 

T = 293,4 °K için w"nün bazı değerleri Tablo 8'de verilmiştir. 

Kadmiyum kaplı foil için reaksiyon hızı 

Rs,Cd ^ Jo (16) 

ile verilir. 
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Bu, Eş. (10.13)'ten bilinmeyen epitermal akı, parametresini elimine 
etmek için kullanılabilir. Yeniden düzenlendikten sonra, sadece termal 
nötronlardan ileri gelen doyum aktivitesine ait reaksiyon hızı 

* O 0 « O - R ) o - Rs - RsCd ( 1 + f g -  + ) ( 1 7 ) 
' o ' o 

ifadesi elde edilir. 

Nötron Öz-Soğurma: 

Kullanılan aşırı ince ve seyreltik alaşım malzemeler dışında, bütün ölçüm 
metotları nötron Gth öz-soğurma etkilerine maruzdur. Termal öz-soğurma 
faktörü G t hve epitermal öz-soğurma faktörü G göz önüne alındığında 
Eş. (17) 

X _ ( R s ) o 
o ^ o - —p.— Rs - RsCd ( 1 + f ı - ^ o -

s S,Ca V 1 i /s I 
Ges'o  Ges'o 

(18) 

halini alır. Altın foil için Gres öz-soğurma faktörü değerleri Tablo 9'da 
verilmiştir. 

Tablo 9. Altın Foiller için Rezonans Özsoğurma Verileri 

Foil kalınlığı (cm) (teorik) Grp<s (deneysel) (G tm-Gr iJ/Gr ion(%) 
0,0002 0,7993 0,7852 +1,80 
0,0004 0,6950 0,6836 +1,66 
0,0008 0,5683 0,5612 +1,27 
0,002 0,4012 0,3952 +1,51 
0,004 0,2990 0,3020 -0,99 
0,008 0,2219 0,2219 -0,0036 
0,02 0,1450 0,1505 -0,35 
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2.8.3 Altın İçin Standart Foil Tekniği 

Standart bir altın foil nötronlarla aktiflendiğinde 

4>o = K (Rs )c (19) 

bağıntısı yazılabilir. Burada K verilen bir foil büyüklüğü ve sayım sistemi 
için sabittir. K sabiti, sayım verimini, foil malzemesinin makroskopik 
nükleer özelliklerini ve foil ve dedektör geometrisini içerir. Standart foil 
tekniğinin amacı, belli bir deney sistemi için K'yı tayin etmektir. 

Çoğu akı ölçümleri, sadece termal enerjilerle değil, bütün nötron 
enerjilerinin bulunduğu bir nötron alanında yapılır. Bu yüzden, standart 
birfoilde kadmiyum üstü nötronlardan ileri gelen aktivasyon miktarını da 
ölçme deneyi gerekir. Bu, foil bir kadmiyum kılıf içinde ışınlanarak yapılır. 
1 mm kalınlıklı bir kadmiyum kılıf kullanıldığında, esas itibarı ile yaklaşık 
0,5 eV'tan daha az enerjilere sahip olan bütün nötronlar kadmiyum 
tarafından soğurulacaktır. (2200 m/s hıza sahip olan bir nötron 0,025 eV 
enerjiye sahiptir.) 

Böylece K'nın tayin edilmesi için genel işlem iki çeşit standart foil 
ışınlamasını gerektirir. Işınlamalardan birisi için numune çıplaktır; 
ikincisi için ise numune kadmiyum kılıf içindedir. Sayım verileri doyum 
aktivitelerine dönüştürüldükten sonra K 

K = 
(Rs ) o 

bağıntısından tayin edilir. Burada 

( R s )o =  R s -  Rs,< 

(20) 

s,Cd G ı G ı 
res 0 ^ r e s ' 0 V (21) 

bağıntısı ile verilir. 

Altın sadece bir kararlı izotopa, 197Au, sahiptir. Bu izotop bir nötron 
yakaladığı zaman, 197Au(r,y)198Au reaksiyonu sonucu beta ve gama 
ışınları yayınlayan radyoaktif 198Au izotopu oluşur. 198Au radyoizotopu 
için bozunma yarı ömrü 2,6952 gündür ve 198Au için bozunma şeması 
Şekil 9'da verilmiştir. Altının sadece 197Au kararlı izotopuna sahip 
olması ve 197Au'nin termal nötron aktivasyon tesir kesitinin yüksek 
(a0 = 98.69 b) olması, ayrıca 198Au'in bağıl olarak uzun yarı ömürlü 
olması ve oldukça şiddetli (% 95,51) ve tek enerjili (Ey = 411,80 keV) 
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bir gama ışını yayınlaması, altının foil malzemesi olarak seçilmesinin en 
önemli sebepleridir. 

QR_= 1372.4 

0.965% 7,6 

2.69517 d 
a 

i 
2+ ĝ J 1087.6927 2 ps 

98.990% 7.4 . 2+ 411.3047 23.16 ps 

0.025% 12.3K i l 0 KARARLI 

Şekil 9.198Au'in Bozunma Şeması 

2.8.4 Mutlak Ölçüm Tekniği 

Standart bir nötron alanının bulunmadığı durumlarda reaksiyon 
hızı eşitliğinde nötron akısı dışında bütün parametrelerin doğru 
olarak bilinmesi gerekir. Bir nötron alanında ışınlanan herhangi bir 
numunenin bir gama spektrometresinde gama spektrumu alındığında, 
spektrumdaki gama enerji piklerinin fotopik alanlarının herhangi bir 
düzeltme faktörü uygulanmadığı zamanki ifadesi Madde 2.9.1 Eş. 
(45)'te verilmiştir. Genel akı ifadesi için bu eşitlik tekrar yazılırsa 

elde edilir. Bu eşitliğin sağ tarafındaki parametrelerden dedektör fotopik 
veriminin, e, dışındaki bütün parametreler bilinmektedir. Dedektör 
fotopik verimi kullanılan foil geometrisine uygun olarak ayrı bir deneyle 
ölçülmelidir. Altın foil geometrisi için dedektör verimi ölçümleri Madde 
2.5'te verilmiştir ve 198Au'in 411,80 keV gama enerjisi için e= 0,096750'dir. 
Şimdi termal ve epitermal akılar için düzeltme faktörleri uygulanmış 
eşitlikler, sırası ile, 

$ = (OWX)/ [(mNAaf£İ)(1 - ) ( e ) ( l - e~u°)] (22) 

• (WJt)/ ̂ mNAc0f£İ (1 - ye-"™ - e"1 ̂ )] /A 

(16) 
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*eP = DCd U + f g f + G W } W ) / [mNAI0fe I (l - ^X1 - e"* )}a 
V  Gres'f  Gres'f / 

(24) 
olarak yazılabilir. Bu eşitliklerde DT, kadmiyumsuz ışınlama sonucu 
termal ve epitermal nötronlardan kaynaklanan fotopik alanı; DCd, 
foilin kadmiyum kılıf içinde ışınlanması esnasında sadece epitermal 
nötronlardan kaynaklanan fotopik alanı; af, 1 97Au(n,y)198Au reaksiyonu 
için termal nötron tesir kesiti; lf,197Au(n,y)198Au reaksiyonu için rezonans 
integrali; m, altın foilin kütlesi; f, izotopik bolluk oranı; W, atomik kütle; 
Na, Avogadro sayısı; I, 1 97Au(n,y)198Au reaksiyonu sonucu yayınlanan 
411,80 keV enerjili gama ışınının yayınlanma olasılığı; t, nötron alanında 
foilin ışınlanma süresi; tw, ışınlama sona erdikten sonra foilin gama 
spektrometresinde sayımı başlayıncaya kadar geçen süre; tc, ışınlanan 
foilin spektrometrede sayım süresi; A, foilin yüzey alanı; g, f1 ve w' 
sırası ile Eş. (9), Eş. (14) ve Eş. (15) ile verilen fonksiyonlardır ve altın 
için değerleri Tablo 10'da verilir. Gthve Gres termal ve epitermal nötron 
soğurma katsayılarıdır: 

1 -
G h = — ( 2 5 ) 

BuradaSTtoplam makroskopiktermal nötron tesir kesiti vexfoil kalınlığıdır. 
Termal nötronlar için ZT= 6,34 cm1 değeri [13] yerine konursa x = 0,005 
cm için Gth= 0,9843 dec^erini alır. Tablo 10'dan görüldüğü gibi Gresaltın foil 
kalınlığına bağlıdır ve bu tabloda verilen değerlerin çok iyi bir yaklaşıklıkla 
(korelasyon 0,9999'dan daha iyi) 

Gres =  a ( X -  b J ( 2 6 ) 

fonksiyonuna uyarlanabilmektedir. Burada a, b ve c sabitler olup, sırası 
ile, 0,024263, -0,000347 ve 0,463201 değerlerine sahiptirler ve x = 0,005 
cm kalınlıklı altın foil için GRES= 0,2737 değerine sahiptir. Eş. (23) ve Eş. 
(24)'teki bütün parametrelerTablo 10'da verilmiştir. 
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Tablo 10. Termal ve Epitermal Akı Ölçümünde Kullanılan Nükleer Parametreler, 
Deneysel Sabitler ve Düzeltme Faktörleri (Altın Foil için) 

Parametre Değeri Parametre Değeri 

m,foi l kütlesi 0,1243 g tc, sayma süresi 5000s 

Na, Avogadro 
sayısı 

6 ,022x10 2 3 

mol1 
D t , toplam pik alanı 1656641 

W, atomik kütle 196,9665 akb Ccd, kadmiyumlu pik alanı 391328 

f, izotopik bolluk 1 Cth, termal nötron öz soğurma 
düzeltme çarpanı 

0,9843 (0,005 cm 
kalınlıklı foil için) 

CT0, termal nötron 
tesir kesiti 

98,69 b Gres, epitermal nötron öz soğurma 
düzeltme çarpanı 

0,2737 (0,005 cm 
kalınlıklı foil için) 

X, bozunma sabiti 2 ,9757x10 6 s 1 l0, rezonans integrali 1550 b 

I, gama şiddeti 0,9551 g, Westcott faktörü 1,0051 

e, dedektör verimi 
( E T = 4 1 1 , 8 keV) 

0,092967 f1, 1/v dedektörünün 
epitermal aktivasyonu 

0,468 

t , ışınlama süresi 190,5 h w', (5 kT ; ECd) aralığında 1/v'den 
sapm£i düz. faktörü 

0.0500 

t , bekleme süresi 24 h A, foil yüzey alanı 1,5 cm2 

Termal ve epitermal fotopik alanlarını toplam ve kadmiyum kılıflı pik 
alanları cinsinden yazarsak, 

Dh = (ÜT -DeP)/Gth 

Dep = Dcd 
V g*hfı + 3hW. ^ 

Gres^0  Gres^0 J 

(27) 

(28) 

olur. Eş. (28)'de parantez içindeki parametrelerin Tablo 10'daki değerleri 
yerlerine konduğunda 

DeP = 1,121Dcd 

elde edilir. Böylece Tablo 10'daki toplam (termal+epitermal) ve kadmiyum 
kılıflı pik alanları kullanılarak termal ve epitermal fotopik alanları için 

Dh = 1237389 ve Dep = 438679 

değerleri hesaplanır. Eş. (23) ve Eş. (24) basitleştirilerek, sırasıyla, 

4>h = DW X)/ \mNAOofeI (l - e^ ' ) ( e ) ( l - e ) " ] / A (23a) 

ĉep = (DepWl)/ [mNA/0fe / (1 - e ^ ) ( e ) ( l - e J | / A (24a) 
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şeklinde yazılabilirler. Termal ve epitermal fotopik alanları ile Tablo 
10'daki parametre değerleri bu eşitliklerde yerlerine konursa, termal ve 
epitermal nötron akıları için 

<|>h = 7.4 x 104 n • s 1 • cm2 

ep = 1.7 x 103 n • s• cm 2 

değerleri elde edilir. 

