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GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI 
KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK 
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Bu çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak farklı 
metaller için kalınlık tayini yapılmasına ilişkin deneysel bir inceleme amaçlanmıştır. Çalışılacak 
metaller olarak; endüstride sıkça kullanılan kurşun, çelik, pirinç ve aluminyum seçilmiştir. Sabit 
deney geometrisinde deneyler titizlikle gerçeklenmiştir. Alınan sonuçlar ile çalışılan dört metal için 
kalibrasyon eğrileri çizilmiştir. Çizilen kalibrasyon eğrilerinin sınanması için ise, aynı 
malzemeden numuneler için kalınlık tayini amaçlı sayımlar alınmış ve elde edilen bağıl sayım 
değerlerinden hareketle, her malzemenin kendi malzemesi için çizilmiş kalibrasyon eğrileri 
kullanılarak kalınlıkları tayin edilmiştir. Bu numunelerin konvansiyonel olarak da kalınlık tayinleri 
yapılmış ve gama transmisyon tekniği ile elde edilen kalınlık sonuçlan ile mukayeseli olarak 
irdelenmiştir. Yapılan irdeleme sonucunda, gama transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlık ile 
konvansiyonel olarak tayin edilen kalınlık değerlerinin birbirine hayli yakınsadığı gösterilmiştir. 
Böylelikle, üretim bandında yapılacak endüstriyel uygulamalar için kullanılabilecek kalibrasyon 
eğrileri dört farklı malzeme için çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cs-137, Gama Transmisyon Tekniği, Kalınlık tayini, Kalibrasyon 
Eğrileri, Radyasyonla Ölçüm 

THICKNESS MEASUREMENT FOR THE DIFFERENT 
METALS BY USING Cs-137 GAMMA SOURCE WITH GAMMA 

TRANSMISSION TECHNIQUE 

The purpose of this study is an experimental analysis of thickness measurement for various metals 
with the gamma transmission technique using Cs-137 as the radioisotope source. Lead, steel, brass, 
and aluminum, which are frequently used metals in industry, were chosen for the experiments. As 
the radioisotope source Cs-137 was preferred for the study since it has long half-life, it is mono 
energetic, and it penetrates the metals that were studied. Experiments were observed in the constant 
experimental geometry. Calibration curves for the four metal samples were plotted using the 
obtained results. To test the plotted calibration curves, counts for determining thickness 
measurement were collected for each sample and the obtained relative count values were used in 
conjunction with the plotted calibration curves for each sample to determine its thickness. The 
thicknesses of the samples have been measured with a micrometer and the results were 
comparatively analyzed with the measurement results obtained by the gamma transmission 
technique. The results of the analyses revealed that the thickness measurement values obtained with 
the gamma transmission technique and the thickness measurement values obtained with the 
conventional technique significantly converge to each other and the difference between the two 
values is at an acceptable level. Therefore the reliability of thickness measurements with the 
gamma transmission technique and the resulting calibration curves have been demonstrated. 
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Measurements, Radiogauging 

* beril@itu.edu.tr 

49 

mailto:beril@itu.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 

1. GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın son yansında gelişen nükleer teknikler farklı alanlarda 
uygulanabilmektedir. Bu alanlar arasında, endüstri, tıp, tarım ve hayvancılık ile 
arkeometrik çalışmalar sayılabilir. Nükleer tekniklerin uygulaması kimi kez konvansiyonel 
tekniklere göre hayli pratik, çabuk ve hassas sonuçlar verebilmekte ve bu nedenle de tercih 
edilir olmaktadırlar [1,4]. 

Nükleer tekniklerin uygulama prensipleri farklı olabilmektedir. Bu çalışmada, radyasyonla 
ölçüm (radiogauging) tekniklerinden biri olan gama transmisyon tekniği ile çalışılmıştır. 
Radyasyon ile ölçme tekniğinde (radiogauging), radyasyon yardımıyla ilgili ölçümler 
yapılıp bunları yorumlayarak sonuca ulaşılmaktadır. Bu sistemlerin, diğer alışılmış 
yöntemlerden birçok noktada üstünlüğü bulunmaktadır. Diğer yöntemlere göre daha ucuz, 
portatif, duyarlı ve güvenilir olması radyasyonla ölçme sistemlerinin uygulama alanlarını 
artırmıştır [1,4]. 

2. GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ 

Gama transmisyon tekniği, endüstride, genellikle kalınlık, yoğunluk ve seviye, gibi 
ölçümlemelere ilişkin olarak kullanılan, duyarlı bir metottur. Bu tür parametrelerin, 
ölçümü yapılan cisme yada sisteme zarar vermeden ve hassas bir şekilde ölçülmesi, 
konvansiyonel metotlarla her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda da 
özellikle tercih edilen teknik olmaktadır. 