2.8.5 Hızlı Nötron Akısı 

Hızlı nötron reaksiyonları eşik reaksiyonlarıdır. Şekil 1'de b4 ile gösterilen 
paslanmaz çelik boru ile nötron kaynaklarını taşıyan k1, k2 ve k3 PVC 
boruları arasında nötron yavaşlatıcı (parafin) malzeme yoktur. Dolayısıyla, 
b4 nötron ışınlama hücresi hızlı nötron ışınlama hücresidir. Hızlı nötron 
akısını ölçmek için inelastik nötron saçılması ile oluşan 115In(n,n')U5min 
monitör reaksiyonundan faydalanıldı. 1,5 mm çaplı ve 10 mm uzunluklu 
indiyum teller hızlı nötron ışınlama konumunda ışınlandı. 4,486 h yarı 
ömürle 336,24 keV enerjili bir gama ışını yayınlayarak 115ln taban 
durumuna izomerik geçiş yapan 115min gama spektrometresinde sayılarak 
gama spektrumu alındı. Termal ve epitermal nötronlarla 115In(n,y)116mIn 
reaksiyonunun oluşma olasılığı (tesir kesiti) çokyüksek olduğundan ve bu 
reaksiyon sonucu oluşan 116min izotopu çok sayıda ve çok şiddetli gama 
ışınları yayınladığından alınan gama spektrumu oldukça karmaşıktır. Bu 
karmaşıklığı gidermek için indiyum teller 0,7 mm kalınlıklı kadmiyum kılıf 
içinde ışınlandı. Bu şekilde termal nötronlardan gelen katkı giderildi. Buna 
rağmen, 115In(n,y)116mIn reaksiyonu için epitermal nötron tesir kesiti de çok 
yüksek olduğundan yine de 116mln'nin aktivitesi yüksektir. 54,29 dakika 
yarı ömürlü 116mln'nin mümkün mertebe bozunması için, ışınlamadan 
sonra sayım başlayıncaya kadar 15 dakika beklendi. 

Kadmiyumun hızlı nötronları bir miktar kesmesi (hızlı nötron kesme 
faktörü) söz konusu olabilir. Bu faktörü tayin etmek için numune çıplak 
ve kadmiyumlu olarak ışınlandı. Işınlamadan sonra 2 saat beklenerek 
sayımları yapıldı ve 

D 
RCd -  b  

D cd (29) 

oranı tespit edildi. İndiyum tellerin çıplak ve kadmiyumlu ışınlanıp 
sayılması sonucu Dbve DCdfotopik alanlarında kayda değer bir değişiklik 
gözlenmedi ve RCd = 1,00 bulundu ve dolayısıyla 0,7 mm kalınlıklı 
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kadmiyum kılıfın 11Sin(n,n')U5min reaksiyon hızını hissedilir şekilde 
azaltmadığı görüldü. Artık, 

«t», = (DfWty/(mNA <af > feI(1 -e'xti)(e u™)(1 -e x t- ) ) / A (30) 

eşitliğini kullanarak hızlı nötron akısını tespit edilebiliriz. Bu eşitlikte Df, 
kadmiyum kılıfla ışınlanan numune için 336,24 keV enerjili gama ışınının 
fotopik alanıdır ve değeri 46657'dir. A, silindirik şekle sahip indiyum 
telin yüzey alanı olup A = 0,471 cm2'dir. e, 1,5 mm kalınlıklı ve 10 mm 
uzunluklu tel geometrisi için 336,24 keV enerjili gama ışınının dedektör 
verimidir. Bölüm 2.5'te tespit edilen verim fonksiyonundan E = 336,24 
keV için e = 0,095406 elde edilir, m indiyum telin kütlesi (=0,1331 g)'dir. 
W,115ln'in atomik kütlesi (=114,904 akb)'dir. NA Avogadro sayısıdır, f, 
115ln'in izotopik bolluğu (=0,957)'dur. X, 115mln'nin bozunma sabiti (=4,292 
x 10 5 s1)'dir. I, 336,24 keV gama ışınının şiddeti (=0,458)'dir. t ışınlama 
süresiı (=24 h), tw bekleme süresi (=15 min) ve tc sayma süresi (=5h)'dir. 

Eş. (30)'daki <af> parametresi115in(n,n')115min reaksiyonu için ortalama 
tesir kesitidir. Nötron tesir kesitleri nötron enerjisiyle çok yakın bir ilişkiye 
sahiptir. Şekil 1'de görüldüğü g ib i 2 4 1 Am-Be nötron kaynağının enerjisi (0 
MeV;11 MeV) enerji aralığında değişmektedir.115in(n,n')115min reaksiyonu 
bir eşik reaksiyonudur, yani bu reaksiyonun olabilmesi için nötronlar 
belli bir etkin enerji değerinin üzerinde enerjilere sahip olmalıdırlar. Bu 
reaksiyon için etkin nötron enerjisi Eeff= 1,2 MeV'dir [14]. Bu da kaynak 
nötronları içinde 1,2 MeV ve daha yüksek enerjilere sahip olan nötronların 
115ln(n,n')115mln reaksiyonunda etkili olacağı anlamına gelir.115in(n,n')115min 
reaksiyonu için nötron enerjisine göre tesir kesitinin değişimi Şekil 10'da 
verilmiştir [15]. 

241 Am-Be nötron kaynağının maksimum nötron enerjisi 11 MeV civarında 
olduğundan 115ln(n,n')115mln reaksiyonu için (1,2 MeV;11 MeV) enerji 
aralığındaki ortalama tesir kesitine ihtiyacımız vardır. 

11 MeV 

I 
i=1.2 MeV 

< a > =—11Mev (31) 
I E 

i=1.2 MeV 

nümerik integrasyon metodu ile Şekil 10'daki veriler kullanılarak 
ortalama tesir kesiti tespit edilebilir. Bu metot kullanılarak,115in(n,n')115min 
reaksiyonu için (1,2 MeV ; 11 MeV) enerji aralığında <CT > = 286 mb 
değeri bulundu. 
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Bütün bu değerler Eşitlik (29)'dayerine konulduğunda hızlı nötron akısı 

ta = 1.0x106 n.cm 2.s1 

bulunur. Şimdi bu nötron akısının temsil ettiği ortalama nötron enerjisi 
tespit edilmelidir. Şekil 1'den elde edilen veriler kullanılarak (1,2 MeV;11 
MeV) enerji aralığında kaynağın ortalama enerjisi 

11 MeV 

I ^ 
E = i=1.2 MeV 

I ^ 
i=1.2 MeV 

(32) 

nümerik integrasyon metodu ile 4,97 MeV bulunmuştur [4, 16]. Bu da, 
(1,2 MeV;11 MeV) enerji aralığında 241Am-Be nötron kaynağını temsil 
eden ortalama nötron enerjisinin 4,97 MeV olduğu anlamına gelir. 
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2.9. 3x592 GBq Nötron Hücresinde Dedeksiyon Limiti 
Ölçümleri 

2.9.1. Nötron Aktivasyon Analizi, Genel 

Nötron Aktivasyon Analizi (NAA), arkeoloji, biyokimya, çevre, kriminoloji, 
jeoloji, yarıiletken teknolojisi, vb. çok sayıda bilimsel ve teknik alanla ilgili 
numunelerdeki majör, minör ve eser elementlerin hem nicel hem de nitel 
olarak çoklu element analizini yapmakta kullanılan duyarlı bir analitik 
tekniktir. Nötronlar ve hedef çekirdekler arasındaki nükleer reaksiyon 
temeline dayanan NAA, birçok element ve uygulama için diğer metotlarla 
elde edilenlerden daha yüksek (ppm veya ppb mertebesinde) duyarlılıklar 
sunar. Doğruluğu ve güvenilirliğinden dolayı, yeni metotlar geliştirilirken 
veya diğer metotların sonuçları uyumsuz sonuçlar verdiğinde NAA 
genellikle "hakem metot" olarak anılır [17]. 

Nötron aktivasyon analizi, 1936'da Hevesy ve Levi tarafından bazı 
nadir toprak elementleri içeren numuneler bir nötron kaynağına maruz 
bırakıldıktan sonra, yüksek derecede radyoaktif olmalarının bulunmasıyla 
keşfedildi [18]. 

Nötron aktivasyon analizi için gerekenler; bir nötron kaynağı, gama 
ışınlarını dedekte edebilmek için uygun cihazlar ve nötronlar hedef 
çekirdeklerle reaksiyona girdiklerinde meydana gelen reaksiyonlar 
hakkında ayrıntılı bilgidir. 

NAA için kullanılan en yaygın nükleer reaksiyon tipi bir nötronun hedef 
çekirdek tarafından soğurulması, (n, y) olayıdır. Nötron soğurulma süreci 
şematik olarak Şekil 11'de gösterilmiştir. Elastik olmayan çarpışmalarla 
bir nötron hedef çekirdeklerle etkileştiğinde, oluşan bileşik çekirdek 
uyarılmış durumdadır. Bileşik çekirdeğin uyarılma enerjisi, çekirdeklerle 
nötronun bağlanma enerjisine uygundur. Bileşik çekirdek eşzamanlı 
olarak bir veya daha fazla karakteristik ani gama ışını yayınlayarak daha 
kararlı (radyoaktif çekirdek) duruma bozunacaktır. Bir çok durumda, bu 
radyoaktif çekirdek karakteristik bir yarı ömürle beta ışınları yayınlayarak 
bir kararlı çekirdeğe (ürün çekirdek) veya bu kararlı çekirdeğin aşırı 
uyarılmış (kararlı ötesi) durum veya durumlarına bozunacaktır. Bu aşırı 
uyarılmış durum veya durumlarından ise bir veya daha fazla gecikmeli 
gama ışını yayınlanarak ürün (kararlı) çekirdeğe geçişler olacaktır. Özel 
radyoaktif türlere bağlı olarak, yarı-ömürler saniyenin kesirlerinden birkaç 
yıla kadar değişebilir. 
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Şekil 11. Bir Hedef Çekirdeğin, Gama Işınlarının Yayınımıyla Son Bulan, 
Nötron Yakalama Sürecini Gösteren Diyagram 

Ölçüm zamanına bağlı olarak NAA iki kategoriye ayrılabilir: (1) Ölçümlerin 
ışınlama süresince yapıldığı ani gama nötron aktivasyon analizi (PGNAA). 
(2) Ölçümlerin radyoaktif bozunmayı takiben yapıldığı gecikmeli gama 
nötron aktivasyon analizi (DGNAA). İkinci ölçüm tipi daha yaygındır; bu 
sebeple NAA denildiğinde genellikle gecikmeli gama ışınlarının ölçümü 
anlaşılır. Elementlerin % 70'i NAA ile ölçülmeye uygun özelliklere sahiptir. 

DGNAA (bazen konvansiyonel NAA denir) metodu, radyoaktif çekirdekler 
üreten elementlerin büyük çoğunluğu için kullanışlıdır. DGNAA metodu, 
uzun ömürlü bir nüklitin analizine kısa ömürlü bir nüklitten girişim olması 
durumunda, kısa ömürlü nüklitin bozunması beklenerek uzun ömürlü 
nüklitin analizinin hassasiyetinin iyileştirilebilmesi esnekliğine sahiptir. 
Bu tercih, diğer analitik metotlar üzerinde DGNAA metodunun ayırt edici 
üstünlüğüdür [17]. 

Kararsız bir radyoaktif çekirdeğin (1) kararlı birçekirdeğe (2) bozunduğunu 
düşünelim: 

(1) —-—>(2) (kararlı) (33) 

Reaksiyon hızı (saniyedeki bozunma sayısı), başlangıçtaki radyoaktif 
çekirdeklerin (1) sayısıyla orantılıdır. 

dN 
dt = -X N 

(34) 

Burada X, karakteristik bir sabit olup bozunma sabiti adını alır; boyutu 
zamanın tersidir. t=0 anında numunedeki radyoaktif çekirdek sayısının 
N0 ve bu çekirdeklerin saniyedeki bozunma ihtimalinin X olduğunu kabul 
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edersek, bu basit diferansiyel denklemin integrali alındığında herhangi 
bir t anındaki radyoaktif çekirdek sayısının 

N(t) = No e~u (35) 

olduğu bulunur. Bu eşitlik, radyoaktif çekirdek sayısının zamanla üstel 
olarak azaldığını gösterir. 

Radyoaktif çekirdeklerin birim zamandaki bozunma hızına radyoaktivite 
denir. Eş. (35) radyoaktif çekirdekleri için bozunma hızı 

dN „ A, u = X N0 e t 

dt 0 (36) 

şeklinde yazılabilir. Burada (-) işareti radyoaktif çekirdeklerin azaldığını 
ifade eder. Aktiviteyi A ile gösterirsek 

„ dN „ , t A = = X N0 e ' 
dt 0 

yazılabilir, t = 0 anındaki aktiviteye A0 dersek 

A(t) = A, e ( 3 7 ) 

elde edilir. 

Radyoaktif çekirdek terminolojisinde yarı ömür karakteristik bir özelliktir. 
Radyoaktif çekirdeklerin herhangi bir andaki değerinin yarısına bozunması 
için geçen süreye yarı ömür denir ve T1/2 ile gösterilir. Bu tanıma göre Eş. 
(37) yeniden yazılırsa 

— = A,e x t 2 

2 (37a) 

elde edilir. Bu eşitlikten 

T _ In2 1/2 " T " (38) 

olduğu görülür. Buraya kadar radyoaktif çekirdeklerin bozunmasından 
bahsedildi. Şimdi kararlı çekirdeklerden radyoaktif çekirdekler 
oluşturulmasından bahsedeceğiz. 

Kararlı çekirdeklerden oluşan bir hedef, bir nötron kaynağından çıkan 
nötronlarla ışınlandığı zaman Şekil 11'de verilen modele uygun olarak 
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nötronlar hedef çekirdekler tarafından absorplanırve kararsız (radyoaktif) 
çekirdekler oluşur. Radyoaktif çekirdek oluşur oluşmaz bir bozunma 
olasılığına sahiptir. Bu, bir t süresince hedef çekirdekler nötronlarla 
ışınlanırken, belli bir reaksiyon hızı ile radyoaktif çekirdeklerin oluşmasının 
yanında, oluşan radyoaktif çekirdeklerin de belli bir olasılıkla bozunduğu 
anlamına gelir. Bu söylediklerimizi matematiksel olarak ifade edersek 

dN — = No a * -XN (39) 

denklemini yazabiliriz. Burada denklemin solundaki terim radyoaktif 
çekirdek oluşum hızı, eşitliğin sağındaki ilk terim reaksiyon hızı ve ikinci 
terim oluşan radyoaktif çekirdeklerin bozunma hızıdır ve oluşan radyoaktif 
çekirdekleri azaltıcı özelliğe sahiptir. Eşitliğin sağında ilk terimdeki N0 
hedefteki kararlı çekirdeklerin sayısını, a reaksiyon olasılığını (reaksiyon 
tesir kesiti) ve ^ birim zamanda hedefin birim alanına gelen nötron 
sayısını gösterir. Bu diferansiyel denklem çözülürse ve başlangıç şartları 
uygulanırsa, nötronlarla bir t. ışınlama süresince ışınlanan hedefte 

Nft) = M + f l - e ^ ) (40) 

kadar radyoaktif çekirdek oluşur. 

Şimdi, oluşan bu radyoaktif çekirdeklerin bir gama spektrometresinde 
sayımını yapabiliriz. Daha önce radyoaktif çekirdeklerin birim zamandaki 
bozunma hızına aktivite dendiğini belirtilmişti. Işınlamanın sona erdiği 
andaki aktiviteye A0 denirse, Eş. (40)'tan 

A0 = NX = N0 a4>(1- e ) (41) 

olur. Radyoaktif çekirdeklerin üstel olarak bozunduğu Eş. (37)'de ifade 
edildi. Buna göre ışınlanan hedefin bir t zaman sonraki aktivitesini 
yeniden 

A(t) = A0e^' ( 4 2 ) 

yazabiliriz. Eş. (37)'deki A0 değeri ile Eş. (42)'deki A0 değerinin 
birbirinden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Işınlama sona erdikten 
sonra spektrometrede sayım başlayıncaya kadar geçen süreyi tw, 
spektrometredeki sayım süresini tc ve herhangi bir gama enerji piki için 
spektrometreden elde edilen fotopik alanını D ile gösterirsek, fotopik 
alanı, Eş. (42)'nin (tw; tw+tc) aralığındaki integrali ile orantılı olur: 
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D = kA0 | e udt (43) 

Burada k bir sabit olup, dedektör verimi (e) ve ilgili gama ışını şiddeti (I) 
ile orantılıdır. Böylece, Eş. (43)'ün integralinden 

D = A^L (ew Y i - e x ̂ ) 
X V A J (44) 

elde edilir. A0 yerine Eş. (41)'deki değeri konurve 

mNf _ A 

0 W 
N = 

w 

alınırsa 

D = m N £ ^ ( l - e - X e - U " X l - e - " ' ) (45) 

genel (konvansiyonel) aktivasyon eşitliği elde edilir. Burada m hedefin 
kütlesi, Na Avogadro sayısı, f hedef elementteki ilgilenilen izotopun 
izotopik bolluğu ve W ilgili izotopun atomik kütlesidir. 

Özellikle düşük akılı nötron kaynaklarının kullanıldığı bir AX(n, y)A+1X 
reaksiyonunda, nötronlarla aktifienecek olan hedef çekirdeğin termal 
nötron absorbsiyon tesir kesiti (aa), ışınlanan hedef çekirdeğin izotopik 
bolluğu (f), oluşan radyoaktif çekirdeğin yarı ömrü (T1/2) ve gama ışınlarının 
şiddeti (I) çok önemlidir. aa, f ve l'nın büyük, T1/2'nin ise makul ölçüde 
küçük olması tercih edilir. Örnek olarak, düşük akılı nötron kaynakları 
ile aktivasyonda oluşan radyoaktif çekirdek için T1/2yıl mertebesinde ise, 
hedef çekirdek NAA için kullanışlı değildir [19,21], 

Işınlama sisteminde radyoaktif hale getirilen numune, sayım sisteminde 
sayılır ve radyoaktif numuneden gelen gama ışınları ölçülür. Bilinmeyen 
numunedeki konsantrasyonu tayin etmek için genel olarak kullanılan 
işlem, ilgilenilen elementin bilinen miktarını içeren referans (standart) 
bir maddeyi bilinmeyen numune ile birlikte aynı geometride ışınlamaktır. 
Bilinmeyen numune ve karşılaştırma standardının her ikisi de aynı sayım 
sisteminde ölçülmesi durumunda, sadece bekleme zamanı için düzeltme 
yapılması yeterli olacaktır. Eş. (45), standart ve numune için ayrı ayrı 
yazılıp oranlanır ve bu orantıdan numunede konsantrasyonu bilinmeyen 
elementin kütlesi 
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m _ m Dnum ( e  X tw h ( 4 6 ) 
' num  m s r D • , x t w , 

LJst num 

eşitliğinden tayin edilir. 

Analizi yapılan elementin numune içindeki C konsantrasyonu, (% m), 

C = m n u m x 1 0 0 ( 4 7 ) 
M num 

eşitliği ile hesaplanır. Burada M , numunenin toplam kütlesidir. 

2.9.2. Dedeksiyon Limiti Ölçümleri 

NAA için duyarlılık, ışınlama parametrelerine (nötron akısı ve ışınlama 
zamanı), ölçüm şartlarına (ölçme zamanı, detektör verimi), ölçülen 
elementin nükleer parametrelerine (izotopik bolluk, nötron tesir kesiti, yarı 
ömür ve gama ışını şiddeti) bağlıdır [17], Verilen bir element için metodun 
duyarlılığı (oluşan radyonüklit aktivitesi Bq/g), a reaksiyon tesir kesiti ve 
oluşan radyonüklitin yarı ömrünün bir fonksiyonu olduğundan, NAA için 
dedeksiyon limitleri elementten elemente büyükölçüde değişim gösterir [20]. 
Genelde, büyük tesir kesitlerine sahip olan elementler düşük dedeksiyon 
limitlerine sahip olacaktır. Dedeksiyon limitleri matrikse de bağlı olacaktır. 
Nave Sc gibi hızlıca aktiflenen ve çok sayıda gama ışını yayınlayan yüksek 
konsantrasyonlu elementlerin oluşturduğu numuneler yüksek doğal fon 
sayım hızlarınayol açar ve dedeksiyon limitleri artar [22], 

Dedeksiyon limitini tanımlamak için yapılan çalışmalarda çok sayıda 
matematiksel ifade ve değişik bir terminoloji vardır. Bu da, hepsi yaklaşık 
olarak birbirine eşdeğer olan, dedeksiyon alt limiti, dedeksiyon sensitivitesi 
(duyarlılığı), sensitivite, minimum dedekte edilebilen aktivite (veya kütle) 
ve saflık için garanti sınırı gibi çeşitli terimlerin ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. 