Radyasyon ile ölçme tekniklerinde biri olan gama transmisyon tekniği, gama ışınlarının 
maddeye nüfuz edebilme ve malzemeyi kat edebilme özelliğine dayanmaktadır. Bu teknik, 
kaynaktan çıkan radyasyonun malzemeyi kat ederek geçen miktarının ölçülmesi ile 
gerçekleştirilmektedir. Gama transmisyon tekniğinin genel prensip şeması Şekil l 'de 
görülmektedir [4,5]. 
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Şekil 1. Gama Transmisyon Tekniğinin Genel Şeması. 
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Maddeden geçen radyasyon şiddeti eksponansiyel olarak azalmaktadır. Bu söylemin 
matematisel ifadesi [4,5]. 

I = I0e~^ (1) 

olmaktadır (Ref.). 

Burada; 

I : Kaynak ve dedektör arasındaki % yoğunluk kalınlığındaki malzemeden elde 
edilen sayım. 

/ 0 : Malzeme olmadan elde edilen sayım. 

l-lm : Kütle soğurma katsayısı 

X : Yoğunluk kalınlığı 

temsil etmektedir. 

Burada yoğunluk kalınlığı anlamında kullanılan soğurucu malzemenin yoğunluğu p, 
malzeme kalınlığı olmak üzere şu şekilde tanımlanmaktadır. 

x = px' (2) 

Elde edilen sayımların standart sapması ise: 

= (3) 

şeklinde hesaplanmaktadır. 

Gama ışınlan kullanılan ölçüm sistemlerinde, seçilen bir radyoizotopun sistem için, ideal 
uygunlukta dalga boylarında ışınım yapmasını sağlamak genellikle olanaksızdır. Bu 
nedenle, ölçüm için gerekli ve yeterli dalga boyunda ışınım yapan radyoizotopu seçmek 
gerekmektedir [4]. 

Yayınlanan ışınlar, her radyoizotop için kendine özgüdür. Bu bağlamda, gama radyasyonu 
kullanılarak yapılacak ölçümlerde, sisteme ve sistemin amacına uygun radyoizotop seçimi 
önem arz etmektedir. 

Seçim yapılırken iki faktör önemlidir. Bunlar; 

• Gama aktif radyoizotopun yayınladığı enerji ve 
• Radyoizotopun aktivitesi 

olmaktadır. 
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Radyoizotopun yayınladığı ışınların dalga boyu küçüldükçe radyasyonun enerjisi 
artmaktadır. Bu da giriciliğin artması artması anlamına gelmektedir. Bu durum; 

uw-jfa M 

ifadesinde kendini kolayca göstermektedir [2,3] 

Radyoizotopun yayınladığı radyasyon miktarını ise aktivitesi ile belirlenmektedir. Birim 
zamanda bozunan radyoizotop miktarı olan aktivite, radyasyonla ölçüm sistemleri için, bu 
bağlamda önemlidir. Sistemin düzeneğine ve amacına uygun aktivitedeki radyoizotop 
seçilmesi, amaca uygun güvenilir sonuçlara ulaşılması anlamına gelmektedir. 

3. GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE KALINLIK ÖLÇÜMÜ 

Kalınlık ölçümleri farklı amaçlar için uygulanabilmektedir. Örneğin; atıkların derinliğinin 
ölçüm işlemelerinde, boruların iç duvarlarının ölçümünde ve gemilerde metallerin kalınlık 
kontrollerinde, beton veya benzeri malzemelerin içindeki boşlukların kontrollerinde ve 
metallerin korozyon ve erozyona uğramaları sonucundaki metal incelmelerinin ölçümünde 
kullanılabilmektedirler. Çoğu kez, bu ölçümlerin belli periyotlarla tekrar edilmesi 
gerekmektedir [4,5]. 

Burada, gama ölçümlerinde. 

I = I f - * ' (5) 

ifadesinden yararlanılmaktadır. Burada |ieff etkin soğurma katsayısını temsil etmektedir. 

Denklem 3.5'in %'e göre türevini alırsak, 

dl 
— = - M e f f P d x (6) 

elde edilmektedir (Ref.) 