Bu çalışmada, Amerikan Ulusal Standartlar Bürosu'nun önerdiği, 

• Kararsınırı (kritikseviye), Lc, 

• Dedeksiyon sınırı, LD, 

• Nicel tayin sınırı, LQ, 

tanımları esas alınmıştır. 
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Sinyal dedeksiyonunda, herhangi bir At ölçüm zamanında numune + 
doğal fondan ve sadece doğal fondan gelen sayımları, sırasıyla, Cs+B 
ve CB olarak tanımlarsak, numunenin net aktivitesinin ölçüsü CS=CS+B 
- CB sayımlarının farkıdır. Ancak, istatistiksel d_algalanmalar yüzünden, 
ortalama doğal fon (CB) ve ortalama numune (Cs) sayım farkları değişik 
değerler verebilir. Cs'nin bağıl olarak küçük bir değerinde numunedeki 
aktivitenin varlığı şüpheli bir hal alabilir. Bu sebeple, bir Lc "kritik değer"i 
tanımlanır ve literatürde buna, sıklıkla, "minimum önemli sayım farkı" 
veya "karar sınırı" denir. Cs> Lc ise sinyalin var olduğu kabul edilirken 
Cs<Lc ise karar, "dedekte edilemez" olacaktır. Sayım hızının istatistiksel 
karakteri, böyle bir kabulün daima yanlış bir karar verme olasılığını da 
beraberinde taşıdığı anlamına gelir. İki tip hata oluşabilir: 

• Cs > Lc değeri ölçüldüğünde; gerçekte aktivite = 0 olmasına 
rağmen, aktivite >0(1. tip hata) sonucunun çıkarılması. 

• Cs < Lc değeri ölçüldüğünde; gerçekte aktivite > 0 olmasına 
rağmen, aktivite = 0 (2. tip hata) sonucunun çıkarılması. 

C s = L d için, pratikte sinyal daima dedekte edileceğinden 2 . tip hatayı 
yapma olasılığı zaten çok küçüktür. LD değerine karşılık gelen en küçük 
aktiviteye/kütleye "minimum dedekte edilebilen gerçek aktivite/kütle" 
denir ve bu "dedeksiyonun alt sınırı" ile özdeşleştirilecektir. Buraya kadar 
söylenenleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

• Bir sayımın sonucu Cs> Lc verirse, aktivitenin var olduğu sonucu 
çıkarılabilir. 

• Numunede Cs=LDaktivitesi varsa, bunun dedeksiyonu için analitik 
işleme güvenilebileceği bilinir. 

Kritik Seviye veya Karar Sınırı: 

Kritik seviye matematiksel olarak, 

L c = ( 0 ) ( 4 8 ) 

ile verilir. Burada u1 parametresi 1. tip hata yapma olasılığını belirleyen 
bir standart sapma çarpanıdır. u1 için yaygın olarak kabul edilen değerler 
1,645; 1,960 veya 3,000'dır. Bu değerlerin karşılık geldiği güven 
seviyeleri, sırasıyla, % 95; % 97,5 ve % 99,865'tir. 
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CS = CS+B - CB sayım farkı için varyans A2 (S) = A2 (S + B) + A2 (B) = (CS 

+ 2CB) ifadesi ile verilir [19]. Aktivite yoksa, CS = 0+A (O)'dır, burada 
CT(0) = ̂ 2CE'dir. Böylece kritikseviye, 

Lc = u,j2C~B (49) 

olarakverilir. Burada CB doğal fon sayımıdır. 

Doğal fon sabitse ve uzun süredir çok iyi biliniyorsa 
ct2(S) = o2(S + B) = CS + CB olarak ifade edilebilir. Aktivite yoksa, 
CS = 0 ±o(O)olur, buradaa (0) = -JC dir. O halde, uzun zaman süresince 
doğal fon ölçülerek faktörü kadar kritik seviye azaltılabilir. Böylece 
iyi bilinen doğal fon için; 

C C ) = UıJCBB ( 4 9 a ) 

olur. 

Alt Dedekiyon Sınırı: 

Dedekte edilebilirlik öncesi bir değer tayin etmek için kullanılan "alt 
dedeksiyon sınırı" matematiksel olarak, 

LD =  LC +  u ( D ) (50) 

ifadesi ile verilir. Tartışmayı basitleştirmek üzere, 1. ve 2. tip hata yapma 
ihtimalinin her ikisini tayin etmek için de aynı u1 parametresi kullanılacaktır. 
Yukarıdaki eşitlikte g(D), CS= Ld sayma miktarının standart sapmasını 
temsil ederve 

d2 (D) = G2 (0) + Ld 

ile verilir. Böylece Eş. (50), 

Ld - Lc = 2 (0) + Ld)V2 

(Ld - Lc)2 = (0) + uL 

halini alır. LC = Ufs(0) olduğu hatırlanarak, 

Ld (Ld - 2Lc - U) = 0 veya 
Ld = U + 2LC 
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elde edilir. 

Böylece dedekte edilebilen minimum aktivite 

L d ( C ) = U + (51) 

ifadesi ile verilir. İyi bilinen doğal fon değerleri için ise, 

Ld(C) = U + 2ÜIJ0b (51a) 

olur. 

Nicel Tayin Sınırı: 

Hassas bir nicel tayin için Lc ve LD sayma miktarları tam olarak yeterli 
değildir. Arzu edilen bir standart sapma yüzdesi için bir "tayin limiti" 
hesaplanabileceği açıktır. "Minimum çalışma konsantrasyonu" olarak da 
ifade edilebilen böyle bir tanım, yüzde standart sapma, sayım istatistiğinin 
% 10'u olduğunda 

ifadesi kullanılır [19]. 

Bu çalışmada, elementel dedeksiyon limiti ölçümleri için iyi bilinen 
laboratuvar doğal fonu kriteri kullanılmıştır. u1=1,645 (güven seviyesi % 
95) alınmıştır. 

Eş. (45)'ten görüldüğü gibi, NAA metodunda dedektör sayımı ışınlanan 
ve sayılan numunenin kütlesi ile orantılıdır. Böylece, alt dedeksiyon limiti 
(bundan sonra "dedeksiyon limiti" olarak adlandırılacaktır) ve nicel sayım 
limiti kriter sayım değerleri ve numune sayım değeri için Eş. (45) ayrı ayrı 
yazılıp oranlanırsa, dedeksiyon limiti kütle eşdeğeri (mDL) ve nicel sayım 
limiti kütle eşdeğeri (m ), sırası ile, 

Lq (C) = 50 (1 + (1 + 0.08)1/2) (52) 

eşitliği ile verilir. İyi bilinen doğal fon için ise, 

LQ (C) = 50 (1 + (1 + 0.04)1/2) (52a) 

s 

(53) 
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L'q 
mQL = ^ m S 

CS 

olur. 

(54) 

Deneylerde numune olarak ekseriyetle her elementin kimyasal standart 
bileşikleri kullanıldı. Kullanılan numunelerin kimyasal bileşimi Tablo 11'de 
verilmiştir. Bu kimyasallar etüvde 105 0C'ta 3 saat süreyle kurutularak 
bileşiğin bünyesinde bulunması muhtemel olan nem giderildi. Daha 
sonra, darası alınmış 14 mm dış çaplı ve 10 mm yükseklikli (iç çapı 12.6 
mm ve dolu iç hacim yüksekliği 6.2 mm) polietilen tüplere doldurularak 
elektronik terazide 10 4 g hassasiyette tartıldı. Tartma işleminden sonra, 
3x592 GBq Am-Be ışınlama sisteminde ışınlanmak üzere Şekil 3'te 
gösterilen konvansiyonel ışınlama hücrelerinden birisine yerleştirildi. Her 
elementin nükleer özellikleri göz önünde bulundurularak yeterli sayım 
istatistiği elde edilecek kadar, keyfî olarak seçilen sürelerde ışınlandı; 
ışınlanan numuneler, dedektör penceresinin tam üzerine, pencerenin 
merkezine gelecek şekilde, yerleştirildi ve sayım sisteminde sayımları 
yapıldı. Her element numunesi için sayım süresi de keyfî olarak seçildi. 
Ancak, bu çalışmada ışınlama ve sayım süreleri için kriter zamanlar 1T1/2 

olarak tespit edildiğinden ışınlama ve sayma süreleri 1T1/2'ye normalize 
edilerek numunelerden elde edilen sayım miktarları 

S (1 - ek'K )(1 - e1<K) 

eşitliği ile hesaplandı. Burada tİK ve tcK, sırası ile, keyfi ışınlama ve 
keyfî sayma zamanlarını, CK ise keyfî sayım süresinde kaydedilen 
sayma miktarını göstermektedir. Eş. (53) ve Eş. (54) kullanılarak tespit 
edilen dedeksiyon limiti ve nicel tayin limitleri ile deneylerde kullanılan 
numunelerin kimyasal yapıları, her bir elementin analizinde kullanılan 
izotopunun nükleer reaksiyonu, analizde kullanılan gama ışını ve nükleer 
reaksiyon sonucu oluşan radyonüklitin yarı ömrü Tablo 11'de verilmiştir. 

Bu çalışmada, yarı ömrü 5 dakikadan daha küçük olan izotopların 
dedeksiyon limiti ve nicel tayin limitleri tekrarlı nötron aktivasyon analizi 
(CNAA) metodu ile tayin edilmiştir. CNAA için ayrıntılı bilgi Madde 2.10'da 
verilecektir. Kısa ömürlü izotoplar için dedeksiyon limiti ve nicel tayin 
limiti kriter sayımlarını belirlemek için toplam sayım (= toplam ışınlama) 
zamanı kullanıldı. Kritersayım zamanı matematiksel olarak, 

T = ntc 
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olarak ifade edilebilir. Burada n tekrar sayısı ve tc her bir tekrar için 
numune sayma (= numune ışınlama) süresidir. Tekrarlı aktivasyon 
analizi metodu kullanılarak alüminyum, vanadyum, gümüş ve hafniyum 
elementleri için tayin edilen dedeksiyon limiti ve nicel tayin limiti değerleri 
ile, ilgili elemente ait kimyasal ve nükleer özellikler Tablo 12'de verilmiştir. 
Ayrıca, bu elementlerin nicel tayin limitlerinin tekrar sayısına bağlı 
olarak değişimleri, sırası ile, Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15'te 
görülmektedir. 

Al 

0,08 

0,07 

0,06 o> 
5 0,05 
h 
c 0,04 
^ m 

0,03 
<11 u 
Z 0,02 

0,01 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

T e k r a r sayısı, n 

Şekil 12. Tekrar Sayısının Fonksiyonu OiarakAİ'un Nicel Tayin 
Limitinin Değişimi 

47 



Tablo 11. Konvansiyonel Aktivasyon Analizi Metodu ile Tayin Edilen Dedeksiyon 
ve Nicel Tayin Limitleri 

Element Numune Reaks iyon Yarı ömür , Gama 
Enerjisi, keV 

D.Limit i , 
g 

Nicel 
T.Limiti, g 

Na Na2W04-2H20 23Na(n,y)24Na 14,959 h 1368,63 1,02x104 3,61x1ü-4 

Cl RbCI 37CI(n,y)38CI 37,24 min 1642,71 1,26x102 1,04x101 

K Kİ 41K(n,y)42K 12,36 h 1524,7 5,02x103 1,85x102 

Ti TİO 47Tİ(n,p)47Sc 3,3492 d 159,38 2,38x103 7,46x103 

Mn Mn203 55Mn(n,y)56Mn 2,5785 h 846,77 2,80x105 1,04x1ü-4 

Fe 56Fe(n,p)56Mn 2,5785 h 846,77 8,50x103 3,59x102 

Co CO2O3 59Co(n,y)60mCo 10,467 min 58,603 6,86x103 3,33x103 

Cu CuBr 63Cu(n,y)64Cu 12,70 h 1345,84 8,08x103 3,09x102 

Zn ZnO 68Zn(n,y)69mZn 13,76 h 438,63 5,65x103 1,94x102 

Ga G a A 71Ga(n,y)72Ga 14,10 h 834,01 6,07x105 2,17x1ü-4 

Ge Ge0 2 74Ge(n,y)75Ge 82,78 min 264,66 9,99x103 4,22x102 

As AS2O3 75As(n,y)76As 1,0778 d 559,10 3,73x105 1,26x1ü-4 

Se Saf Se 80Se(n,y)81mSe 57,28 min 103,01 9,63x102 4,10x101 

Br CuBr 81Br(n,y)82Br 35,30 h 554,35 8,02x105 2,72x1ü-4 

Rb RbCI 85Rb(n,y)86Rb 18,631 d 1076,64 4,79x104 1,51x103 

Sr SrC0 3 86Sr(n,y)87mSr + 
87Sr(n,y)87mSr 

2,803 h 388,53 3,24x103 1,20x102 

Y Y2O3 89Y(n,y)90mY 3,19 h 202,51 5,57x102 2,09x101 

Mo Mo0 3 98Mo(n,y)99Mo 
(P)99mTc 

65,94 h 140,51 7,06x104 2,20x103 

Ru Ru0 2 102Ru(n,y)103Ru 39,26d 497,08 3,26x105 1,04x1ü-4 

Cd CdO 114Cd(n,y)115Cd 
(P)115mln 

53,46 h 336,23 1,25x103 4,02x103 

İn " \ 0 3 
115ln(n,y)116m1ln 54,29 min 1293,56 1,55x105 9,15x105 

Sb Sb203 
121Sb(n,y)122Sb 2,7238 d 564,12 2,11x105 6,74x1ü-4 

I Kİ 127l(n,y)128l 24,99 min 442,90 1,14x103 6,10x103 

Cs CsCI 133Cs(n,y)134mCs 2,903 h 127,50 1,17x103 4,32x103 

Ba BaTiOs 138Ba(n,y)139Ba 83,06 min 165,86 4,75x103 1,95x102 

La 139La(n,y)140La 1,6781d 1596,21 2,98x105 1,00x1ü-4 

Ce Ce0 2 140Ce(n,y)141Ce 32,501d 145,44 8,75x105 2,67x1ü-4 

Pr P ^ 141Pr(n,y)142Pr 19,12 h 1575,85 5,75x104 2,12x103 

Nd Nd203 148Nd(n,y)149Nd 1,728 h 211,31 1,05x102 4,12x102 

Sm Sm203 152Sm(n,y)153Sm 46,284 h 103,18 3,79x105 1,21x1ü-4 

Eu EU2O3 151 Eu(n,y)152mEu 9,3116 h 841,57 1,52x105 5,30x105 

Gd Gd203 158Gd(n,y)159Gd 18,479 h 363,55 2,90x103 9,53x103 

Dy DY203 
164Dy(n,y)165Dy 2,334h 94,70 1,32x104 4,83x1ü-4 

Ho HO2O3 165Ho(n,y)166Ho 26,83 h 80,574 2,11x104 6,83x1ü-4 

Yb Yb203 
174Yb(n,y)175Yb 4 ,185d 396,33 3,13x105 1,00x1ü-4 
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Lu L u A 176Lu(n,y)177Lu 6,734 d 208,37 5,23x10"6 1,64x1ü"5 

W Na 2 W0 4 2H 2 0 186W(n,y)187W 23,72 h 685,77 5,31x10"5 1,77x1ü"4 

Pt KPtCI6 196Pt(n,y)197Pt 19,8915 h 191,44 1,41x10"2 4,75x102 

Au H(AuCI4)-4H20 197Au(n,y)198Au 2,6952 d 411,80 1,26x10"6 4,05x106 

Th Th0 2 232Th(n,y)233Th 
(P)233Pa 

26,967 d 312,17 1,32x105 4,07x10"5 

U UO2 238U(n,y)239U 
(P)239Np 

2,3565 d 277,60 3,54x10"4 1,12x1ü"3 

Tablo 12. Tekrarlı Aktivasyon Analizi ile Tayin Edilen Dedeksiyon ve 
Nicel Tayin Limitleri 

Element & 

Numune 

Reaksiyon Yarı 
Ömür, 

Gama 
Enerjisi, 

keV 

Işınlama ve 
Sayma Süresi, 

t = t 1 c 

Tekrar 
Sayısı, 

n 

D. 
Limiti , 

g 

Nicel T. 
Limiti , 

g 

Al/ 
AI2O3 

27AI(n,y)28AI 2,2414 
min 

1778,97 240 s 7 1,26x1ü"3 1,04x102 

V/ 
V2©5 

51V(n,y)52V 3,743 
min 

1434,07 360 s 7 7,28x1ü"4 5,17x10"4 

Ag/ 
Ag2S04 

107Ag(n,y)108Ag 2,37 
min 

632,97 240 s 7 3,05x1ü"3 1,86x102 

Hf/ 
Hf02 

178Hf(n,y)179mHf 18,67 
s 

214,34 30 s 8 1,93x1ü"4 1,72x10"3 
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Şekil 13. Tekrar Sayısının Fonksiyonu OiarakV'un Nicel Tayin Limitinin Değişimi 

Şekil 14. Tekrar Sayısının Fonksiyonu Olarak Ag'ün Nicel Tayin Limitinin Değişimi 
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Şekil 15. Tekrar Sayısının Fonksiyonu Olarak Hf'un Nicel Tayin Limitinin Değişimi 

2.10. Kısa Ömürlü İzotopların Yarı Ömürlerinin Ölçümü 

Tekrarlı aktivasyon analizi uygulamalarında, numunelerin ışınlama 
sistemi ile sayma sistemi arasında devredilmesinde genellikle pünömatik 
hızlı transfer sistemleri kullanılır. Pünömatik transfer sistemlerinin 
kullanılması durumunda yarı ömrü 1s mertebesinde olan izotopların 
analizleri mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, numuneler ışınlama ve 
sayma sistemleri arasında elle devredildi. Işınlamasisteminde numunenin 
ışınlanması bitirildikten sonra, numunenin elle sayım sistemine taşınıp 
sayımın başlatılabilmesi için harcanan minimum zaman 15 s civarındadır. 
Bu yüzden, çalışmaya başlarken yarı ömrü ölçülecek radyonüklitin yarı 
ömrünün 15 s'nin altında olmaması gerektiğine karar verildi. Yarı ömrü 5 
dakikanın üzerinde olan izotopların yarı ömürleri rahatlıkla konvansiyonel 
aktivasyon metodu ile ölçülebilir. Dolayısıyla burada kısa yarı ömürden 
kastedilen 15 s < Tv2 < 5 min'dir. Bir kere ışınlama ve ardından sayım 
sisteminde bir kere sayma anlamına gelen konvansiyonel aktivasyon 
metodunun böyle kısa ömürlü izotoplara uygulanması durumunda, 
ışınlamadan sonra sayım sisteminde sayımın başlatılması için bağıl 
olarak uzun zaman geçeceğinden sayım başlayıncaya kadar ışınlanmış 
olan numunenin aktivitesinin çok büyük bir kısmı kaybolacaktır. Bu 
sebeple, kısa ömürlü izotopların konvansiyonel aktivasyon metodu ile 
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sayımlarında iyi bir sayım istatistiği alınamayacaktır. Kısa yarı ömürlü 
izotopların aktivite kaybını telafi etmek için yeni bir aktivasyon metodu 
geliştirilmiştir. Bu metotta numune, ışınlama sisteminde belli bir süre 
ışınlandıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda sayım sistemine 
taşınır. Sayım sisteminde belli bir süre sayıldıktan sonra yine mümkün 
olan en kısa sürede ışınlama sistemine taşınarak yeniden ışınlanır ve bu 
periyodik olarak tekrarlanır. Bu yeni metoda "tekrarlı aktivasyon analizi" 
adı verilir. 

Tekrarlı aktivasyon metodu, n tane ardışık "ışınlama-transfer-sayma" 
tekrarının bir dizisi olarak tanımlanabilir. Tekrar periyodu Şekil 16'dan 
görüldüğü gibi 

T = ti +W + tc + tr (55) 

şeklindedir. Burada t ışınlama zamanı, tw ışınlamadan sonra sayım 
sistemine transfer zamanı, tc sayma zamanı ve tr sayım bittikten sonra 
yeniden ışınlamayı başlatmak üzere numuneyi ışınlama sistemine geri 
gönderme zamanıdır. 

Aktivite 
(Keyfi birim) 

1. Tekrar 3. Tekrar 

Doyum 
- r n 

1 1 

/ I \ / l IV / i ı \ / i i X . / 1 ] 
/ 1 İ 

r / I / t / 

L 1 X ı 
JV I v 
1 1 1 1 

ıl 
i / 1 / ı / 1 / 

\ 

i 1 1 I 1 s 
\f 
1 1 

ti ! W tc t,-
—r^r 

t- t tf 1 t 

Periyot 

Şekil 16. Tekrarlı Aktivasyon Zaman Parametreleri ve Tekrar Sayısıyla 
Çekirdeklerin Aktivitesinin Değişimi [23] 

Birinci tekrarda oluşan aktivite (konvansiyonel aktivasyon) için dedektör 
sayımı Eş. (45)'den hatırlanırsa, 

Dkon = ̂ L(1-e~x' ) ( e - w ) ( 1 - e - c ) 

olduğu görülür. İkinci tekrar sonunda dedektörde toplanan sayım, ikinci 
ışınlama esnasında oluşan aktiflik ile birinci tekrardan arta kalan aktifliğin 
toplamına eşittir. Böylece, 

D 2 = D k o n + D k o n e~xT = D k o n ( 1 + e~xT) ( 5 6 ) 
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olur. Üçüncü tekrar sonunda dedektörde toplanan sayım 

D 3 = D k o n ( 1 + e~x T + e 2 X T ) ( 5 7 ) 

olacaktır. Buna göre, n. tekrarda dedektörde toplanan sayımın 

Dn = Dkon [ 1 + e ^ T + e ^ T + • • • + e ^ T ] ( 5 8 ) 

olduğu görülür. Eş. (58)'in sağ tarafı (1 -e~XT) ile çarpılıp bölünürse 

D - I ^ L d <59> 
Dn ı _ e-XT  DKON 

şeklini alır. Her tekrar sonundaki dedektör sayımını tek başına almak 
yerine, sayım istatistiğini iyileştirmek için, her bir tekrar sonundaki 
sayımların toplamı olan DC kümülatif dedektör sayımı göz önüne 
alınırsa, 

Dc = Z D 
J=1 

D KON £ (1 - e-jXT) 1 - e~xT J._1 

D k o n (! _ e +1 - e T + • • • +1 - e -nXT) 
1 -e -XT 

-J. T 
J ^ K O T _ D K O N e T t1 + e % T + ... + e-{n-')xT] 
1- e X T 1 - e T 

nü D e xT (1 - e  nXT) KON KON V  C ) 

DC ~  DKON 

1 _ e T (1 - e- T )2 

n ex T (1 - e~nXT) 

1- e~x T (1- e~x T )2 
(60) 

tekrarlı aktivasyon analizi temel eşitliği elde edilir. 