Denklem 6, geçen radyasyon yoğunluğundaki değişmelerin doğrudan malzemenin 
kalınlığıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Yine bu ifade, daha büyük yutulma katsayısı 
ile daha yüksek yoğunluktaki gama ışınlarının daha net ve hassas ölçümler sağlayacağını 
göstermektedir. 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak 
farklı metaller için kalınlık tayini yapılmasına ilişkin deneysel bir inceleme gerçeklenmiştir 
[5]. Cs-137 gama radyoizotop kaynağının, bu çalışma için radyasyon kaynağı olarak 
seçilmiş olmasının nedeni; mono enerjitik (tek enerjili) bir radyoizotop kaynak olması, 
eneıji seviyesinin 0,667 keV olarak, çalışılacak metal numuneler için uygun olması ve yan 
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ömrünün 30 yıl olması nedeniyle ölçümlerde çalışılan zaman aralığı için aktivite 
düzeltmesi yapılmadan çalışılabiliyor olmasıdır. 

Deneyde kullanılan malzemeler, özellikle endüstride kullanım alanı geniş olan 
malzemelerden seçilmiş olup, dört farklı malzeme ile deneyler gerçeklenmiş 
bulunmaktadır. Kullanılan malzemeler; kurşun, çelik, pirinç ve alüminyumdur. 

Gama transmisyon tekniği ile kalınlık ölçümü, çoğu kez üretim bandında tercih 
edilmektedir. Bir başka deyişle sürekli üretim şartlarında kullanım söz konusu olduğu için, 
sanayide üretimin ana malzemeleri olan bu dört metal ile çalışılması yoluna gidilmiştir. 

Radyoizotop kaynak ve numuneler hazırlandıktan sonra, tüm numunelerle çalışmaya 
uygun ve Şekil l 'de verilen prensip şemasına uygun olarak bir deney düzeneği 
kurulmuştur. Oluşturulan sabit deney geometrisinde deneyler titizlikle gerçeklenmiştir. 

Deneylere başlanmadan ve radyoizotop kaynak yerleştirilmeden önce, doğal ortam 
radyasyonu (background) ölçülmüştür. Daha sonra çalışılacak radyoizotop kaynak 
yerleştirilmiştir. Radyoizotop kaynak yerine sabitlendikten sonra numune malzemeler 
yerleştirilmeden sayımlar alınmıştır Bu sayımlar, deney geometrisine ilişkin olarak 
kullanılan radyoizotop kaynağa ilişkin başlangıç sayımı (Io) olarak nitelenmiştir. Bu 
sayımlar en az üç kez olmak üzere alınmış ve ortalama başlangıç sayımlan belirlenmiştir. 
Alman sayımlardan ortam radyasyonu çıkarılarak net sayımlar elde edilmiştir. Net 
sayımların ortalamaları hesaplanarak ortalama sayım elde edilmiştir. Rasyonel 
değerlendirmelerin yapılabilmesi için başlangıç sayımlarına göre bağıl sayım (I/Io) tayini 
yoluna gidilmiştir. Daha sonra ise, standart sapmalar Microsoft Excel programı yardımı ile 
hesaplanmıştır. 

Farklı kalınlıktaki kurşun numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 1 ve bu 
çizelgeden hareketle kurşun için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 2'de görülmektedir. 

Çizelge 1. Kurşun İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı İle Yapılan Deney Sonuçları 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3497 ± 14 Doğal Sayım: 6 ± 1 

Malzeme Kalınlığı 
(mm) 

Net Ortalama 
Sayım Standart Sapma Bağıl Sayım 

m ) 
1,08 3249 4 0,929 
1,67 3004 7 0,859 
2,75 2818 11 0,806 
3,20 2465 25 0,705 
4,28 2345 4 0,671 
5,95 1912 6 0,547 
6,55 1777 9 0,508 
7,63 1734 4 0,496 
8,22 1494 7 0,427 
9,30 184 5,5 0,396 
9,75 1273 8 0,364 
10,83 1049 3 0,300 
12,50 885 6 0,253 
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Şekil 2. Cs-137 Kaynağı Kullanılarak Kurşun İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki 1030 çelik numunelerle yapılan deneylerin sonuçlan Çizelge 2'de ve bu 
çizelgeden hareketle 1030 çeliği için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 3'de görülmektedir. 

Çizelge 2.1030 Çeliği İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçlan 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3 4 9 7 ± 1 4 Doğal Sayım: 6 ± 1 

M a l z e m e Kalınlığı 

(cm) 
N e t Ortalama S a y ı m Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

TO 
1 3 2 9 3 11 0,941 
2 3 0 5 3 14 0,873 
3 2 9 0 3 18 0,830 
4 2 7 9 5 10 0,799 
5 2 6 7 9 6 0,766 
6 2 5 7 8 9 0,737 
7 2 4 8 5 12 0,711 
9 2 2 7 4 3 0,650 
1 0 2 1 2 8 12 0,608 
11 2 0 1 9 10 0,577 
12 1933 4 0,553 

1.00 —1 
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Şekil 3. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Çelik İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki pirinç numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 3'de ve bu 
çizelgeden hareketle pirinç için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 4'de görülmektedir. 