Eş. (60)'taki parametrelerin uygun seçimi ile kümülatif dedektör sayımı 
maksimize edilebilir. Verilen bir toplam deney süresi için Givens sıfır 
transfer süresi ve t= tc= T1/2 alarak maksimum saymanın elde edileceğini 
gösterdi [24], Fakat, transfer sistemindeki sınırlamalardan dolayı tw+tr^0'dır 
veDC'nin optimizasyonunda aşağıdaki şartlar söz konusudur: 
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Toplam deney süresi \tt = nT 

+ ' r * 0 ,K ='r kabul edilir ve t, = tc = T - 2t 

Dc = l [ı_ e X(T-2tw ) /2 (e x 'w ) 
n 

olarak alınırsa, 

-XT ı* -nXT\ e (1 - e ) 
1 - e -XT (1- e~x T ) 2 

(61) 

şeklini alır. 

Verilen bir toplam deney süresi içinde deneyin kaç kere tekrarlanması 
gerektiği de bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir toplam 
deney zamanında yapılacak optimum tekrar sayısı 

n0 = (c0 + cm + c2md) [b, + e 2 q + e -t>2 | n q , a - b 3 ( i n q ) 2 

(62) 

ampirik ifadesi ile verilir [25]. Bu ampirik ifadeden görüldüğü gibi, 
optimum tekrar sayısı m ve q gibi iki değişkenin fonksiyonudur. Burada, 
10 < m < 500 ve o, 001 < q < 1,5 'Ç'n 

c0 = -0,5481 
cj =0,2256 
c2 = -3,003x10"' 

bj = -1,3600 
b2 = 0,2954 
b =4,179x10": 

değerlerine sahiptir, m ve q ile toplam deney zamanı (t t), bekleme 
zamanı (tw = tr), yarı ömür (TJ/2) ve tekrar periyodu (T ) arasındaki 
bağıntılar; 

tt = nT = mTys 

' w = ' r = q T 1 / 2 

şeklindedir. 

(63) 

(64) 

Eş. (60) tekrarlı aktivasyonun temel eşitliğinin önemli bir sonucu olarak, 
kısa yarı ömürlü elementlerin yarı ömürlerini ölçmek için yeni bir metot 
geliştirmek mümkündür. Bu eşitlik n >> 1 için, 

Dc  Dkon 

haline gelir ve 
D, 

n 

b = • KON 

1-e -XT 

1 - e 

ve a = -

(1- e~x T )2 (65) 

d k o n  e  

-XT 

(1 - T)2 

2 
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olmak üzere, DC = a + bn formunda n 'ye bağlı lineer bir bağıntı şeklinde 
yazılabilir, b , a 'yaoranlandığında, 

a 
b = 1-eT T = İn (1-a) 

Böylece yarı ömür, 

olur [21], 

Deneylerde numune olarak, Se hariç, standart kimyasal bileşikler 
kullanıldı. 76Se(n,y)77mSe reaksiyonu için ise toz halinde saf Se kullanıldı. 
Numuneler hiçbir ön işleme tâbi tutulmaksızın 14 mm dış çaplı ve 10 mm 
yükseklikli (iç çapı 12,6 mm ve dolu iç hacim yüksekliği 6,2 mm) polietilen 
tüplere doldurularak 3x592 GBq Am-Be ışınlama sisteminde ışınlanmak 
üzere Şekil 3'te gösterilen konvansiyonel ışınlama hücrelerinden birisine 
yerleştirilerek tekrarlı aktivasyon metodu uygulandı. Her bir reaksiyon 
için ışınlama parametreleri Tablo 13'te verilmiştir. Her bir reaksiyon için, 
sırası ile, birinci tekrar sonunda dedektörde toplanan sayım, ardından 
birinci tekrar sonunda toplanan sayımla ikinci tekrar sonunda toplanan 
sayımın toplamı, daha sonra bu iki toplamla üçüncü tekrar sonunda 
toplanan sayımın toplamı alınmış ve buna benzer şekilde n tekrara 
kadar devam edilerek her bir tekrar sonundaki kümülatif değerler ayrı 
ayrı kaydedilmiştir. Her reaksiyon için böyle 10 ayrı deney yapılmış ve 
her deney sonucu alınan dedektör sayımları 

doğrusuna uyarlandıktan sonra a ve b sabitleri tespit edilip bu sabitler 
Eş. (66)'da yerlerine konarak yarı ömür değerleri tayin edilmiştir. Daha 
sonra bu şekilde, her reaksiyon için tayin edilen 10 yarı ömür ölçümünün 
aritmetik ortalaması alınmış ve bu değerler Tablo 13'te sunulmuştur. 
Tabloda yarı ömür değerleri için verilen hatalar 10 ölçüm sonucunun 
standart sapmalarıdır. 

D C = a + bn (67) 

55 



Tablo 13. Bazı Kısa Yarı Ömürlü İzotoplar için Ölçülen Yarı Ömür Değerleri ve 
Bunların Referans Değerleri ile Karşılaştırılması 

Reaksiyon Gama 
Enerjisi, 
keV [26] 

t. = t I c t = t 
w r 

n Yarı ömür Reaksiyon Gama 
Enerjisi, 
keV [26] 

t. = t I c t = t 
w r 

n 
Ölçülen Referans [26] 

27Aİ(n,y)28Aİ 1778,97 4 min 30 s 7 2,390±0,485 min 2,2414 min 
51V(n,y)52V 1434,07 6 min 30 s 7 3,610±0,204 min 3,743 min 

65Cu(n,y)66Cu 1039,23 7 min 30 s 8 5,082±0,809 min 5,12 min 
76Se(n,y)77mSe 161,92 30 s 15 s 8 17,87±6,60s 17,36 s 
85Rb(n,y)86mRb 536,07 2 min 20 s 7 1,093±0,328 min 1,017 min 
107Ag(n,y)108Ag 632,97 4 min 30 s 7 2,310±0,338 min 2,37 min 
109Ag(n,y)110Ag 657,76 45 s 15 s 8 24,4±5,7 s 24,6 s 

121Sb(n,y)122mSb 61,41 6 min 30 s 8 4,363±2,078 min 4,191 min 
160Gd(n,y)161Gd 360,94 5 min 30 s 8 3,521±0,690 min 3,66 min 
164Dy(n,y)165mDy 515,47 130 s 20 s 6 1,286±0,436 min 1,257 min 
178Hf(n,y)178mHf 214,34 30 s 15 s 8 18,98±2,89s 18,67 s 
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu raporun konusu olan "3x592 G B q 2 4 1 Am-Be nötron hücresinde nükleer 
veri ölçümleri" projesi oldukça kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmadır. Bu 
yüzden, projenin başladığı 1999 tarihinden itibaren, proje kapsamında 
bitirilen çalışmalar bazen akademik bir tez bazen de bilimsel bir makale 
olarak peyderpey yayınlanmıştır. 

Bu projenin bilimsel literatüre en önemli katkısı, (a, n) kaynaklarına ait 
nötron spektrumlarının, belli bir eşik enerjisinin üzerindeki ortalama 
enerjilerinin, nötron spektrumunu temsil eden tek bir nötron enerjisi olarak 
kullanılabileceğinin gösterilmesi ve bu enerji değerlerinin, tesir kesiti ve 
hızlı fisyon ürünlerinin verimlerinin tayini gibi çekirdek parametrelerinin 
ölçümünde kullanılmış olmasıdır [1,3,4], (a, n) nötron kaynaklarının 
ortalama nötron enerjileri ile hızlı fisyon ürünlerinin verimlerinin ve 
hızlı nötron eşik dedektörlerinin tesir kesitlerinin ölçümü ilk defa bu 
proje kapsamında yapılan araştırmaların sonucunda bilimsel literatüre 
sunulmuş olup daha önce benzerçalışmalaryapılmamıştır. 

1,5 MeV etkin eşik enerjisine sahip 238U(n, f) reaksiyonu için 241 Am-
Be nötron kaynağının ortalama spektrum enerjisi 5,04 MeV olarak 
değerlendirilmiş ve 5,04 MeV enerjili nötronlarla 238U(n, f) hızlı fisyon 
tesir kesiti, 137Ba fisyon ürününün 537,3 keV gama ışını ve 103Ru fisyon 
ürününün 497,1 keV gama ışını kullanılarak, sırası ile,a f = 527± 69 mb 
vec f = 538 mb ölçülmüştür [1], 5,0 MeV enerjili nötronlarla bu reaksiyon 
için literatürde kabul görmüş standart değer 533 mb'dır. Görüldüğü gibi 
ölçülen her iki değerin de literatür değerinden sapması % 1 civarındadır 
ve bu da oldukça makuldür. 

Uzun soluklu ve sabırlı başka bir çalışmada [3], 238U(n, f) hızlı fisyon 
reaksiyonu sonucu ortaya çıkan 87Kr, ssKr, 89Rb, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 91mY, 92Y, 
95Zr, 97Nb, 99Mo, 99mTc, 101Tc, 104Tc, 103Ru, 105Ru, 105Rh, 131Sb, 131Te, 133Te,1311, 
132|J 133| J 134| ( 13S|> 1 3 8 Q S j 1 3 9 ^ M O ^ M 0 ^ M 2 ^ 1 4 3 Q e M 6 p r f j g y o n 

ürünleri için kümülatif fisyon verimi ölçümü yapıldı. Bu fisyon ürünleri için 
EXFOR (Experimental Nuclear Data Exchange Format) veri dosyasında 
5,0 MeV nötronlar kullanılarak ölçülmüş kümülatif fisyon verimi değeri 
yoktur. EXFOR veri dosyasından farklı nötron enerjileri için (1,5 MeV-9 MeV 
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aralığında) derlenen kümülatif fisyon verimi değerlerinin interpolasyonu 
yapılarak her bir fisyon ürününün 5,0 MeV nötron enerjisindeki değeri 
hesaplandı. Bu yolla elde edilen kümülatif fisyon verimi değerleri, bu 
çalışmada ölçülen değerlerle karşılaştırıldı ve herbirfisyon ürünü kümülatif 
verimi için hesaplanan ve ölçülen değer arasındaki farkın % 5'ten büyük 
olmadığı görüldü. Bu çalışmada, ölçülen hafif ve ağır kütleli fisyon ürünleri, 
sırası ile, 238U(n, f) reaksiyonu sonucu ortaya çıkan toplam fisyon ürünü 
verimlerinin % 58,97 ve % 64,87'sine karşılık gelmektedir. Aynı fisyon 
ürünleri için EXFOR veri dosyasından hesaplanan değerler, sırası ile, % 
58,22 ve % 64,76'dır. Bu da, ölçüm sonuçlarımızın daha önce ölçülen 
sonuçlardan hesaplanan değerlerle uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Başka uzun süreli bir araştırma ve deneysel çalışma ile ortalama spektrum 
tekniği kullanılarak 103Rh(n, n')103mRh, 115ln(n, n')115mln, 232Th(n, f), 47Ti(n, 
p)47Sc, 64Zn(n, p)64Cu, 58Ni(n, p)5SCo, 54Fe(n, p)54Mn, 46Ti(n, p)46Sc, 27AI(n, 
p)27Mg, 56Fe(n, p)56Mn, 24Mg(n, p)24Na, 59Co(n, a)56Mn, 27AI(n, a)24Na 
ve 48Ti(n, p)48Sc hızlı nötron eşik dedektörleri için tesir kesiti ölçümleri 
yapıldı [4], Bu reaksiyonların her biri ayrı bir nötron dedektörüdür ve her 
bir reaksiyon için etkin eşik enerjisi genellikle birbirinden farklıdır. Bu 
yüzden, öncelikle, her bir reaksiyon için etkin eşik enerjisinin üzerindeki 
nötronlar için 241Am-Be nötron kaynağının ortalama spektrum enerjileri 
değerlendirildi. Bu nötron dedektörleri için etkin eşik enerjileri ve etkin 
enerji değerinin üzerindeki nötronlar için hesaplanan ortalama kaynak 
enerjileri Tablo 14'de verilmiştir. Her bir eşik dedektörü için, karşılık 
gelen ortalama spektrum nötron enerjisinde tesir kesiti ölçümleri yapıldı. 
Ölçülen tesir kesiti değerleri de Tablo 14'de verilmiştir. 

103Rh(n, n')103mRh eşik dedektörünün 4,83 MeV enerjili nötronlar için 
farklı veri dosyalarındaki değerlendirilmiş tesir kesiti değerleri 1175 mb 
[27], 1133 mb [28] ve 1218 mb [29] olarak verilmiştir. Değerlendirilmiş 
verilerle bu çalışmada ölçülen değerler arasındaki sapmalar % 0,7-% 4,2 
aralığındadır. Değerlendirilmiş farklı veri tabanlarındaki değerler arasında 
bile % 7 civarında sapma olduğu göz önüne alınırsa bu çalışmada ölçülen 
değerin oldukça başarılı olduğu söylenebilir. 

115ln(n, n')115mln reaksiyonu için 4,97 MeV nötron enerjisindeki tesir 
kesitinin tavsiye edilen değeri 320 mb'dır [27, 30, 31]. Bu çalışmada 
ölçülen tesir kesiti, tavsiye edilen değerden % 5,6 kadar daha düşüktür. 
Ancak 5 MeV nötron enerji bölgesinde tavsiye edilen değerlerin hata 
aralığının Kaynakça [27] ve Kaynakça [30]'da, sırası ile, ± % 13 ve ± % 
8 olarak verildiği dikkate alınırsa, bu çalışmada ölçülen değerin tavsiye 
edilen değerden sapmasının söz konusu hata aralıkları içinde olduğu 
görülür. 
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Tablo 14. Hızlı Nötron Eşik Dedektörleri için Etkin Eşik Enerjileri, Hesaplanan 
Ortalama Spektrum Enerjileri ve Ölçülen Tesir Kesiti Değerleri 

Eşik Dedektörü Etkin Eşik Enerjisi, 
MeV [14] 

Ortalama Spektrum 
Enerjisi, MeV 

Ölçülen Tesir 
Kesiti, mb [3] 

103Rh(n,n')103mRh 0,8 4,83 1167+107 
115ln(n,n')115mln 1,2 4,97 302±23 

232Th(n,f) 1,4 5,02 144,5±14,4 
47Tİ(n,p)47Sc 2,2 5,23 78,6±5,6 
58Nİ(n,p)58Co 2,8 5,45 576±35 
64Zn(n,p)64Cu 2,8 5,45 158,1±18,4 
54Fe(n,p)54Mn 3,1 5,71 469±29 
46Tİ(n,p)46Sc 3,9 6,16 130,4±8,3 
27AI(n,p)27Mg 4,4 6,47 56,7±4,6 
56Fe(n,p)56Mn 6,0 7,72 43,7±2,8 
24Mg(n,p)24Na 6,8 8,21 129,6±7,7 
59Co(n,a)56Mn 6,8 8,21 8,08±0,53 
27AI(n,a)24Na 7,2 8,43 52,4±3,4 
48Tİ(n,p)48Sc 7,6 8,72 19,1±1,1 

232Th(n, f) reaksiyonu için bu çalışmada ölçülen değerin, değerlendirilmiş 
veri tabanlarında verilen 144,6 mb [28] ve 144 mb [31] değerleri ile uyumu 
mükemmeldir. 

Bu çalışmada 47Ti(n, p)47Sc eşik dedektörünün tesir kesiti 5,23 MeV enerjili 
nötronlar için 78,6 mb ölçülmüştür. 5,23 MeV enerjili nötronlar için veri 
tabanlarındaki değerlendirilmiş veriler 62,9 mb ve 84 mb [27-29, 31, 32] 
arasında değişir. Görüldüğü gibi bizim ölçtüğümüz değer de bu aralıktadır. 

58Ni(n, p)58Co reaksiyonu için tesir kesiti 576 mb olarak ölçüldü (5,45 
MeV nötron enerjisinde). Bu reaksiyon için değerlendirilmiş veriler 515 
mb-541 mb arasındadır [27, 29, 33]. Bu çalışmada ölçülen değerin 
değerlendirilmiş verilerden sapması %(6-2) aralığındadır. Değerlendirilen 
ve ölçülen değerlerin hata sınırları göz önüne alındığında, bu çalışmada 
ölçülen değerin, hata sınırları içinde, değerlendirilen verilerle uyumlu 
olduğu görülür. 

64Zn(n, p)64Cu reaksiyonu için bu çalışmada 5,45 MeV nötron enerjisinde 
ölçülen tesir kesiti, değerlendirilmiş verilerin birisi ile mükemmel bir uyum 
sergilemesine rağmen [33], diğerleri ile ile uyumlu değildir [27-29], Ancak, 
nötron tesir kesiti konusunda oldukça otorite bir laboratuvar olan ANL 
verisi ile mükemmel bir uyumun olması önemlidir. 
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54Fe(n, p)54Mn eşik dedektörü için bu çalışmada ölçülen tesir kesiti, veri 
tabanlarında sunulan tesir kesitleri ile genel olarak uyumludur [27-29, 31, 
32], 

46Ti(n, p)46Sc reaksiyonu için farklı veri tabanlarının sunduğu 
değerlendirilmiş veriler 172 mb ile 124,2 mb arasındadır ve aralarında % 
38'i aşan sapmalar vardır. Bu çalışmada, ölçülen değerin 130,4 mb (6,16 
MeV nötron enerjisinde) olduğu hatırlanırsa, bu değerin değerlendirilmiş 
veri değerleri aralığında olduğu görülür. 

27AI(n, p)27Mg reaksiyonu için bu çalışmada ölçülen tesir kesiti ENDF/B-
VI [31], JENDL-3.3 [32], IRDF-90 [28] ve RNAL [29] verileri ile iyi bir 
uyum sergilemektedir. 

56Fe(n, p)56Mn reaksiyonu için, farklar büyük olmamakla beraber, bu 
çalışmada ölçülen tesir kesiti, veri tabanlarında sunulan değerlendirilmiş 
verilerin hepsinden yüksektir [27-29, 31, 32], Buna rağmen, ölçümün % 
95 güven seviyesi göz önüne alındığında, verilerin hata sınırları içinde 
uyumlu olduğu görülmektedir. 

24Mg(n, p)24Na reaksiyonu için bu çalışmada ölçülen tesir kesiti, 
değerlendirilmiş verilerden biraz yüksektir (% 6,5-% 8,3 arasında) [27-
29, 31, 32], Ancak, bu farklar hata sınırları aralığında kalmaktadır. 

59Co(n, a)56Mn reaksiyonu için bu çalışmada ölçülen tesir kesiti, 
değerlendirilmiş verilerden % 5-% 11 daha düşüktür. Fakat Kaynakça 
[27]'deki tesir kesiti değerleri, 6 MeV-9 MeV nötron enerjisi aralığında ± 
% 30 belirsizlik bandına sahiptir. Ayrıca, 59Co(n, a)56Mn reaksiyonu için 
etkin eşik enerjisi yüksek olduğundan (Eef = 6,8 MeV) reaksiyon oluşturan 
etkin nötron akısı düşüktür. Buna ilâve olarak tesir kesiti de düşüktür. Bu 
iki sebepten dolayı, 56Mn aktivitesi düşüktür ve 846,75 keV gama ışını 
fotopiki için sayım istatistiği iyi değildir. Burada ölçülen sonucun, veri 
tabanlarında sunulan değerlerden sapmasının sebebi sayım istatistiğinin 
zayıf olmasından kaynaklanabilir. 

27AI(n, a)24Na reaksiyonu için bu çalışmada ölçülen tesir kesiti ile veri 
tabanlarında sunulan değerler arasında iyi bir uyum vardır [27-29, 31, 32], 

48Ti(n, p)48Sc bu reaksiyon için de ölçülen tesir kesiti ile değerlendirilmiş 
veriler arasındaki uyum makul ölçüdedir [27-29, 31, 32], 

Proje kapsamında yürütülen ve tamamlanan başka bir araştırma konusu, 
232Th(n, f) hızlı nötron reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinin kütle 
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dağılım oranlarının tayinidir [5]. Bu kapsamda, 87Kr, 91Sr, 91mY, 92Sr, 97Zr, 
97Nb, 99mTc, 131l, 132l, 133l, 134l, 135l, 140Ba, 140La,141Ce ve 143Ce'ün kütle dağılım 
oranları tayin edilmiştir. Bu fisyon ürünlerinin kütle dağılım oranları için 
5,0 MeV enerjili nötronlar kullanılarak doğrudan ölçülmüş deneysel 
değer genel olarak yoktur. Bu yüzden her bir fisyon ürünü için, 1,5 MeV 
- 9 MeV nötron enerji aralığında ölçülmüş kütle dağılım oranları EXFOR 
veri dosyasından derlendi ve söz konusu enerji aralığında interpolasyon 
uygulanarak 5,0 MeV enerjili nötronlar için ayrı ayrı kütle dağılım 
oranları tespit edildi. İnterpolasyon metodu ile tespit edilen kütle dağılım 
oranları, bu çalışmada ölçülen değerlerle karşılaştırıldı. 99mTc, 97Nb ve 
140Ba dışındaki fisyon ürünleri için ölçülen ve interpolasyon metodu ile 
tespit edilen kütle dağılım oranlarının uyumlu olduğu görüldü. 99mTc, 97Nb 
ve 140Ba için ölçülen değerlerin interpolasyon metodu ile tespit edilen 
değerlerden sapması, sırası ile, - % 17,3, -% 14,3 ve -%11,5'tir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen başka bir uzun süreli çalışmada, 
238U'in bozunma zincirinde ortaya çıkan ve 23SU ile kısa sürede (yaklaşık 
6 ay) dengeye gelen 234mPa ve 234gPa'nin gama ışınlarının yayınlanma 
olasılıkları mutlak olarak ölçüldü. 234mPa'nin gama ışınlarının yayınlanma 
olasılıklarının mutlakdeğerleri ile ilgili olarakbilimsel literatürde, aralarında 
kayda değer farklar da olsa, yeteri kadar veri bulmak mümkün olmasına 
rağmen, 234gPa'nin gama ışınlarının yayınlanma olasılıkları ile ilgili mutlak 
ölçüm sonucu yok denecek kadar azdır [6]. 

234mPa'nin gama ışınlarının yayınlanma olasılıkları ile ilgili yeteri kadar veri 
olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda 234mPa'nin bütün gama ışınlarının 
yayınlanma olasılıkları, en şiddetli gama ışını olan 1001 keV enerjili 
gama ışınının yayınlanma olasılığına normalize edilerek verilmiştir. 1001 
keV gama ışınının yayınlanma olasılığının mutlak değeri için bilimsel 
literatürde çok büyük dalgalanmalar olup 0,0059-0,00924 arasında 
değişen değerler mevcuttur. Bu çalışmada 234mPa'nin bütün gama ışınları 
için, girişimli gama ışını piklerine pik soyma metodu uygulanarak, ayrı 
ayrı mutlak gama ışını yayınlanma olasılığı ölçümleri yapıldı. Elde edilen 
ölçüm sonuçları, Nzuruba [34] tarafından değerlendirilen verilerle genel 
olarak uyumludur. 