Çizelge 3. Pirinç İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçları 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3 4 9 7 ± 14- Doğal Sayım: 6 ± 1 

M a l z e m e Kalınlığı 

( m m ) 
N e t Ortalama S a y ı m Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

(I/Io) 
1 3 3 0 0 5 0,943 
2 3 1 4 1 5 0,898 
3 2 9 9 7 11 0,857 
4 2 7 5 3 17 0,787 
5 2 5 8 9 3 0,741 
7 2 4 1 7 12 0,691 
8 2 3 2 3 17 0,664 
9 2 1 4 6 8 0,614 
1 0 2 0 4 9 11 0,586 
11 1943 13 0,556 
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Şekil 4. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Pirinç İçin Çizilen Kalibrasyon Eğrisi 

Farklı kalınlıktaki alüminyum numunelerle yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 4'de ve bu 
çizelgeden hareketle alüminyum için çizilen kalibrasyon eğrisi Şekil 5'de görülmektedir. 

Çizelge 4. Alüminyum İçin Cs-137 Radyoizotop Kaynağı ile Yapılan Deney Sonuçlan 

Numunesiz Net Sayım (Io): 3497 ± 14 Doğal Sayım: 6 ± 1 

Malzeme Kalınlığı 
Net Ortalama Sayım Standart Sapma 

Bağıl Sayım 

(mm) Wo) 
0,48 3484 2 0,996 
0,60 3428 3 0,980 
0,76 3402 3 0,973 
0,95 3358 10 0,960 
1,21 3293 4 0,942 
1,55 3273 8 0,936 
1,91 3243 7 0,927 
2,39 3180 7 0,909 
3,14 3148 7 0,900 
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Şekil 5. Cs-137 Radyoizotop Kaynağı Kullanılarak Aluminyum İçin Çizilen Kalibrasyon 
Eğrisi 

Çalışmanın sınanması amacıyla bir dizi deney daha yapılmıştır. Kalibrasyon eğrilerinin 
çıkarılması için kullanılmayan, farklı kalınlıkdaki metal numuneler için deneyler yapılmış 
ve sayım sonuçlarından hareketle, kalibrasyon eğrileri kullanılarak kalınlık tayini 
yapılmıştır. Gama transmisyon tekniği ile kalınlığı tayin edilen numunelerin, mikrometre 
ile de kalınlıkları tayin edilmiştir. Mikrometreyle tayin edilen kalınlıklar ile gama 
transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlıkların karşılaştırması ve fark değerlendirmesi 
Çizelge 5'de verilmektedir. Mutlak farka ilişkin olarak çizilen grafik ise Şekil 6'da 
görülmektedir. 

Çizelge 5. Gama Transmisyon Tekniği ve Mikrometre ile Tayin Edilen Numune 
Kalınlıkları 

Malzeme 

Gama Transmisyon 
Tekniği İle Tayin 
Edilen Kalınlık 

(mm) 

Mikrometre ile 
Tayin Edilen 

Kalınlık 

(mm) 

Fark 

(%) 

Kurşun 5,000 4,891 + 2,2 
Çelik 7,900 8,012 -1,4 
Pirinç 6,100 6,020 + 1,3 

Aluminyum 2,250 2,191 + 2,7 
Ortalama Fark (%) + 1,2 

Ortalama Mutlak Fark (%) + 1,9 
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Şekil 6. Mutlak Fark Grafiği 

5. SONUÇ 

Yapılan irdeleme sonucunda, gama transmisyon tekniği ile tayin edilen kalınlık ile 
konvansiyonel olarak (mikrometre ile) tayin edilen kalınlık değerlerinin birbirine hayli 
yakınsadığı görülmüştür. Aradaki farkın kabul edilebilir mertebede olduğu görülmüştür. 

Bu husus, gama tarnsmisyon tekniği ile kalıklık tayininin hassasiyetini ve çıkarılan 
kalibrasyon eğrilerinin güvenilirliğini göstermektedir. Öz olarak, ifade etmek gerekirse; bu 
çalışmada, gama transmisyon tekniği ile Cs-137 gama radyoizotop kaynağı kullanılarak 
kalınlık tayini yapılmış ve kalibrasyon eğrileri çıkarılarak, uygulamaya yönelik ve özellikle 
de üretim bandı için hayata geçirilebilecek bir çalışma gerçeklenmiştir. 
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