Şekil 6'da görüldüğü gibi, 234mPa çok düşük olasılıkla bir izomerik geçiş 
(İT) yaparak 234gPa'ye ve çok büyük birp" geçiş olasılığı ile de 234U'e 
bozunmaktadır. 238U'in bozunma zincirindeki 234gPa aktivitesi bu izomerik 
geçiş olasılığı ile orantılıdır ve dolayısı ile 238U'in toplam aktivitesinin 
çok düşük bir yüzdesine sahiptir. Bunun için, uranyumun doğal gama 
spektrumunda 234gPa'nin gama ışını pikleri zayıftır. Bu durum göz önünde 
bulundurularak, 234gPa'nin gama ışını olasılıklarını ölçmek için genellikle 
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tonlarca uranyum içinden kimyasal işlemlerle 234Pa çekilerek 234gPa 
zenginleştirmekte ve bu şekilde 234gPa'nin gama ışınlarının yayınlanma 
olasılıkları ölçülmektedir. Ancak bunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü 
234gpa yaklaşık olarak 6 saat yarı ömre sahip olduğu için doğada sadece 
uranyumun bozunma zincirinde bulunabilir ve aktivitesi de 238U aktivitesine 
bağlıdır. En önemlisi uranyumun gama dozunun değerlendirilmesinde 
238U'den ayrılmış olan değil, 23SU içindeki 234gPa'nin gama ışınlarının 
şiddetlerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 234gPa'nin gama ışınlarının 
yayınlanma olasılıkları mutlak olarak ölçülmüş ve literatürde sadece bir 
tane olan mutlak ölçüm sonuçları [35] ile karşılaştırmıştır. 

Bilimsel literatürde 234mPa'den 234gPa'ye izomerik geçiş oranı için verilen 
değerstandart olmayıp % 0,013 ile % 0,019 arasında değişmektedir. Bu 
çalışmada, 234mPa'den 234gPa'ye izomerikgeçiş oranı farklı biryaklaşımla 
değerlendirilmiştir. 234gPa'nin gama ışınlarının geçiş olasılıkları için 
mevcut ölçülmüş rölatif (238U'den ayrılmış) ve mutlak değerler kullanılarak 
234mPa'den 234gPa'ye izomerik geçiş oranı 

k - 1 / 1 
mg ~ 'abs ' 'rel 

bağıntısından hesaplanabilir. Burada Iabs 234gPa'nin ilgilenilen gama 
enerjisi için mutlak geçiş olasılığı ve Irel aynı enerji için rölatif geçiş 
olasılığıdır. 234gPa'nin gama ışınlarının rölatif geçiş olasılıkları için 
yeterince ölçülmüş veri mevcut olmasına rağmen, bu çalışmada 
ölçülen ve Kaynakça [35]'de verilenlerin dışında, ölçülmüş mutlak veri 
yoktur. 234gPa'nin ana gama ışınlarının geçiş olasılıklarının rölatif ve 
mutlak değerleri ile ilgili derlenmiş veriler, sırası ile, Tablo 15 ve Tablo 
16'da verilmiştir. Rölatif veriler için kaynakçada belirsizlik değerleri 
bulunmadığından Tablo 15'de ağırlıklı ortalama yerine aritmetik 
ortalama alınmıştır. 234mPa'den 234gPa'ye izomerik geçiş oranı için, Eş. 
(67) kullanılarak elde edilen değerler Tablo 17'de verilmiştir. Ortalama 
izomerik geçiş oranı 0,00154'tür. Bu değer, son zamanlarda tavsiye 
edilen 0,0016 değeri ile uyumludur. 

Projede yürütülen faaliyetlerden birisi de, 3x592 GBq 241Am-Be nötron 
ışınlama sisteminde yüksek bağıl verimli (% 50'den daha fazla) HPGe 
dedektörlü gama spektrometresi ile nötron aktivasyon analizi metodu 
kullanarak elementlerin dedeksiyon limitlerinin tayinidir. Bu sistemle 
50'nin üzerinde elementin orta ölçekli analizlerinin mümkün olduğu 
görülmektedir. Çalışmanın tamamlanan kısmında 45 elementin nitel ve 
nicel dedeksiyon limitleri tayin edildi. 

Tablo 11'de listelenen dedeksiyon limiti değerleri 1 yarı ömür ışınlama 
ve 1 yarı ömür sayma kriterleri esas alınarak belirlenmiştir. Işınlama 
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ve sayma sürelerinin uzatılması durumunda dedeksiyon limiti değerleri 
daha da düşecektir. Bu çalışma, özellikle nadir toprak elementleri ve 
altın, mangan, indiyum, volfram gibi daha birçok element cevherinin, 
izotopik nötron kaynakları kullanarak çok kolay, çok ucuz ve çok kısa 
zaman içinde hiçbir kimyasal işleme tâbi tutmadan analizlerinin doğru 
olarak yapılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 15 . 234sPa'nin Ana Gama Işınlarının Geçiş Olasılıkları için Ölçülmüş 
Rölatif Değerler 

E , r 
keV 

l , % T E , r 
keV Kaynakça [36] Kaynakça [37] Kaynakça [38] Aritmetik Ortalama 

131,1 18 20 17,5 18,5 
152,7 6,0 6,0 5,8 5,93 
226,9 10 8,4 9,7 9,37 
369,3 3,5 3,0 2,40 2,97 
569,2 14,5 13 11,5 13,0 
831,4 5,3 5,5 4,0 4,93 
898,5 4,3 4,1 3,15 3,85 

Tablo 16. 234sPa'nin Ana Gama Işınlarının Geçiş Olasılıkları için Ölçülmüş 
Mutlak Değerler 

E , r 
keV 

l , % r E , r 
keV Kaynakça [35] Bu çal ışma Ağırlıklı ortalama 

131,1 0,0286±0,0004 0,02660±0,0021 0,0285 
152,7 0,0083±0,00031 0,00740±0,00058 0,00810 
226,9 0,0167±0,0002 0,01410±0,0005 0,01634 
369,3 0,0044±0,00015 0,00444±0,00021 0,00441 
569,2 0,0203±0,0003 0,01860±0,0009 0,02013 
831,4 0,0078±0,00015 0,00787±0,00028 0,00782 
898,5 0,0059±0,00013 0,00592±0,00020 0,00591 

Proje kapsamında, tekrarlı nötron aktivasyon metodu kullanılarak, bağıl 
olarak kısa ömürlü (15 s<T1/2 <5 min) izotopların yarı ömürlerinin ölçülmesi 
çalışmalarına başlanmış olup, bu teknik raporun hazırlandığı ana kadar 
Tablo 13'te verilen 11 reaksiyon için yarı ömür ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
Ölçüm sonuçları tavsiye edilen değerlerle [26] karşılaştırıldığında, 
sonuçların genel olarak uyumlu olduğu görülür. Ancak, sayım istatistiği iyi 
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Tablo 17. 234mPa'den 2348Pa'ye İzomerik Geçiş Oranı için Hesaplanan Değerler 

E , k e V L.% kma ( - ' r j 
131,1 18,5 0,02660 0,00154 
152,7 5,93 0,00740 0,00137 
226,9 9,37 0,01410 0,00174 
369,3 2,97 0,00444 0,00148 
569,2 13,0 0,01860 0,00155 
831,4 4,93 0,00787 0,00159 
898,5 3,85 0,00592 0,00154 

kmg (ort) = 0,00154 

olmayan reaksiyonlar için ölçüm değerlerine eşlik eden belirsizlikler 
biraz yüksektir. Zamanlama hatalarından kaynaklanan belirsizliğin 
oldukça önemsiz olduğu görülmüştür. Deneylerde 102s hassasiyete 
sahip kronometre kullanılmıştır. Işınlama başlangıcında, ışınlama 
sonlandırmasında, sayma başlangıcında ve otomatik olarak sayma sona 
erdikten sonra bir sonraki tekrar için numunenin ışınlama istasyonuna 
aktarılmasında, zamanlar biter bitmez kronometreye basıldığından 
zamanlama parametrelerinde - (eksi) zaman hatası olmayıp sadece 
+ (artı) zaman hatası söz konusudur. Bu + zaman hatasını tespit 
etmek için belirlenen bir zamanın bitmesini gözümüz algılar algılamaz 
kronometreye basılarak reaksiyon zamanımız ölçüldü. Reaksiyon 
zamanımız için 30 ölçümün ortalaması 0,21 saniye verdi. Bu sürenin 
özellikle dakika mertebesindeki yarı ömürler için ihmal edileceği 
açıktır. Gerçekleştirdiğimiz deneylerde T1/2 =17,36 s ile en kısa ömürlü 
izotop 76Se(n, y)77mSe reaksiyonu sonucu oluşan 77mSe'dir, dolayısıyla 
zamanlamadan kaynaklanan hata en fazla 77mSe'nin yarı ömrünün 
ölçümünde etkilidir. Tablo 13'te görüldüğü gibi, bu reaksiyon için 
ışınlama zamanı (t) = sayma zamanı (tc) = 30 s; transfer zamanları 
ise yani ışınlama bitiminden sayım başlayıncaya kadar geçen zaman 
(tw) = sayım bitiminden bir sonraki ışınlama başlayıncaya kadar geçen 
zaman (tr) = 15 s'dir. Bu sürelerin ve 77mSe'nin yarı ömrünün göz önünde 
bulundurulması ile aktivasyon eşitliği kullanılarak hesaplar yapıldığında, 
reaksiyon zamanımızdan (0.21 s) kaynaklanan hatalar ışınlama ve sayma 
miktarları için + % 0,36 ve transfer zamanlarından kaynaklanan hatalar 
ise - % 0,65'tir. Bu hata oranlarının istatistiksel hatalar içinde kaybolacağı 
açıktır. Zamanlamadan kaynaklanan en büyük hata, deney periyoduna 
dedektör ölü zamanından gelen katkıdır. Bu da her bir deneyde elde 
edilen aktiviteye bağlı olarak değişmekle birlikte, periyoda (dolayısıyla 
ölçülen yarı ömre) ortalama % 1,1 katkı yapmaktadır. Bunların her birisi 
ölçüm istatistiğinde fazlasıyla mevcuttur. 
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Bu çalışmanın önemli bir özelliği, literatürde bu metotla yapılmış başka 
birçalışmanın olmamasıdır. 

Bu teknik raporun Giriş bölümünde, "eşik dedektörleri kullanarak (a, 
n) kaynaklarının enerji spektrumlarının tahmini, y-y tesadüfî çakışma 
toplamı düzeltmeleri ve fisyon ürünleri ile uranyum ötesi izotopların gama 
ışınlarının şiddetlerinin ölçümü konularına da temas edilecektir" şeklinde 
bir ifade kullanılmasına rağmen, sözü edilen konular henüz deney 
aşamasında olduğundan, bu konularla ilgili ayrıntıya girilmemiştir. 
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